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Významný zaměstnavatel v regionu 
společnost Coal Services a.s.,  
člen silné energetické skupiny 

Sev.en Energy, nabízí

 

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč

Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojvedoucí

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
n  věk min. 20 let
n   vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro nebo dopravní 

oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, automechanik apod.) 
n  dobrý zdravotní stav (bude prověřována zdravotní způsobilost) 

a úspěšné absolvování psychologického vyšetření (lékař. prohlídky 
a psychol. testování probíhá na naše náklady)

n  předložení výpisu z trestního rejstříku
CHARAKTERISTIKA KURZU:
n  zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi 

strojvedoucí v zácviku
n  kurz se skládá z 5ti částí rozdělených na teorii (R 8) a praxi 

 (11 hod. směny R N V V)
n  délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců, z toho 2,5 měsíce jsou 

cvičné jízdy)
n  součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
n  termín zahájení kurzu je 1. 4. 2020, ukončení v závěru října 2020
NABÍZÍME:
n  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
n  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned 

po úspěšném ukončení kurzu a s garancí každoročního nárůstu dle 
kolektivní smlouvy,

n  firemní benefity – 13. plat (cca 18.000–22.000 Kč), 2 týdny dovolené 
navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řada dalších výhod,

n   zázemí společnosti, která je součástí velké energetické skupiny 
s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

n  možnost profesního a osobního rozvoje
Po úspěšném ukončení kurzu:
n  získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši 70 000 Kč 

(po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč,  po dokončení kurzu – praktická 
část a zkoušky 30 000 Kč, po dalších odpracovaných 6 měsících 20 000 Kč). 
Smlouva obsahuje i závazek k výkonu profese.

Od nového roku po zapracování: 
n  program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čerpání 

na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)
n  příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně

Přihlášky zasílejte elektronicky na:  v.stefanek@7group.cz          
nebo na adresu Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,  
V. Řezáče 315, 434 67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528
Informační schůzka proběhne začátkem ledna v Komořanech v lokalitě 
Úpravny uhlí. 
Součástí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace 
o profesi strojvedoucí. 
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 4 MĚSTO OPĚT OBČANŮM 

NABÍDNE KOMPOSTÉRY
Projekt, díky kterému měli 
Chomutované v loňském roce 
možnost zdarma získat zahradní 
kompostér, slavil úspěch.

� téma
 6 KAMENCOVÉ JEZERO 

ČEKÁ PROMĚNA, 
VZNIKNOU NOVÁ 
NÁMĚSTÍ
Vstupy ke Kamencovému 
jezeru z nových náměstí, 
více parkovacích míst, 
upravenou zeleň i zklidnění 
dopravy navrhuje nová 
architektonická studie 
společnosti Refuel.

� rozhovor
 8 BEDŘICH FRYČ: 

KNIHOVNY SE STÁVAJÍ 
SPÍŠE KOMUNITNÍMI 
CENTRY
Od začátku letošního 
roku je novým ředitelem 
Chomutovské knihovny 
Bedřich Fryč. Dlouholetý 
učitel má bohaté zkušenosti 
s organizováním kulturních 
i společenských akcí.

� minitéma
 9 RÓZA S ROZMARÝNKEM 

VYSLALI RODINY NA 
ZÁJEZD
Závěrečným losováním 
o poukaz na zájezd skončil 
v prosinci devátý ročník 
Rodinného zápolení. 

� kultura
 12 HISTORII UNIKÁTNÍCH 

EXPERIMENTŮ MAPUJE 
VÝSTAVA
Výstava s názvem Brutalistní 
chomutovský experiment v Café 
Rouge ukazuje vznik a stavbu 
chomutovských experimentů. 
Unikátní výškové domy tvoří 
dominantu Chomutova.

� historie
 14 POCHOD SMRTI 

V DUBNU 1945: LIDÉ 
MUSELI URAZIT 
I STOVKY KILOMETRŮ
Od ledna 1945 začali nacisté na 
území dnešního Polska vyklízet 
koncentrační tábory před 
postupující Rudou armádou.

� sport
 22 CHOMUTOVŠTÍ PLAVCI 

SI NA ME VEDLI 
VÝBORNĚ
Rovnou tři zástupci Slávie 
Chomutov se úspěšně 
zúčastnili Mistrovství 
Evropy v plavání v krátkém 
bazénu v Glasgow.

11.1.
Tříkrálový koncert pěveckého 
sboru Hlahol v kostele 
sv. Kateřiny od 16 hodin

25.1.
Masopusťáček od 15 hodin 
ve Středisku volného času 
Domeček

26.1.
Pohádkové představení 
Čtyřlístek a talisman moci 
od 15 hodin v městském 
divadle

31.1.
Promítání dokumentárního 
filmu Za hranicemi možností 
v rámci cyklu Promítej 
i ty od 18 hodin v Chomutovské 
knihovně

4.2.
Muzikál na ledě Popelka 
v Rocknet aréně 
od 15 a 19 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Štaflík je krásný, malý, asi 
půl roku starý kříženec. Je to 
hodný, klidný, malinko bázlivý 
pejsek. Vhodný do klidného 
prostředí, snese se i s druhým 
povahově podobným pejskem. 

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.

KAPŘÍ SOCHY Z LEDOVÝCH KVÁDRŮ 
OZDOBILY PARČÍK ZA RADNICÍ
Přímo před očima návštěvníků kapřích trhů v parčíku za radnicí vznikaly sochy z ledu. Dva řezbáři se drželi 
okolní atmosféry a z ledových kvádrů se rozhodli vyřezat kapry. Práce jim trvala několik hodin. „Rozdílů mezi 
vyřezáváním ze dřeva nebo z ledu není moc, ale pár jich je. Například při řezání ledu jsme po chvilce celí mokří. 
Také hůře vidíme celkový tvar sochy při práci, protože led je průhledný a to obraz zkresluje,“ popsal řezbář Michal 
Jára, který ozdobil park sochami společně s kolegou Jiřím Šimou. Velkým rozdílem je také životnost soch. Zatímco 
dřevěné vydrží těšit oči několika generací, ty z ledu si zájem diváků užijí pouze několik hodin, maximálně dnů. 
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Větev nadlehčuje 
konstrukce

Při procházce parkem každého 
jen trochu všímavého kolemjdoucího 
upoutá nádherný červenolistý exemplář 
buku lesního, který roste v části u měst-
ského divadla. Mohutný strom má 
korunu sklánějící se až k zemi, dokonce 
na dvou místech znovu zakořeňuje.

Bohužel jednu ze silných větví ne-
dávno zradila vlastní hmotnost a praskla. 
Přivolaný arborista navrhl řešení, díky 
kterému strom o tuto kosterní větev ne-
přijde. Na základě objednávky od města 
vyrobil konstrukci, která naprasklou vě-

tev nadlehčuje a umožňuje tak její další 
růst. Snímek je z instalace podpěry.

„Tento buk patří mezi nejvýznam-
nější stromy v Chomutově a také mezi 
nejfotogeničtější, zaznamenali jsme, že 
se u něho fotí i svatby. Podle odborných 
posudků je jeho zdravotní stav stále 
dobrý, má vynikající vitalitu, a tak ho 
čeká ještě dlouhý život,“ řekl referent 
odboru životního prostředí magistrátu 
Rostislav Vošický, který také prozradil, 
že v příštím roce by tento strom měl být 
vyhlášen za památný.

Město opět občanům nabídne kompostéry

Rozkvetlý Chomutov zná vítěze Výše poplatků za psy 
a odpad se nemění

Město přijímá žádosti o dotace
Zastupitelé servírovali 
veřejnosti rybí polévku

Projekt, díky kterému měli 
Chomutované v loňském roce mož-
nost zdarma získat zahradní kompo-
stér, slavil úspěch – 17 kompostérů 
o objemu 650 litrů, 71 o objemu 
800 litrů a 107 o objemu 1 050 litrů 
bylo rychle rozebráno. Nyní se při-
pravuje druhá vlna.

Město proto na svých interne-
tových stránkách www.chomutov-
-mesto.cz v pátek 10. ledna zveřejní 
registrační formulář, prostřednic-
tvím něhož mohou obyvatelé města 
o kvalitní nádobu na přeměnu 
bioodpadu na kompost zažá-
dat. Formulář bude možné městu 

odevzdat v elektronické i tištěné 
podobě. „Registrací do systému 
nárok na kompostér nevzniká, tímto 
způsobem zatím jen vytváříme da-
tabázi, na jejímž základě budeme 
o kompostéry žádat,“ upozorňuje 
Dagmar Mutinská, vedoucí magist-
rátního odboru životního prostředí.

Město Chomutov kompostéry 
z peněz Evropské unie získává 
prostřednictvím Dobrovolného 
svazku obcí Chomutovsko, jehož 
je členem. Kompostér je každému 
zájemci bezplatně zapůjčen na dobu 
trvání projektu a po jejím uplynutí 
bude převeden do jeho vlastnictví.

Komise pro kulturu, kreativitu 
a komunitní rozvoj předala ceny ví-
tězům soutěže Rozkvetlý Chomutov. 
Z hlasování členů komise a občanů 
na Facebooku města vzešla první tři 
místa ve dvou kategoriích. Lidé sou-

těžili o nejhezčí okno či balkon a také 
o nejhezčí vchod či předzahrádku.

Vítězové obdrželi peněžité dary 
z finanční dotace statutárního města 
Chomutova a poukazy na nákup 
zboží v zahradním centru.

Zastupitelstvo města v souvis-
losti se změnou zákona o místních 
poplatcích, která je účinná do 1. 
ledna 2020 vydalo novou obecně 
závaznou vyhlášku o místním 
poplatku ze psů. Sazby poplatku 
ze psů zůstaly beze změn. Za psa 
chovaného v bytovém domě činí 
sazba 1500 korun za rok, za psa 
drženého na zahradě či chova-
ného v rodinném domě 500 ko-
run za rok a za psa, jehož majitel 
je starší 65 let činí sazba 200 ko-
run ročně.

Za druhého a každého dalšího 
psa je základní výše poplatku 
navýšena o 50 procent. Roční po-
platek je splatný do konce března 
příslušného kalendářního roku.

Zatímco dosud měli sníženou 
sazbu na poplatku důchodci, je-
jichž důchod byl jediným zdrojem 

příjmu, nově bude ze zákona sní-
žena sazba poplatku ze psů pouze 
pro držitele psů starších 65 let. 
Někteří důchodci mladší 65 let, 
či poživatelé sirotčích, invalidních, 
vdovských či vdoveckých důchodů 
tak změnou zákona přijdou o osvo-
bození a budou přeřazeni do stan-
dardní sazby poplatku.

Chovatelé psů nemají povin-
nost podat žádné nové ohlá-
šení k poplatku ze psů. Všechny 
změny provede úřad z moci 
úřední a poplatníky, kterých 
se změna týká písemně vyrozumí.

U poplatku za komunální od-
pady k žádným změnám nedo-
chází. Sazba poplatku pro rok 
2020 zůstává ve výši 500 korun 
za rok, se splatností první pololetí 
do konce měsíce dubna a druhé 
pololetí do konce měsíce října.

Veřejnost může podávat žádosti 
o dotace poskytované z rozpočtu 
města. Čerpat mohou hned z něko-
lika programů. Například Kultura 
a kreativita, Sport a volný čas, 
Ochrana přírody a mnoha dalších. 
Mimo rámec vyhlášených dotač-
ních programů je možné podat in-
dividuální žádost o neprogramovou 

dotaci, a to nejpozději do 31. října 
letošního roku.

Veškeré informace k jednotlivým 
programům, pravidla podávání žádostí 
i dokumenty ke stažení jsou k dispo-
zici na webových stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz v sekci 
Město a samospráva, Dotace poskyto-
vané z rozpočtu města.

Rybí polévku si vychutnali 
obyvatelé společně se zastupi-
teli při předvánočním setkání pod 
Městskou věží. Cílem akce bylo 
hlavně neformální setkání veřej-
nosti s vedením města. „Mohli jsme 
si společně popřát hezké svátky 
a také si popovídat o dění ve městě 
a o životě konkrétních obyvatel. To 

vše zpříjemnila porce chutné rybí 
polévky,“ uvedl náměstek primá-
tora Milan Märc.

Celkem bylo připraveno tři sta 
porcí pro každého, kdo měl chuť. 
Polévku uvařili žáci a učitelé gast-
ronomického střediska Václavka při 
Střední škole technické, gastrono-
mické a automobilní v Chomutově.
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KRÁTCE
VÝSTAVY POKRAČUJÍ
Oblíbené výstavy Retrohrátky 
nejen pro děti a Únik z totality 
aneb Listopad 89 na Cho-
mutovsku s únikovou hrou 
čekají na návštěvníky muzea 
i v lednu.

SENIOŘI SI UŽILI 
SILVESTRA
Sociální služby Chomutov 
zorganizovaly pro Klub seniorů 
a uživatele Centra denních 
služeb Bezručova zakončení 
letošního roku již tradičním 
Silvestrem seniorů.

DĚTI POTĚŠILY 
PRARODIČE
V době adventu navštívili do-
mov pro seniory žáci základ-
ních a mateřských škol, kteří 
měli pro klienty připravené hu-
dební a divadelní vystoupení.

MASOPUST OPĚT 
ZAPLNÍ SKANZEN
Zabijačkové hody, soutěže 
a hry pro děti a spousta veselé 
muziky, to je již tradičně ma-
sopust ve skanzenu Stará Ves. 
Letos se bude konat 8. února.

Technické služby odvezly 
o svátcích stovky tun odpadu

Vánoční svátky jsou pro technické 
služby ve svozu odpadu exponova-
ným obdobím. Do ulic vyjíždějí po-
pelářské vozy i mimo harmonogramy 
běžných dní. „Už roky máme osvěd-
čený systém, že před svátky kontej-
nery vyprázdníme v celém městě. Tím 
omezíme první nápory na kontejnery 
v době, kdy se lidé chystají na svátky,“ 
říká ředitel Technických služeb města 

Chomutova Zbyněk Koblížek.
Už o víkendu před svátky začaly 

technické služby s mimořádnými 
svozy, které pokračovaly až do šesta-
dvacátého prosince. Zatímco od 21. do 
23. prosince se vyvážením připravo-
valy prázdné kontejnery, na Štědrý den 
a první vánoční svátek vyjely navíc 
vozy, které svážely papír z modrých 
kontejnerů, 26. prosince byl kladen 

důraz na plasty. Komunální směsný 
odpad se odvážel průběžně.

Od neděle 22. do čtvrtka 26. pro-
since technické služby z města od-
vezly 206 tun komunálního odpadu, 
dvacet tun papíru a dvanáct tun plastu. 
Během svátků se svážel odpad i z vel-
koobjemových kontejnerů, kterého 
bylo šestnáct tun. Letošní Vánoce byly 
zřejmě bohatší, protože vloni se svezlo 
jen 159 tun komunálního odpadu, 
o dvě tuny méně papíru a o tři tuny 
méně plastu.

Vánoční mimořádné svozy tech-
nické služby zorganizovaly také pro 
černé skládky. Tedy odpad, který 
se nevejde do kontejnerů a lidé ho 
pohodí okolo nich. „Tento odpad 
vzniká zřejmě při vánočních úkli-
dech. Nejčastěji se jedná o kusy ná-
bytku a vybavení domácností,“ řekl 
vedoucí provozovny dopravy tech-
nických služeb Jaroslav Dolník. Od 
16. prosince do 23. prosince tento 
odpad od kontejnerů odvážely dvě 
nákladní Avie a na korbách přepra-
vily celkem 24 tun odpadu.

Prověřuje se možnost získání titulu 
Evropské hlavní město kultury

Rodina z vyhořelého bytu děkuje 
lidem i hasičům za ochotu

Prvním letošním 
miminkem je 
Nikolka

Chomutov by se mohl v roce 
2028 stát Evropským hlavním 
městem kultury. V současné době 
pracovní skupina prověřuje, zda 
by se mohlo město o titul ucházet. 
„Vypracovaná analýza poskytne 
zastupitelům informace, zda je re-
álné se o titul ucházet, co všechno 
by znamenaly přípravy i jaká by 
byla náročnost příprav a realizace 
samotné,“ uvedl náměstek primá-
tora Milan Märc.

Zda se město bude o titul uchá-

zet, rozhodnou zastupitelé v říjnu 
letošního roku. Podle prvotních 
předpokladů město šanci má. 
„Filozofie udílení titulů neklade 
důraz jen na vysokou kulturní 
vyspělost města, ale na záměr, 
rozvoj kulturní oblasti a také na 
poctivou přípravu. Cítíme to tedy 
jako výzvu a minimálně chceme 
prověřit možnost se o titul uchá-
zet,“ podotkl náměstek primátora 
David Dinda.

Titul Evropské hlavní město 

kultury je udělován Evropskou 
unií obvykle dvěma městům dvou 
členských států na jeden rok. 
Naposledy tento titul obdržela 
v České republice Plzeň v roce 
2015. „Právě tam jsme již byli 
načerpat zkušenosti a nové infor-
mace. Tamní zástupci organizá-
torů kulturních akcí k nám byli 
zpočátku trochu skeptičtí, ale 
nakonec uznali, že Chomutov 
potenciál získat titul má,“ doplnil 
Milan Märc.

Pomoci veřejnosti i hasičů si 
velmi cení rodina ze Seifertovy ulice, 
které v prosinci vyhořel byt. „Co 
přímo nezasáhl požár, nenávratně 
poškodil kouř. Rodina přišla téměř 
o vše. Veřejnost však velmi pomohla, 
lidé přinesli tříletému vnukovi hračky 
i oblečení, také darovali různé další 
vybavení bytu a ostatní věci. Moc 

si toho ceníme a všem děkujeme,“ 
uvedla babička rodiny Vladimíra 
Andrejková.

Nejen s hašením požáru, ale i se 
zklidňováním lidí pomohli hasiči. 
Ti se dokonce snažili oživit pejska, 
který se bohužel následkem nadý-
chání kouře udusil. „To vše bylo nad 
rámec jejich povinností. Navíc byli 

velmi profesionální a měli klidný, 
vřelý přístup. Také oceňujeme, že se 
při hašení požáru snažili co nejvíce 
věcí ochránit. Za jejich přístup jsme 
velmi vděční,“ poděkovala Vladimíra 
Andrejková všem zasahujícím hasi-
čům a také sousedům, jejichž byty 
byly následkem požáru zakouřené, 
za solidaritu a skvělý přístup.

Nikola Adiová se stala prvním 
chomutovským miminkem roku 2020. 
Narodila se 2. ledna v 11 hodin dopo-
ledne, vážila 3,1 kilogramu a měřila 49 
centimetrů. Malá Nikolka je čtvrtým po-
tomkem rodičů z Chomutova. „Čtyřletý 
Anton se shodou okolností stal rovněž 
prvním chomutovským občánkem, 
když se v roce 2016 narodil v chomu-
tovské nemocnici 1. ledna,“ uvedla 
maminka.

Do chomutovské porodnice přišel 
první chomutovské miminko přivítat 
primátor Marek Hrabáč. Mamince pře-
dal květinu, finanční dar ve výši pět tisíc 
korun a dárky pro malou holčičku, které 
popřál vše nejlepší do života. „Oběma 
přeji hlavně pevné zdraví a vzájemné 
porozumění. Nikolce potom šťastné dět-
ství mezi sourozenci a rodičům spoustu 
trpělivosti,“ řekl primátor.
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Vstupy ke Kamencovému jezeru z nových náměstí, více parkovacích míst, upravenou zeleň i zklidnění 
dopravy navrhuje nová architektonická studie společnosti Refuel. Architekti ve spolupráci s dalšími 
odborníky zhruba rok a půl připravovali plán revitalizace celého areálu Kamencového jezera i s navazující 
infrastrukturou. Ve formě prezentace v sále kina Svět se s ním seznámila i veřejnost. Areál převzalo město 
do své správy v roce 2016, na podzim roku 2017 byla vyhlášena architektonická soutěž a zjara roku 
2018 začalo město spolupracovat na revitalizaci prostoru se společností Refuel, výhercem soutěže. Plán 
revitalizace, který se bude uskutečňovat v několika etapách, byl hotový na konci loňského roku. První 
etapa prací začne v letošním roce. Koncepce a další informace jsou k dispozici na www.nasejezero.cz.

KAMENCOVÉ NÁMĚSTÍ
Hlavní vstup do areálu bude 

z nového Kamencového náměstí, 
které vznikne v Přemyslově ulici. 
Architekti ve svém plánu počítali 
s úpravou prostranství součas-
ného parkoviště a vybudování 
otevřeného prostoru v místě sou-
časného vstupu. Obě místa bude 

nadále opticky oddělovat stromová 
alej, současně je ale propojí pěší 
zóna. Celé náměstí a vstup budou 
bezbariérové.

Současné parkoviště s asfalto-
vým povrchem bude vypadat zcela 
jinak. „Změní se na takzvané kra-
jinné parkoviště, můžeme ho nazvat 
i lesní. Povrch bude ze štěrkového 

trávníku, který umožňuje vsakování 
dešťových vod, nezvyšuje teplotu 
a dá se doplnit o různá stromořadí 
nebo solitérní stromy,“ uvedl archi-
tekt Zbyněk Ryška. Úpravou par-
koviště stoupne počet parkovacích 
míst až na 150.

Z parkoviště se lidé pěší zónou 
ohraničenou stromovou alejí do-

stanou na náměstí před vstupem do 
areálu. To bude vybudováno v sou-
ladu s přírodním konceptem celého 
okolí jezera. Povrch náměstí bude 
z vkusných kamenných kostek, se 
kterými bude ladit i mobiliář z pří-
rodních materiálů a také dřevem 
obložený vstupní objekt s takzva-
nou zelenou střechou. V budově se 

Kamencové jezero 
čeká proměna,  
vzniknou nová náměstí

 Vizualizace Sportovního náměstí (zdroj: refuelworks.com).Vizualizace Kamencového náměstí (zdroj: refuelworks.com).
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Rozloha vodní plochy je 16,3 hektaru a maximální hloubka 3,3 metru. 
Voda v Kamencovém jezeře je svým složením jedinečná nejen 
v Čes ké republice, ale i ve světě. Je totiž obohacena o síran hlinitý, 
dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo. Vlastnosti vody 
byly v dřívějších dobách Areál nabízí krk léčení kožních chorob 
a její působení na lidský organismus je přirovnáváno k minerálním 
rašelinovým koupelím ve Františkových Lázních. 

Přesná výměra původní plochy není nikde zaznamenána. Ale je jisté, 
že jezero původně nezaujímalo dnešní plochu. Tato vodní plocha 
vznikla po zatopení vydolovaného prostoru v období mezi roky 1813 
a 1818. 

ZAJÍMAVOSTI O JEZEŘE

bude nacházet vrátnice, pokladna, 
kóje pro kola, zázemí pro zaměst-
nance, skladovací prostory, toalety 
a také nové informační centrum. To 
bude vybudováno až v dalších eta-
pách revitalizace, studie s ním však 
již nyní počítá. Bude sloužit jak pro 
provoz Kamencového jezera, tak 
i pro potřeby zooparku.

Součástí revitalizace prostoru na 
Kamencovém náměstí bude i vý-
měna veřejného osvětlení. Použité 
budou lampy, které nevytvářejí svě-
telný smog.

Vstup z Kamencového náměstí 
bude sloužit i pro letní kino.

OTVICKÁ HRÁZ
V podobném stylu bude upra-

vený i druhý vstup do areálu – z ot-
vické hráze. Tam také vznikne ná-
městí, tentokrát s názvem Otvická 
hráz, bude i podobně rozdělené 
na prostor parkoviště a otevřené 
prostranství. Součástí budou dva 
vstupní objekty, ve kterých budou 
šatny, kóje pro kola a sociální zá-
zemí. Plochy pro parkování opět 
pokryjí štěrkové trávníky s novými 
stromy. „Vždy se budeme snažit 
tato místa vytvořit reprezentativní, 
krásná,“ doplnil architekt.

SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
Zcela nový vstup do areálu 

Ka men cového jezera vznikne 
u Aquasvěta. Opět bude vzhledově 
ladit s ostatními náměstími, ale zde 
bude dominantou velké parkoviště 
až pro 350 vozů. Toto parkoviště 
pokryje i poptávku parkování indi-
viduální autobusové dopravy.

Nový vstup vhodně propojí areál 
s navazujícími sportovišti a kinem 
a rozšíří tím nabídku volnočaso-
vého vyžití návštěvníků jezera.

U vstupu opět vyroste vstupní 
budova se zelenou střechou, ve 
které se budou nacházet pokladna, 
kóje pro kola, recepce, vrátnice, so-
ciální zázemí a podobně.

ZMĚNY V DOPRAVĚ
U hlavního vstupu do areálu, 

tedy v Přemyslově a Přísečnické 
ulici, nastane podle vytvořené 
koncepce změna v organizaci do-
pravy. K areálu se bude přijíždět 
Přemyslovou ulicí, ze které se 
stane jednosměrka od křižovatky 
s ulicí Tomáše ze Štítného až ke 
křižovatce s Přísečnickou ulicí. 
Tato ulice navede řidiče na par-
koviště u Kamencového náměstí, 
při odjezdu budou od parkovi-
ště dále pokračovat Přemyslovou 
ulicí směrem k zooparku a před 
traťovým přejezdem odbočí vlevo 
do Přísečnické ulice, která je opět 
v jednom směru navede do ulice 
Tomáše ze Štítného. Kolmé ko-
munikace k těmto dvěma ulicím 
zůstanou v současném dopravním 
uspořádání. Takto dopravní situaci 
upravuje současná koncepce, ko-
nečné řešení to ještě být nemusí, 
protože k návrhu se mohla vyjádřit 
veřejnost v diskuzi a město se nyní 
s odborníky jednotlivými připomín-
kami zabývá.

V místě, kde bude komuni-
kace přetínat Kamencové náměstí, 
vznikne pěší zóna. Tím se zklidní 
intenzita dopravy. Chodníky i vo-

zovka budou v jedné výškové 
úrovni, oddělené sloupky. „To má 
za efekt, že se řidiči vozů cítí ne-
jistě a zpomalí, čímž budou více 
chráněni chodci. V místě bude 
obecně preferována chůze,“ vysvět-
lil Zbyněk Ryška.

Komunikace v Přísečnické ulici 
v místě u traťového přejezdu do-
stane nový povrch a také zde bude 
vybudován chodník pro pěší.

REVITALIZACE ZELENĚ
V celém areálu Kamencového 

jezera i před jednotlivými vstupy 
bude kompletně upravená zeleň. 
Krajinářští architekti se rozhodli 
plně respektovat současné uspořá-
dání zeleně a plánují ji pouze zre-
vitalizovat, omladit, případně více 
zpřístupnit veřejnosti. „Naší prací 
jsme chtěli hlavně zkvalitnit tato 
místa, očistit je od nánosů, které 
vznikly postupem času, a zpro-
středkovat zážitky z této krajiny 

návštěvníkům,“ popsala krajinářská 
architektka Lucie Radilová.

Samotné jezero je z velké části 
rámováno různými porosty. „Ne 
všude jsou tyto porosty dokonalé, 
ale jsme přesvědčeni, že jen ma-
lými zásahy dokážeme toto místo 
zkulturnit a postavit ho na vyso-
kou úroveň veřejného prostoru,“ 
doplnila.

Přestože se v areálu nacházejí 
různé druhy dřevin v různém uspo-
řádání, chtějí architekti celý prostor 
sjednotit motivem dubu, který se od-
ráží v dubové aleji u hlavního vstupu.

Zeleň bude upravená nebo nově 
vysazená i na jednotlivých náměs-
tích nebo parkovištích. Například 
lesní parkoviště u Kamencového 
náměstí bude doplněné mixem 
různých zajímavých stromů a keřů. 
Pásem dřevin bude parkoviště od-
děleno od vilové čtvrti. Stávající 
trafostanice u parkoviště bude scho-
vaná za popínavými rostlinami.

Vizualizace náměstí Otvická hráz (zdroj: refuelworks.com).

Nákres vstupů do areálu (zdroj: refuelworks.com).
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Jsou knihovny ve své podstatě ještě 
pořád pro veřejnost přitažlivé?

Knihovny se rozhodně posouvají 
v tom, že nejsou už jediným infor-
mačním zdrojem, lidé jich mají k dis-
pozici celou řadu. Stávají se spíše ko-
munitními centry a zápůjčky knih už 
nejsou jejich jedinou náplní činnosti. 
Vidíme to ostatně i v Chomutově, 
kde již nyní knihovna realizuje řadu 
přednášek či hudebních produkcí. 
Navíc působí v jejích prostorách 
kavárna Café Atrium, která nabízí ná-
vštěvníkům nejen posezení při kávě, 
ale i řadu kulturních a vzdělávacích 
aktivit.
Jaké chystáte změny?

Rozhodně žádné revoluční. 
Knihovna bude dál plnit svou hlavní 
funkci, k níž je ze zákona zřízena, 
a bude tedy místem, které v první 
řadě umožňuje bezplatný přístup ke 
knihovnímu fondu. Charakter organi-
zace a především objektů, které spra-
vuje, však nabízí pochopitelně i další 
možnosti rozvoje.
Jaký bude tedy další rozvoj 
knihovny?

Je nezbytné sledovat moderní 
trendy a reagovat na ně. To pocho-
pitelně žádají i čtenáři a návštěvníci 
knihovny. Příkladem mohou být 
e-knihy, tedy půjčování knih v elek-
tronické podobě. Podobně budeme 
nadále rozvíjet systém výpůjček stále 
oblíbenějších audioknih. Modernizací 

musí projít datová infrastruktura 
v celé budově, která neodpovídá sou-
časným nárokům uživatelů. Pokrytí 
vysokorychlostním připojením k in-
ternetu je navíc jedním ze základních 
standardů, které jsou dnes pro dobré 
veřejné knihovny stanoveny minister-
stvem kultury.
O různé volnočasové akce lidé 
nepřijdou?

Naopak, ty jsou pro nás spolu se 
vzdělávacími akcemi velmi důle-
žité, a to nejen na tradičních místech 
v centru města. Potenciál vidím 
i v poloze pobočky na Březenecké, 
která by mohla sloužit jako zázemí 

pro rozšíření kulturních aktivit v lo-
kalitě, kde je dosud nabídka podob-
ného charakteru omezená.
Knihovna má pod svou správou 
i městskou věž a kostel sv. Ignáce. 
Ve své koncepci rozvoje knihovny 
jste se zaměřil i na tato místa. Co 
plánujete tam?

Městská věž je jedním z míst na-
vštěvovaných turisty během hlavní 
sezóny a je proto ideálním prosto-
rem pro prezentaci nejvýznamnějších 
událostí v dějinách města, nemá-li 
zájemce dostatek času na návštěvu 

místního muzea. Současné techno-
logie toto umožňují činit atraktivní 
formou, která je přístupná nejen 
návštěvníkům města, ale i jeho 
obyvatelům či školním kolektivům. 
Organizace spravuje rovněž další 
architektonickou dominantu města, 
kostel sv. Ignáce. Jeho atraktivitu 
může zvýšit záměr restaurování vý-
zdoby kaple Božího hodu a zpřístup-
nění podzemí.
Dá se Chomutovská knihovna ještě 
více otevřít veřejnosti?

Již samotná poloha na jednom 
z nejzajímavějších míst v centru 
Chomutova tvoří vysoký potenciál 

knihovny. Mimořádné prostory atria 
či galerie Špejchar mohou oslovit 
zájemce z privátní sféry v případě re-
alizace nejrůznějších společenských 
aktivit. V první řadě však slouží 
k činnostem kulturním, které ne vždy 
musí realizovat sama organizace. 
Může však působit jako partner při 
zajišťování aktivit dalších organi-
zací či zájmových sdružení, jejichž 
charakter činnosti je v mnoha přípa-
dech shodný s náplní práce knihovny 
a které v oblasti kultury či vzdělávání 
ve městě působí.

Jak budete přistupovat k dětským 
návštěvníkům knihovny?

Aktivitám zaměřeným na děti 
se věnuji po celou svoji nejen pro-
fesní kariéru a nemyslím, že by se 
na tom v budoucnu něco změnilo. 
Jsou proto určitě jednou z hlavních 
cílových skupin aktivit knihovny, 
aniž bychom pochopitelně opomněli 
požadavky ostatních návštěvníků. 
Právě knihovna je tím místem, které 
zprostředkovává dětem cestu k po-
znání a vzdělávání a velmi záleží na 
formě, kterou se tak děje. V žádném 
případě nelze dětské návštěvníky 
podceňovat, naopak. Proto nejen jim, 
ale i rodičům, nabídne knihovna řadu 
výstav, které rozvíjejí jejich fantazii 
i schopnosti. Velmi rád vzpomínám 
v této souvislosti například na spo-
lupráci s režisérem Janem Svěrákem 
při realizaci výstavy k filmu Kuky se 
vrací. Právě ta byla příkladnou ukáz-
kou kombinace špičkové profesio-
nální práce dospělých a inteligentního 
zdroje rozvoje dětské představivosti, 
která osloví všechny věkové katego-
rie. Obdobnou zkušenost mám i ze 
spolupráce s dalšími subjekty, které 
v této oblasti působí. Příkladem je vý-
stava Hry a klamy, kterou knihovna 
návštěvníkům představila již v před-
chozím období. Výstavní prostory 
tak budou zvát k návštěvě nejen příz-
nivce výtvarného umění, ale i rodiny 
s dětmi či školní kolektivy.

Od začátku letošního roku je novým ředitelem Chomutovské knihovny Bedřich Fryč. Dlouholetý učitel 
má bohaté zkušenosti s organizováním různých kulturních i společenských akcí, přes deset let působil 
v Kulturním, vzdělávacím a informačním zařízení v Jirkově, pod které organizačně spadala i tamní 
knihovna. O svých plánech na rozvoj Chomutovské knihovny, o její budoucnosti i o knihách a čtenářích 
hovořil v následujícím rozhovoru.

Bedřich Fryč:

Knihovny se stávají spíše 
komunitními centry

JE NEZBYTNÉ SLEDOVAT MODERNÍ TRENDY 
A REAGOVAT NA NĚ. TO POCHOPITELNĚ ŽÁDAJÍ 
I ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY.
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Rodinné zápolení zahajuje 
již desátý ročník soutěže

Závěrečným losováním o pou-
kaz na zájezd skončil v prosinci de-
vátý ročník Rodinného zápolení. Při 
něm si rodiny užily deset zábavných 
akcí a k tomu i tři bonusové. Aby 
se dostaly do slavnostního losování 
o ceny, musely se zúčastnit alespoň 
osmi akcí. Právě tuto podmínku spl-
nilo celkem sto rodin z 232 registro-
vaných do soutěže. Tři rodiny po-
těšil poukaz na zájezd v hodnotách 
25, 35 a 40 tisíc korun. Nejvyšší 
cenu si odnesla rodina Sojčíkova. 
„Manželka s dcerou rády lyžují, 
takže zřejmě pojedeme na hory,“ 
uvedl bezprostředně po předání 
poukazu Martin Sojčík. „V roce 
2019 se nám nejvíce ze všech akcí 
Rodinného zápolení líbila předvá-
noční akce, na které jsme si vyrobili 
různé dekorace. To jsme si moc 
užili. Samozřejmě se těšíme na akce 
v roce 2020, v soutěži budeme opět 
pokračovat,“ dodal.

DĚTI SI UŽILY TŘINÁCT 
AKCÍ

Ročník 2019 odstartovaly rodiny 
Masopustním průvodem v únoru. 
Nejprve zhlédly divadelní předsta-
vení a poté se vydaly s maskami do 
skanzenu Stará Ves. V březnu byly 
na programu Rodinné hry. Účastníci 
se sešli ve Středisku volného času 
Domeček a mohli si zahrát napří-
klad šachy nebo florbal, vyzkou-
šet si šerm či ruční práce a také si 
zajezdili na autodráze. V dubnu 
se děti s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem vydaly do přírody. 
V Muzeu československého opev-
nění z let 1936–1938 Na Kočičáku je 
čekal dobrodružný výcvik v prostoru 
naučné stezky. Tam si procvičily 
topografii, překonávání překážek, 
střelbu ze vzduchovky a další čin-

nosti vojáků. Při tom prošly tříkilo-
metrovou trasu.

Na prohlídku městských pamá-
tek se rodiny vydaly v květnu při 
akci Hledání pokladu bezhlavého 
mnicha. Červnová akce Rodinného 
zápolení se nemohla nést v jiném 
duchu než v tom dětském. Při Dni 
dětí ve skanzenu Stará Ves se všichni 
pořádně vyřádili. Mohli si vyzkoušet 
různé atletické disciplíny, jezdili na 
ponících a zasmáli se při divadel-
ním představení. Stejný měsíc nabídl 
i další akci, při které se z dětí stali 
pozorovatelé vynálezců od doby 
Rudolfa II. až po období parních 
strojů, vzducholodí či parních tram-
vají. „Poznali práci dobových vyná-
lezců, léta dřiny a nocí strávených 
v laboratořích. Čekalo na ně také 
mnoho kvízů a hádanek,“ uvedla or-
ganizátorka Radka Skočdopolová.

V září, v době vrcholícího 
Mi s trovství světa v basketbale 
v Číně, vyrazili koza Róza a kozlík 
Rozmarýnek s dětmi do sportovní 
haly podívat se, jak se hraje basket-
bal v Chomutově.

Přivítali je místní Levharti, kteří 
pro účastníky Rodinného zápolení 
připravili disciplíny, na kterých si 
děti i jejich rodiče otestovali šikov-

nost a vlohy pro basketbal. Házeli 
na koš na zemi, na koš ve snížené 
i v běžné soutěžní výšce. Také zku-
sili s míčem driblovat, srážet kužele, 
různě si ho prohazovat mezi nohama 
a další cviky. Absolvovali překážko-
vou dráhu a ze závěrečného „hledání 
pokladu“ si odnesli levhartí siliko-
nový náramek. Zapálenější děti na 

palubovce zůstávaly i po splnění 
soutěžních úkolů a hlavně střelbu na 
koš pilovaly dál.

„Pro děti je super, že si mohly 
vyzkoušet sport, který by mohly dě-
lat. Pěkné je, že je to v návaznosti na 
vydařené mistrovství světa,“ ocenil 
Pavel Buňata, který na akci nazva-
nou Kočkování s Levharty přišel se 
synem Jáchymem.

Na podzim loňského roku 
se děti ještě setkaly s Harrym 
Potterem v Chomutovské knihovně, 
v zooparku dlabaly dýně a s prvními 
mrazy se šly ohřát do muzea, kde si 
samy připravily vánoční dekoraci.

Rodiny se také mohly zúčast-
nit tří bonusových akcí. O letních 
prázdninách vyráběly pohlednice pro 
kozu Rózu a kozlíka Rozmarýnka, 
školní rok přivítaly sportovním dnem 
u Kamencového jezera a také vyrá-
běly vánoční pozdrav.

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK
Na rok 2020 je naplánováno 

10 akcí v pravidelných intervalech 
a tři akce bonusové a navíc Rodinné 
zápolení společně s rodinami oslaví 
již svůj desátý ročník. „V první po-
lovině roku půjdeme bruslit v mas-
kách, přivítáme jaro, projdeme si 
Bezručovo údolí a také se utkáme ve 
florbalu. Před koncem školního roku 
se ještě sejdeme při oslavě založení 
Střediska volného času Domeček 
a podíváme se do přírody s muzej-
níky,“ popsala Radka Skočdopolová.

Po letních prázdninách se ro-
diny vyřádí v Aquasvětě, jako piráti 
obeplují svět a na konci roku budou 
hledat Ježíška a recitovat básničky 
Mikuláši.

 29. února Rej masek na ledě
 21. března Vítáme jaro
 11. dubna S Kočičákem Bezručákem 
 2. května Florbalové zápolení 
 30. května Slavíme s Domečkem 
 19. června Máme rádi zvířata 
 21. září Chomutovská ploutev
 3. října S piráty kolem světa 
 7. listopadu Ztratil se Ježíšek
 5. prosince Mikulášská nadílka 
 13. prosince Slavnostní losování 

AKCE RODINNÉHO ZÁPOLENÍ 2020

 www.rodinnezapoleni.cz
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Komunikace v zimě nemohou být 
ošetřené hned a všude, buďte opatrní

Každoročně se to opakuje. Začne 
sněžit a řidiči okamžitě spílají silničá-
řům, že opět zaspali. Málokdo si uvě-
domuje, že dělají, co je v jejich silách. 
Za jak dlouho tedy musejí technické 
služby vyjet se svou mechanizací 
na zasněžené či namrzlé vozovky 
a chodníky? A kdy by měly být sil-
nice už sjízdné?

Na údržbu komunikací je při-
praveno jedenatřicet vozidel tech-
nických služeb. „Podle platného 
plánu zimní údržby vozovek musí 
vyrazit sypače, traktory a další tech-
nika v pracovní dny na zasněžené 
či zledovatělé vozovky do 30 minut 
od vzniku závady ve sjízdnosti. Mimo 
pracovní dny se pak technika do ulic 
musí dostat do hodiny,“ vysvětlil 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Do čtyř hodin od vzniku závady 
pak musí být ošetřené hlavní komuni-
kace, které jsou podle pořadí důleži-
tosti zařazené na první místo v plánu 
zimní údržby silnic. Jedná se o 27 ki-
lometrů komunikací – konkrétně pak 
o silnice, kudy jezdí městská hro-
madná doprava, příjezdy k nemoc-
nici nebo hlavní silnice na sídlištích. 
Pak přicházejí na řadu vedlejší silnice 
v sídlištích, které jsou ale důležité 
pro zajištění plynulé dopravy. Třináct 
kilometrů těchto komunikací musí být 
ošetřeno do 12 hodin. Do 48 hodin 
pak musí být ošetřené také zbývající 
silnice. Celkem se musí chomutovské 
technické služby postarat o 118 kilo-
metrů vozovek.

Plán zimní údržby platí i pro 
chodníky, také ty jsou rozděleny po-
dle důležitosti. Nejfrekventovanější 
chodníky musí pracovníci technic-
kých služeb zprůchodnit do 24 hodin.

Ne všechny silnice v Chomutově 
ale spravují technické služby. „Ně-
které komunikace spadají pod Správu 
a údržbu silnic. Jedná se o silnice 
třetí třídy, které procházejí městem, 

například sem patří ulice Lipská, 
Kadaňská, Spořická, Černovická, 
Dukelská, Blatenská a velké části 
Pražské, Mostecké či Vinohradské,“ 
připomněl vedoucí provozovny 
údržba komunikací technických slu-
žeb Vladimír Hurník.

STROJE PŘIPRAVENÉ 
NA VÝJEZD

Před zahájením zimní sezóny 
pracovníci technických služeb kon-
trolují všechny stroje. „Na kontrolu 
stavu chystáme auta a nakladače 
několik týdnů, multifunkční vozy 
dostávají zimní nástavby, montujeme 
na ně radlice a všechny prošly tech-
nickou přípravou, aby byly pro zimu 
v bezvadném stavu,“ říká ředitel 
technických služeb Zbyněk Koblížek.

Během zimy drží po celých 
24 hodin službu technik, který ne-
ustále sleduje počasí a v případě 
klimatických podmínek pro vznik ná-
mrazy projíždí město. „Pokud zjistí 
závadu ve sjízdnosti, vyjíždí naše 
technika nejpozději v pracovní dny 
do 30 minut a mimo pracovní dny 
do 60 minut,“ říká vedoucí provo-
zovny údržba komunikací Vladimír 
Hurník. Vzhledem k držení pohoto-
vostí zaměstnanci technických služeb 
je doba prvních výjezdů většinou 
kratší.

V zimě se technické služby starají 
o schůdnost 166 kilometrů chodníků 
a sjízdnost 118 kilometrů vozovek. 
Pro údržbu chodníků jsou určeny čtyři 
multikáry s pluhem a sypačem a pět 
malých traktůrků s radlicemi. O vo-
zovky se starají čtyři velké sypače a tři 
traktory. V případě potřeby odvozu 
sněhu z města jsou připraveny tři na-
kladače a pět nákladních automobilů. 
Šest aut se stará o rozvoz materiálu 
pro ruční posyp schodišť a chodníků 
nedostupných pro techniku. Ruční po-
syp provádějí pracovníci provozoven 
údržba komunikací a veřejné zeleně. 

Nováčky v zimní údržbě jsou nová 
multikára a nakladač, které nahradily 
své dosluhující předchůdce.

Podle situace se komunikace ošet-
řují solí, drtí nebo pískem. Už ně-
kolik let používají technické služby 
na posyp schodišť posypový mate-
riál ekogrit. „Jeho výhoda je v tom, 
že se schodiště neničí a po zimním 
období se rozmělní, čímž se částečně 
sníží náklady na úklid při jarním 
blokovém čištění města,“ vysvětluje 
Vladimír Hurník.

Zásoby posypových materiálů mají 
technické služby dostatečné. Na ošet-

ření silnic a chodníků ročně spotřebují 
stovky tun posypových materiálu. 
Loni se na komunikace vysypalo 
891 tun soli, 218 tun drti a 226 hek-
tolitrů solanky. „Letos je ve skladu 
připraveno 1 055 tun soli a 100 tun 
drti, která se v průběhu zimního ob-
dobí průběžně dokupuje,“ dodává 
Vladimír Hurník. Loňská zima nepa-
třila k tuhým, přesto technické služby 
při údržbě komunikací najezdily tisíce 
kilometrů. Přesně se během 37 zásaho-
vých dnů jednalo o 6 865 kilometrů při 
úklidu silnic a dalších 5 454 kilometrů 
při ošetřování chodníků.

SILNICE
I. pořadí důležitost do 4 hodin
II. pořadí důležitosti do 12 hodin
III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději 
však do 48 hodin
Doba určená pro výjezd mechanizmů od vzniku závady ve sjízdnosti 
je pro údržbu komunikací I. pořadí stanovena v pracovní dny 
do 30 minut a mimo pracovní dny do 60 minut.

CHODNÍKY
I. pořadí důležitost do 24 hodin
II. pořadí důležitosti po ošetření chodníků zatříděných do I. pořadí 
důležitosti, v pracovní dny od 6.30 do 15 hodin
Podrobný rozpis komunikací spadajících do příslušných kategorií 
je k dispozici na www.tsmch.cz v harmonogramu činností.

LHŮTY PRO ZMÍRNĚNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
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BEZRUČOVA ULICE VE DVOU 
ETAPÁCH, PRVNÍ SKONČILA
Právě skončila první etapa rekonstrukce Bezručovy ulice 
v úseku od Zborovské po Bachmačskou. Druhá etapa začne 
v polovině března. Etapy zajistí trvalý přístup veřejnosti do 
sídliště Dehtochema a k finančnímu úřadu. Předpokládané 
výdaje na stavbu jsou devět milionů korun. Během 
rekonstrukce bude kompletně obnovena komunikace 
a chodník po pravé straně ze zámkové dlažby, včetně 
konstrukčních vrstev. V některých místech bude upravena 
šířka, zejména v křižovatce u Škroupovy ulice. Součástí prací 
jsou rozvody veřejného osvětlení včetně nových lamp a také 
nová výsadba stromů a keřů.

PRVNÍ ČÁST REKONSTRUKCE 
HUSOVY JE HOTOVA
Dokončena je také první etapa kompletní rekonstrukce Husovy ulice 
v úseku Bezručova – Hornická. Zcela nové jsou chodníky ze zámkové 
dlažby, vozovky i veřejné osvětlení s LED technologií. Součástí 
investice města je také parkoviště u zdravotního střediska, kde bylo 
vytvořeno dvaadvacet parkovacích míst z vegetační zámkové dlažby, 
asfaltová komunikace a veřejné osvětlení. Rekonstrukce bude probíhat 
dále podle klimatických podmínek až k Jiráskově ulici. Město celkově 
investuje více než třináct milionů korun a opravy budou celkem trvat 
36 týdnů. 

STŘECHA A FASÁDA V NOVÉM 
NA NÁMĚSTÍ DR. BENEŠE

Chomutovská bytová nedávno dokončila další několikamilionovou 
investici do bytového fondu. Ta se týkala domu na náměstí Dr. Beneše 

3836, u kterého správce provedl celkovou rekonstrukci střechy a rovněž 
zateplení budovy. V původním záměru byla naplánovaná pouze 

střecha, do které zatékalo a jejíž dílčí opravy už nebyly ekonomické. 
Chomutovská bytová rovněž vyslyšela podněty nájemníků a do 

projektu nechala zapracovat také nový zateplený plášť a fasádu, což 
přispělo k lepšímu komfortu bydlení a úspoře energií.
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Historii unikátních experimentů mapuje výstava

Zajímavosti z obcí představují nové infotabule

Popelka se na ledě 
představí hned dvakrát

Výstava s názvem Brutalistní 
chomutovský experiment v Café 
Rouge ukazuje vznik a stavbu 
chomutovských experimentů. 
Unikátní výškové domy tvoří 
dominantu Chomutova. Výstavu 
o jejich vzniku i s fotografiemi si 
lidé mohou přijít prohlédnout do 
konce ledna.

Výškové mezonetové domy, 
které vznikly podle vzoru slav-
ného architekta Le Corbusiera, 
jsou ukázkou takzvaného nového 
brutalismu. „Experimenty zná ka-
ždý Chomutovan, všimne si jich 
i ten, kdo jen projíždí. Máme tady 

brutalistní architekturu, kterou 
jinde moc nenajdeme. Výstavou 
chceme předat pár informací, jak 
domy vznikaly,“ řekl Jan Rödling 
ze spolku Kuprospěchu. Spolek 
soustavně mapuje nástěnné umění 
50. až 80. let v kraji, vznik expe-
rimentů patří do stejného období.

Původně mělo být budov šest, 
ale stavbaři odmítli další tři expe-
rimenty stavět. A málem nebyla 
kompletní ani stávající trojice. 
Experimenty jsou nedílnou sou-
částí sídliště Březenecká, které 
vzniklo jako první ze sídlišť pro-
pojujících Chomutov s Jirkovem. 

Při jeho plánování se počítalo 
s tím, že Březenecká bude no-
vým centrem města, až se „starý“ 
Chomutov zbourá kvůli těžbě 
uhlí.

Návštěvníci na výstavních pa-
nelech najdou dobové fotografie, 
výkresy i aktuální fotky budov od 
Miloše Štáfka. A také informace, 
že experimenty mohly vypa-
dat trochu jinak, o problémech 
s výstavbou či o francouzském 
architektonickém vzoru. Výstava 
je realizována za podpory města 
Chomutova a nadace Agosto 
Foundation.

V kostele sv. Kateřiny v Chomu-
tově uspořádal Dobrovolný svazek 
obcí Chomutovsko prezentaci in-
formačních tabulí. Všechny obce 
svazku jsou na tabulích prezentovány 
fotografiemi v takzvaném filmovém 
pásu. Každá tabule je zvláštní pro 
konkrétní obec, věnuje se přírod-
ním a kulturním památkám a dalším 
zajímavostem, jako jsou sportovní 
zařízení a podobně. Společnou jed-
notící linku na všech tabulích však 
představuje otázka vztahující se 
k určité figuře ze znaku obce. „Na 
tuto myšlenku nás přivedla Petra 
Kubániková, starostka z Bílenců. 
V jejich znaku je zobrazena dýka. 
Proč tomu tak je? Pokud chcete zjis-

tit odpověď, navštivte obec Bílence, 
kde před budovou obecního úřadu 
tabuli naleznete,“ uvedla Lenka 
Kynčilová, manažerka svazku. Na 
stejné tabuli se ale návštěvník dozví 
další zajímavosti a na mapě může 
vyhledat všechny obce, kde jsou ta-
bule z projektu umístěny, a vyzkou-
šet tak své znalosti o Chomutovsku.

Dobrovolný svazek obcí Chomu-
tovsko funguje o něco málo déle 
než tři roky. Starostky a starostové 
z 25 obcí Chomutovska si vzájemně 
předávají zkušenosti a pracují na 
společných projektech, které by bylo 
obtížné realizovat obcemi jednotlivě 
a které přinášejí výhody pro celý 
region.

V Rocknet aréně v Chomutově 
se v úterý 4. února bude konat mu-
zikál na ledě, plný pohádkové fanta-
zie, krásných kostýmů i světelných 
efektů. Představení Popelka začne 
v 15 a v 19 hodin.

V jednom divadelním před-
stavení se spojí umění zpěváků, 
herců, tanečníků a krasobruslařů. 
Muzikálový příběh se odehraje 
současně na jevišti i ledové ploše. 
Hlasy Popelce a princi propůjčili 
Lucie Bílá a Ondřej Ruml. V herec-
kých a pěveckých rolích vystupují 
Pepa Vojtek, Dana Morávková, 
Václav Kopta, Hanka Křížková, 
Vlastimil Harapes a další. Účinkuje 
i mezinárodní krasobruslařský 
soubor sportovců ze sedmi zemí, 

mezi nimiž jsou sólisté předních 
evropských krasobruslařských 
show. Původní autorská hudba Petra 
Maláska a skvělé písňové texty 
Václava Kopty jsou základními 

kameny úspěchu této unikátní a vý-
pravné rodinné show.

Vstupenky jsou k dostání 
v předprodeji prostřednictvím 
Ticketportalu.

Ve věku 93 let zemřela v pro-
sinci loňského roku Hedvika 
Hurníková. Byla významnou 
představitelkou kulturního 
a společenského života v Cho-
mutově, zejména v oblasti 
česko-německých vztahů, také 
aktivní členkou Kulturního 
sdružení občanů německé 
národnosti. Od roku 1989 byla 
předsedkyní chomutovské 
základní organizace, od roku 
2003 do 2014 také členkou Vý-
boru pro národnostní menšiny 
při chomutovském zastupitel-
stvu. Za svou celoživotní čin-
nost získala v roce 2016 cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic.
Hedvika Hurníková se narodila 
13. dubna 1926 v Hoře Svatého 
Šebestiána, zemřela 10. prosin-
ce 2019 v Chomutově.

ZEMŘELA HEDVIKA 
HURNÍKOVÁ
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KRISTÝNA HRUBÁ
Čtyřiadvacetiletá květinářka má krátce otevřené květinářství ve 
Školní ulici. Její cesta k podnikání byla krátká a odvážná. Začala 
jako brigádnice v květince v malém městě. Povolání ji tak chytlo, 
že neváhala a odešla sbírat zkušenosti do Prahy s tím, že si 
někdy otevře vlastní podnik. To „někdy“ se smrsklo ani ne na rok. 
Vsadila na to, že kytice váže novým, modernějším způsobem a 
sází na sezónní druhy. Spolupracuje s květinovou farmou, která 
pro ni pěstuje rostlinný materiál na míru jejím vazbám.

LUCIE MESTEKOVÁ
Vystudovala hotelovou školu, pracovala v pojišťovnictví 
a ve stavebnictví, ale stále se hledala. Pořád si stěžovala, 
že v Chomutově není bezobalový obchod. Nákupy v něm 
patří totiž k jejímu stylu života, jezdila kvůli nim do okolních 
měst. Až jí jednou maminka řekla: Tak ho otevři ty! Spustila 
crowdfundingovou kampaň a bezobalový obchod, který už 
několik měsíců funguje, otevřela v budově polikliniky. Lidé 
v něm mohou potraviny nakupovat do vlastních obalů.
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Pochod smrti v dubnu 1945: Lidé 
museli urazit i stovky kilometrů

Od ledna 1945 začali nacisté 
na území dnešního Polska vyklízet 
koncentrační tábory před postupu-
jící Rudou armádou. Jejich nedob-
rovolní obyvatelé museli v zimních 
mrazech s minimálním oblečením 
a při minimálních příjmech jídla 
pěšky urazit i stovky kilometrů. 
Komu během nekonečného po-
chodu začaly docházet síly, byl 
dozorující stráží bez milosti zavraž-
děn. Na Chomutovsku se objevilo 
několik těchto pochodů smrti, ale 
jen jeden z nich prošel přímo sa-
motným městem.

Tento pochod smrti začal 12. 
dubna 1945 jako vlakový transport 
z koncentračního tábora Treglitz, 
který byl pobočným táborem KZ 
Buchenwald. Na hranici do němec-

kého Reitzenheinu dorazil vlak 
17. dubna. V momentě, kdy vlak 
vjížděl na nádraží, zaútočily na něj 
americké stíhací letouny, tzv. hloub-
kaři. Během vzniklé paniky mnoho 
vězňů využilo zmatku a s vidinou 
záchrany se rozuteklo po okolních 
lesích. Ovšem na uprchlé vězně byl 
uspořádán doslova hon. Ujala se ho 
nejen část dozorců, ale zapojili se 
do něj především místní obyva-
telé, členové Volkssturmu a chlapci 
z Hitlerjugend. Mnoho z těchto 
vězňů bylo pochytáno a na místě 
zastřeleno. Jednalo se přibližně 
o devadesát vězňů. Vzpomínkové 
pomníky nad jejich hroby jsou v le-
sích kolem trasy, kudy se vydala 
hlavní skupina vězňů.

Ta vyrazila po hlavní silnici přes 

Horu Svatého Šebestiána, Novou 
Ves, Křimov, Dominu a Krásnou 
Lípu do Chomutova, kam došla 
večer téhož dne. Jejich trasu lemo-
valy další hroby, Podle vzpomí-
nek zaznamenaných po válce bylo 
v Křimově na hřbitově místním 
hrobníkem pochováno pět zastřele-
ných vězňů. Jeden pomník na mrt-
vého je i v Domině přímo u cesty.

V Chomutově byli vězni „ubyto-
váni“ v místní bývalé sklárně. Když 
se ráno 18. dubna vypravili cho-
mutovští občané do práce, v ulicích 
města nacházeli mrtvé, zastřelené 
nebo ubité vězně, kteří již nemohli 
dojít do sklárny. Někteří vězni už 
byli mrtví, někteří byli přímo před 
civilními osobami dobíjeni střelbou 
nebo pažbami pušek. Radnice na 
tento fakt zareagovala tak, že svým 
zaměstnancům v městském podniku 
nařídila, aby pod vedením vojáků 
vyjeli posbírat všechny mrtvé a do-
vezli je do Horní Vsi. Na zdejší 
hřbitov tak bylo svezeno okolo 80 
mrtvých lidských těl. K nim poté 
ještě přibyla těla vězňů z chomu-
tovského nádraží, kam během noci 
přijel jiný transport smrti. Podle 
pamětníků se jednalo o 25 mrtvých 
vězňů.

Dnes je na hřbitově v Horní 
Vsi jeden společný hromadný 
hrob všech obětí, které sem byly 
18. dubna 1945 přivezeny. Chybí 
zde ale jakýkoliv údaj, který by spe-
cifikoval, že se jedná o zavražděné 
vězně z koncentračních táborů.

Martyrium vězňů ovšem ne-
skončilo. Pochod se vydal směrem 
na Terezín ráno 18. dubna. I nadále 
jeho cestu lemovali zemřelí vězni. 
Ti byli následně posbíráni a pocho-
váni ve dvou hromadných hrobech. 
V Údlicích bylo pochováno 23, 
v Nezabylicích 31 vězňů. O rok 
později byla provedena exhumace 
obětí, při níž přivolaný doktor kon-
statoval, že jen minimum mrtvých 
zemřelo bez násilného zásahu. 
Prakticky všichni měli buď střelnou 
ránu v týlu, nebo jim byla rozbita 
hlava tupým předmětem. Na zá-
kladě zkušeností lze předpokládat, 
že se jednalo o „oblíbenou“ pažbu 
pušky dozorců.

Pochod opustil Chomutovsko 
v obci Velemyšleves. Ale i nadále 
jeho trasu lemovali mrtví vězni. 
Podle vzpomínek jednoho z účast-
níků bylo na počátku cesty 2 350 
vězňů, přičemž do Terezína jich do-
razilo přibližně 800. A z nich ještě 
mnozí zde zemřeli.

Bohužel i přes informace 
o tomto pochodu se nikde ve městě, 
ba ani v jeho okolí nenalézá žádný 
ucelený památník, případně jiná 
vzpomínka na oběti těchto hrůz-
ných událostí. Na hřbitově v Horní 
Vsi je nad jejich hrobem pod rudou 
hvězdou napsáno, že zemřely jako 
oběti fašismu, ovšem nikoho ne-
může napadnout, jak zemřely a jak 
hrozná byla jejich smrt.

Mgr. Jiří Kopica,  
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

NOVOSEDELSKÁ 
MEZIVÁLEČNÁ ŠKOLNÍ 
KRONIKA

Ještě do roku 1975 žila 
v Novém Sedle nad Bílinou, 
4 km východně od Jirkova, hrstka 
obyvatel, než i ti museli ustoupit 
hnědouhelnému lomu Jan Šverma. 
To ve třicátých letech minulého 
století obývalo ves téměř 1 700 
lidí, z nich necelou třetinu tvořili 
Čechoslováci. Ti měli pro své děti 
školu a ta mezi lety 1920 a 1938 
vedla kroniku. Obavy ze zabavení 
svazku za německé správy Sudet 
zcela jistě přiměly české vlastence 
kroniku skrýt. Uložili ji a zasypali 

ve vykopané jámě. V roce 1970 
s vědomím, že obec brzy zanikne, 
kroniku daroval novosedelský 
MNV chomutovskému muzeu. 
Jenže kronika zřejmě ležela v zemi 
celá tři desetiletí. Spodní voda 
měla dost času na postupnou de-
vastaci vazby a poškození textu, za 
své vzaly všechny vlepené fotogra-
fie. Až v říjnu roku 1986 byla za-
psána jako sbírkový předmět a te-
prve roku 2016 ji ošetřil muzejní 
konzervátor. Dnes jsou záznamy 
o škole, ale i o dění v obci vcelku 
čitelné, jen fotografie jsou bohužel 
nezvratně poničené.

Michal Bečvář
Fotografie z novosedelské meziválečné školní kroniky.

Exhumace na hřbitově v Horní Vsi.
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Nový automobil pomůže dětem v Klokánku

Denní centrum pomáhá řešit 
nepříznivou životní situaci

Zcela nový vůz značky Dacia 
Dokker mohou nyní využívat pra-
covníci a klienti Fondu ohrože-
ných dětí Klokánek v Chomutově. 
Vozidlo zaměstnanci zařízení vy-
užijí k přepravě dětí a k dalším pod-
půrným aktivitám.

Fond ohrožených dětí Klokánek 
Chomutov, který zabezpečuje 
dvacet dětí, obdržel nový vůz 
v rámci projektu Sociální automo-
bil. Ten funguje po vzoru evrop-
ských měst již 20 let, za tu dobu 
reklamní agentura Kompakt předala 

v České republice stovky vozidel. 
Chomutovský Klokánek získal 
v celkovém pořadí již 811. auto-
mobil. „Myslíme si, že každá spo-
lečnost, která s úspěchem provo-
zuje svou činnost, by měla alespoň 
malou částí pomoci těm, kteří to 
opravdu potřebují. Pro většinu za-
řízení pečujících o děti není zrovna 
jednoduché pořídit si nový vůz. 
Proto jsme se rozhodli vzít situaci 
do svých rukou a zařízením i orga-
nizacím pečujícím o osoby nachá-
zející se v nouzi tímto způsobem 

pomoci,“ uvádí Miroslav Káninský, 
jednatel společnosti Kompakt.

Na financování vozidla se po-

dílelo asi 47 subjektů napříč obory, 
od velkých firem až po jednotlivce 
z místních obyvatel i přilehlého okolí.

Díky rekonstrukci objektu 
v Kochově ulici, který dosud 
sloužil pouze jako noclehárna pro 
muže, mohlo dojít k rozšíření stá-
vajících služeb. „Od 1. ledna 2020 
zde jsou vyhrazena místa také pro 
ženy a nově vznikla služba nízko-
prahového denního centra pro muže 
i ženy,“ uvedl náměstek primátora 
pro sociální oblast Milan Märc.

Sociální služba nízkoprahového 
denního centra nebyla v Chomutově 
dosud poskytována. Nejbližší cent-
rum se nachází ve dvacet kilome-
trů vzdáleném Klášterci nad Ohří. 
„Prostřednictvím ambulantní služby 
spojené s poskytnutím přístřeší je 

uživatelům umožněno řešit vlastní 
nepříznivou situaci a pomáhat jim 
snižovat jejich závislost na systému 
sociálních služeb,“ vysvětlila ve-
doucí služby z organizace K srdci 
klíč Hana Pitterlingová.

Služeb noclehárny mohou muži 
a nově i ženy využívat každý den 
od 19 hodin do 7 hodin ranních. 
Primárně jim bude poskytnuta 
možnost ubytování a zajištěna je 
také pomoc při osobní hygieně, 
případně poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu. „Stávající kapacita 
deseti mužských lůžek byla navý-
šena o dvě lůžka vyhrazená pro 
ženy. Stejný počet uživatelů pojme 

i nízkoprahové denní centrum, kde 
budou návštěvníkům k dispozici dva 
sociální pracovníci. To je možné vy-
užívat denně od 8 do 13 hodin a od 
14 do 18 hodin,“ uvedla vedoucí 
Centra komunitního plánování Jana 
Hronová.

Služby centra jsou rozšířené 
o poskytnutí stravy, nově se zde 
v zimních měsících vydávají po-
lévky, které byly dosud rozdávány 
v hlavní budově chomutovského 
magistrátu, a zajištěna je také po-
moc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů nebo při obstarávání 
osobních záležitostí. „Snahou or-
ganizace K srdci klíč, která služby 

provozuje, je podpořit schopnosti 
a dovednosti klientů, aby se do-
kázali začlenit zpět do pracovního 
procesu a získat tak samostatné 
bydlení. Zároveň jsou podporováni 
ke zvýšení vlastní samostatnosti, 
sebevědomí, odpovědnosti a k po-
sílení svých kompetencí,“ doplnila 
Pitterlingová.

Nízkoprahové denní cent-
rum a noclehárna se nacházejí 
v Kochově ulici 3957 a využívat 
jich mohou osoby starší 18 let. 
Náklady na stavební úpravy a cel-
kovou rekonstrukci objektu činily 
2,6 milionu korun a byly plně hra-
zeny z rozpočtu města.

Handicapované děti poděkovaly 
za pomoc vystoupením v divadle

Při benefičním představení při příle-
žitosti 50. výročí existence Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postiže-
ním v České republice měly handica-
pované děti milou příležitost poděkovat 
svým vystoupením všem sponzorům, 
kamarádům a dobrovolníkům za jejich 
nezištnou pomoc, bez které by se jen 
stěží obešly. Pro postižené děti z cho-
mutovské Asociace Pro HANDICAP 
bývá benefiční představení velkým 
svátkem, na který se velmi těší a pilně 
připravují celý rok. Jejich celoroční 
práce byla prezentována na prknech, 
která znamenají svět – v Městském di-
vadle v Chomutově.

Návštěvníci měli možnost zhléd-
nout laserovou show, kterou nacvi-

čily děti ze SVČ Domeček, pěvecké 
vystoupení, které si připravily děti 
z MŠ Palackého, africké rytmy, které 
předvedl pěvecký sbor Lísteček ze ZŠ 
a MŠ 17. listopadu, a bubenickou show 
v podání rytmické kapely Jambo ze 
stejné školy. Dále vystoupili absolventi 
Konzervatoře Jana Deyla, studenti 
Střední školy technické, gastronomické 
a automobilní a na závěr si všichni spo-
lečně zazpívali známé písničky.

V předsálí tradičně probíhal pro-
dej výrobků z dílen Asociace Pro 
HANDICAP. „Výtěžek z prodeje 
výrobků, ze vstupného a ze sponzor-
ských darů ve výši zhruba 130 tisíc 
korun bude použit na činnost asociace 
v následujícím roce, a to zejména na 

provoz keramické dílny, na kompen-
zační a rehabilitační pomůcky, na hi-
poterapii a na rehabilitační pobyty dětí 
s handicapem,“ uvedla Dana Patočková 
z Asociace Pro HANDICAP.

Před Vánocemi se děti z Domečku 
se svými handicapovanými kamarády 
z Asociace Pro HANDICAP vydaly do 
Domova harmonie a klidu. Cílem ná-
vštěvy v tomto předvánočním čase bylo 
potěšit stařečky a stařenky hudebním 
pásmem koled, na které se děti pilně 
připravovaly celý podzim. „Emoce 
byly vidět jak ve skupině seniorů, tak 
i mezi dětmi a jsem přesvědčená, že 
toto prolínání generací je prospěšné 
pro všechny zúčastněné,“ dodala Dana 
Patočková.
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Žáci poznávali 
jaká jsou rizika 
sociálních sítí

Na konci roku žáci pomáhali 
potřebným a bavili se

Dvě encyklopedie od dětí ukazují 
důležité milníky historie

Osmáci ze základní školy 
Hornická absolvovali besedu s ná-
zvem Součástí systému, vedenou 
lektorkami z organizace Světlo 
Kadaň. Tématem besedy byly soci-
ální sítě a kyberšikana, tedy témata, 
se kterými se stále častěji setkávají 
mladí lidé. „Lektorky si žáky posa-
dily do kruhu a v první části s nimi 
mluvily teoreticky o sociálních 
sítích, jejich možnostech a o nebez-
pečích, která tu na žáky číhají, žáci 
velmi otevřeně sdělovali, co se jim 
přihodilo při kontaktech na sociál-
ních sítích,“ uvedla učitelka Lucie 
Nguyen.

Ve druhé části hrály lektorky 
s žáky hry jako Loutka a Loutkář, 
Hra na pravdu a lež, kdy žáky vy-
stavovaly manipulaci a ovládání 
někým jiným. Po každé hře se žáků 
ptaly na jejich pocity, v jaké roli se 
cítili lépe a proč. 

Žáci ze základní školy Kadaňská 
měli konec loňského roku velmi rušný. 
Nejenže se stihli učit v lavicích, ale také 
pomáhali potřebným nebo si užili mi-
moškolní zábavu.

Páťáci se před Vánocemi zapojili 
do charitativní sbírky Krabice od bot. 
„Mnozí z nás vůbec netušili, že jsou 
malé děti, které nedostávají pod stro-
meček žádné dárky. A proto jsme se 
rozhodli, že se do sbírky zapojíme a ně-
kolika dětem uděláme radost. Nanosili 
jsme krabice, vánoční papír, hračky, 
knihy a jiné dárky a společně je ve třídě 
zabalili. Podařilo se nám zabalit 25 
dárků, které udělají dětem o Vánocích 
radost pod stromečkem,“ popsala uči-
telka Ivana Lhotáková.

Prvňáčci z Kadaňské se vydali do 
divadla na představení Popelka. „Příběh 
o Popelce, která přišla o maminku 
a sloužila dvěma zlým sestrám a ma-
ceše, sehrál amatérský divadelní spolek 
NaOko. Pohádka se nám velice líbila 

a těšíme se na další, kterou divadelní 
spolek připraví,“ uvedla učitelka Milena 
Uldrichová.

Někteří žáci základní školy se vrátili 
do školky. Nebylo to proto, že by se jim 
ve škole nevedlo, ale oplatili tím ná-
vštěvu předškoláků ve škole. „V rámci 
projektu spolupráce mezi prvňáčky 
a předškoláky se každý měsíc schází 
děti ze školy s předškoláky. Minulý 
měsíc děti z předškolního oddělení 
mateřinky v Palackého ulici navštívily 
školu. Prvňáci zahráli dětem pohádku 
Bouda, budka, společně kreslili a zahráli 
si hry na interaktivní tabuli. Nyní zase 
navštívili školáci školku. Zavzpomínali 
na dobu, kdy chodili do školky. V herně 
si pohráli a vyzkoušeli nové hračky,“ 
sdělila Milena Uldrichová.

Že mají žáci svou školu rádi, doká-
zal zájem o přespání ve škole. Děti se 
sešly v podvečerních hodinách a nej-
prve si šly připravit večeři. Suroviny na 
pizzu nakoupily z peněz za odevzdaný 

sběr a zanedlouho se všichni pustili do 
obložených pečených placek. „Po ve-
čeři nás čekala stezka odvahy. Holky, 
které šly první, došly kousek a začaly 
pištět, potom už skoro nikdo nechtěl 
jít. Vysílení po stezce jsme vzali batohy 
a šli spát do malé tělocvičny,“ popsala 
šesťačka Karolína Hausmanová. Před 
spaním ještě trojice dětí zahrála pohád-
kový příběh jako večerníček na dobrou 
noc.

Žáci základní školy Zahradní 
a Městského gymnázia a Základní 
školy Jirkov vymysleli v rámci pro-
jektu Abeceda sametové revoluce 
seznam klíčových hesel a následně 
pro každé heslo vytvořili graficky 
poutavé informační tabule. Díky 
tomuto nápadu vznikly k výročí 
30 let od sametové revoluce dvě 
originální encyklopedie, které 
budou moci využívat učitelé i na 
dalších školách. „Žáci druhého 

stupně prozkoumali dílčí témata 
v hodinách společenských věd, 
dějepisu a informatiky a následně 
zpracovali v hodinách výtvarné vý-
chovy plakáty na určené písmeno 
abecedy a s ním spojené heslo. Po 
zkompletování celé kolekce panelů 
měli oni sami, ale i mladší spolu-
žáci z 1. stupně možnost pozná-
vat důležité milníky naší historie,“ 
uvedla učitelka Markéta Moravcová 
Raušová. 

V Jirkově doplnili projekt 
o performanci, která nabídla srov-
nání, jak vypadal běžný život 
před a po revoluci. Žáci tak mohli 
přičichnout k dobám, kdy se na 
začátku hodiny podávalo hlášení, 
o přestávce nepoužívali mobil, 
rodiče chodili do školy maximálně 
„na kobereček” a při tělocviku se 
cvičilo. „Byla to fuška, ale mys-
lím, že to stálo za to. Žáci se ne-
museli o roce 89 jen učit, ale měli 

možnost si jej i tak trochu zažít 
při přípravě představení a hledání 
dobových pramenů. Z reakcí jsem 
vyrozuměla, že by nikdo nemě-
nil,“ doplnila učitelka Renata 
Fischerová.

Místní akční skupina Sdružení 
Západní Krušnohoří nabízí podporu 
podobných vzdělávacích projektů. 
Školy v případě zájmu mohou kon-
taktovat koordinátora Karla Straku na 
e-mailu karel.straka@maskaszk.cz. 

Nové učebny 
slouží žákům 

i předškolákům

Sto padesát dětí ze dvou mateř-
ských škol a jedné základní navští-
vilo nově zrekonstruované odborné 
učebny v základní škole Kadaňská. 
Nové učebny byly ve škole vybu-
dovány v rámci projektu Investice 
do infrastruktury základních škol 
a neslouží pouze žákům dané školy, 
ale i předškolákům nebo dětem 
z jiných základních škol. Učebny 
v Kadaňské si přišly prohlédnout 
a jejich vybavení vyzkoušet děti 
z mateřských škol v ulicích Alešova 
a Třebízského, nové moderní vyba-
vení otestovali také žáci základní 
školy Hornická.

V rámci projektu byly zmo-
dernizovány odborné učebny 
ve všech základních školách 
ve městě, přístupy do škol i uče-
ben jsou nyní navíc bezbariérové. 
Celkem bylo zrekonstruováno 
šestnáct učeben a šest poraden-
ských pracovišť. Třináct toalet 
získalo kromě oprav i bezbarié-
rový přístup, pohyb do škol a po 
školách handicapovaným usnadní 
šest nových ramp, šest plošin, 
schodolezy s invalidními vozíky. 
Celkové náklady se vyšplhaly do 
astronomické výše necelých devě-
tadevadesáti milionů korun.
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Elektronická tužka 
podporuje kreativitu

Předškoláci programovali 
včelku a vyhráli v soutěži

Děti darovaly 
Klokánku 
drogerii

Loni se dařilo handicapovaným 
mladým sportovcům z Olympu

Základní škola Zahradní nově 
využívá pero Apple pencil společně 
s iPady nejen při třídních a škol-
ních projektech, ale i v ostatní 
výuce. „Novinky se nesou v duchu 
kreativity, kreslení a anotování po-
mocí tužky Apple pencil, která je 
propojitelná s novými iPady šesté 
generace. Kombinace s Apple pen-
cil vytváří z iPadu bezkonkurenční 
zařízení pro školu,“ uvedla učitelka 

Iveta Havlíková.
Nově se žáci učí anotovat, vy-

tvářet prezentace z projektů, kre-
ativně se vyjadřovat kresbou, své 
soubory sdílet či upravovat v re-
žimu spolupráce. „Díky tomu pod-
porujeme kreativitu, vlastní tvorbu 
a sdílení práce našich dětí. Jak jinak 
ukázat, co vše děti dovedou, než 
prezentací a sdílením,“ doplnila 
učitelka. 

Děti ze třídy U Včeliček z ma-
teřské školy v Palackého ulici 
vyhrály soutěž v základech pro-
gramování s robotickou včelkou 
Bee-Bot. „Prvotní impuls vzešel 
od IT technika mateřské školy 
Tomáše Poláka, který přišel s my-
šlenkou přihlásit děti do soutěže, 
vyhlášené e-shopem Výuka-
vzdělávání, a současně s nabíd-
kou spolupráce při pořizování 
fotografií i videa a následným 
odesíláním vyhlašovateli,“ uvedla 
zástupyně ředitelky Kamila 
Novotná.

Učitelky s dětmi se ihned cho-
pily iniciativy a začaly vše připra-
vovat na splnění tří úkolů. V prv-
ním úkolu bylo třeba kreativně 
ozdobit včelku, naprogramovat jí 
cestu podle zadání a video z této 
aktivity odeslat. „V našem pří-
padě jsme Bee-Bot robota oblékli 
do kostýmu Harryho Pottera,“ po-
psala učitelka.

Druhá aktivita nebyla vůbec 
jednoduchá a pěkně děti potrá-
pila. Měly vymyslet program tak, 
aby robot nakreslil jednoduchý, 
smysluplný obrázek, který bude 

mít nejméně 10 kroků. Nakonec 
zvládly i toto zadání a fotografie 
putovala zadavateli.

Třetím, posledním úkolem 
bylo naprogramovat Bee-Bot ro-
bota podle daného programu, na-
učit děti stejný pohyb v prostoru 
a natočit video společného tance. 
„I módní přehlídku jsme po před-
chozím nácviku zvládli a Tomáš 
video odeslal. Jaké bylo naše pře-
kvapení, když jsme se dozvěděli 
výsledky, že naše snaha byla oce-
něna prvním místem,“ doplnila 
Kamila Novotná.

Před koncem loňského roku zor-
ganizovali členové žákovského parla-
mentu ze základní školy Březenecká 
charitativní sbírku pro Klokánek 
Chomutov. Žáci, rodiče a zaměstnanci 
školy mohli přispět svými dary v po-
době drogerie, hygienických potřeb či 
pracích prostředků. „Velké poděkování 
patří všem, kdo se do sbírky zapojili. 
Ta se i letos vydařila a mohli jsme tak 
společně pomoci dětem v Klokánku. 
Je velmi důležité, zvláště před 
Vánocemi, myslet na ty, kteří nemají 
to štěstí a nemohou tyto svátky trávit 
ve společnosti svých blízkých,“ uvedl 
zástupce ředitelky Josef Karhan.

Spolek SK Olymp Jirkov při 
Střední škole technické, gastrono-
mické a automobilní v Chomutově 
se již téměř dvě desetiletí zaměřuje 
na tělovýchovnou, sportovní a turi-
stickou činnost sportovců s men-
tálním postižením. Loni se mohl 
radovat z několika celorepubliko-
vých a regionálních vítězství v sou-
těžích pořádaných Českým svazem 
mentálně postižených sportovců 
(ČSMPS).

V září zabodovala Eliška Dvo řá-
ková na mistrovství republiky v hor-
ské cyklistice v Chroustovicích. Ve 
své kategorii získala 1. místo v ča-
sovce, 2. místo v závodě s hromad-
ným startem a zároveň se celkovým 
součtem bodů za obě disciplíny stala 
absolutní vítězkou své kategorie.

O dva měsíce později proběhlo 
na témže místě mistrovství ČR ve 
futsalu, z něhož si jirkovské druž-
stvo složené ze současných a bý-
valých žáků školy Petra Pance, 
Pavla Zajaka, Pavla Ryanta 
a Jakuba Hakla rovněž odneslo 
zlatou medaili ve své kategorii.

V listopadu se sportovci 
z jirkovského Olympu úspěšně 
utkali o zlato ještě dvakrát. Jedno 
prvenství získal čtyřčlenný chla-
pecký tým v obsazení Petr Panc, 
Nikolas Polák, Petr Nachtigal 
a Michal Badžo na kadaňském 
mistrovství ČR v nohejbale 
a druhé vybojoval v Litoměřicích 
Nikolas Polák v regionálním pře-
boru Ústeckého kraje ve stolním 
tenise.
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Jak poznám, že jsem podlehl závislosti?
Občas kouřím marihuanu. Mám 
strach, že jsem závislý. Dá se zjis-
tit, zda tomu tak je?

Někdo umí být v dobré náladě 
sám od sebe, jiný k tomu potřebuje 
podnět. Takový podnět může být 
činnost, osoba, společnost, akce, ale 
také různé látky k užívání. K tomu, 
aby se stal člověk závislým, při-
spívá genetická výbava, osobnost 
člověka i jeho sociální a ekono-
mická situace.

Záleží rovněž na látce, kterou 
užíváte, nebo na činnosti, kterou 

provozujete. Látky jako nikotin, 
alkohol a například heroin mívají 
větší předpoklady vzniku závislosti. 
Činnosti jako hraní her, sociální 
sítě, práce či nakupování mohou být 
rovněž zdrojem vzniku závislosti.

Zda jste závislý, zjistíte, když 
si odpovíte na následující otázky. 
Pocítil jste bažení (touhu) po 
užití látky nebo činnosti? Ztratil 
jste kontrolu nad užíváním látky 
nebo provozováním činnosti? 
Zanedbáváte své koníčky, přátele, 
sport a jiné aktivity? Abyste byl 

spokojený, potřebujete stále vyšší 
dávku? Pokud látku nebo činnost 
nemáte, pociťujete nepříjemné 
pocity? Pokračujete v užívání 
látky nebo činnosti, i když víte, že 
ohrožuje vaše zdraví nebo sociální 
jistoty? Zkoušel jste přestat, ale 
nešlo to?

Pokud po dobu alespoň jednoho 
měsíce nebo opakovaně v krat-
ších obdobích během posledních 
dvanácti měsíců došlo nejméně ke 
třem z jevů z otázek, jste závislý. 
Nezáleží na tom, zda jde o marihu-

anu, obecně tyto příznaky platí jak 
pro látkovou, tak i pro nelátkovou 
závislost, například pro hraní na 
automatech.

Pokud si nejste svou závis-
lostí jistý, máte obavy o sebe či 
blízké, můžete využít odborného 
sociálního poradenství v Poradně 
Světlo. V rámci Poradny Světlo lze 
využít také psychologické služby. 
Telefonní čísla do Poradny Světlo 
jsou 474 652 030, 607 525 018, 725 
425 439.

Eva Potůčková, Poradna Světlo

Mimoděložním těhotenstvím 
šance na otěhotnění nekončí
Před dvěma měsíci jsem byla 
poprvé těhotná. Těšili jsme se na 
miminko, ale hned na začátku do-
šlo ke komplikacím, těhotenství 
bylo mimoděložní a já musela na 
operaci. Byl mi odstraněn vejco-
vod. Se ztrátou jsem se už smířila, 
ale budu moci mít do budoucna 
děti po odstranění vejcovodu?

Odstranění vejcovodu bylo 
v tomto případě plně na místě. 
Mimoděložní těhotenství je po-
tenciálně život ohrožující stav. 

Těhotenství jako takové je poměrně 
agresivní, má přirozenou schopnost 
„prokousávat se tělem matky“ až 
k cévám, aby mělo krevní zásobení 
a mohlo růst. Děloha je na toto 
„chování“ uzpůsobená, ale nejčas-
tější místo mimoděložního těhoten-
ství je vejcovod. Ten na takovéto 
zacházení není uzpůsoben a větši-
nou je těhotenstvím tak poničen, že 
je třeba ho odstranit. Nic jiného se 
tedy stejně nedalo dělat.

Co se týká schopnosti otěhotnět 

do budoucna, je jistě lehce snížena, 
pravděpodobnost otěhotnění klesá, 
ale není snížena podstatně. Záleží 
samozřejmě také na stavu druhého 
vejcovodu. Příčinou proběhlého 
mimoděložního těhotenství mohou 
být pozánětlivé stavy v pánvi a ty 
většinou postihují obě strany.

V tuto chvíli bych tedy nevě-
šel hlavu, počkal bych dva měsíce 
a pak se pokusil o další těhotenství, 
pokud si to přejete. Kdyby Vaše 
snaha trvala půl roku bezúspěšně, 

podstoupil bych vyšetření průchod-
nosti druhého vejcovodu pomocí 
laparoskopie. Pokud bude problém, 
jedná se o tzv. tubární faktor ste-
rility. Ten je velmi dobře řešitelný 
metodami mimotělního oplodnění, 
jejichž úspěšnost je v tomto případě 
vysoká. To už je ale téma na jiný 
článek.

MUDr. Michal Zeman,
primář gynekologicko-porodnic-

kého oddělení
Nemocnice Chomutov

Úzkost je duševní nemocí, může nás 
nenápadně extrémně vyčerpávat
Obracím se na vás s dotazem, který 
se týká mého manžela. Po delším 
období, kdy prožíval stres, se u něj 
před 2 lety objevil stav, který vypa-
dal, jako by měl infarkt. U lékaře 
prošel různými vyšetřeními a vše 
bylo v pořádku. Zdravotní pro-
blémy však pokračovaly. Vždy se 
obrátil na lékaře, ale žádný zdra-
votní problém se u něj nepotvrdil. 
Chtěla bych se zeptat, jestli jeho 
stav nemůže mít spíše psychický 
původ? On si zatím tuto variantu 
nedokáže připustit.

Není samozřejmě možné jen 
podle vašeho dotazu určit, co 
přesně se s vaším manželem děje. 
Podobné projevy však mohou být 
průvodními jevy úzkostné poruchy. 
Její příznaky se objevují pozvolna, 
a proto někdy trvá velmi dlouho, 
než si jich postižený všimne. Strach 

a úzkost jsou pro náš život v určité 
míře nezbytné, neboť nás ochraňují 
a upozorňují na hrozící nebezpečí. 
Zatímco strach se však obvykle 
rozplyne, jakmile pomine bezpro-
střední nebezpečí, úzkostné myš-
lenky mohou v naší mysli přetrvá-
vat dlouhodobě. Trvalá přítomnost 
nadměrného stresu a úzkosti je pro 
náš organizmus extrémně vyčerpá-
vající. V případě, že úzkostný stav 
včas nezačneme řešit, může se tato 
úzkost časem změnit v psychické 
onemocnění.

Při záchvatu úzkosti můžeme 
cítit, že nám buší srdce, že nám 
srdce vynechává, že nás pálí na 
hrudníku, že nám hučí v hlavě, že 
máme závrať. Pro zvýšenou venti-
laci můžeme mít subjektivní pocit, 
že máme nedostatek vzduchu, že se 
dusíme, že se nedokážeme nadech-

nout. Brní nás kolem úst, třeseme 
se, chvějí se nám ruce, cítíme napětí 
ve svalech. Tlačí nás žaludek, může 
nám být na zvracení atd. Vzhledem 
k tomu, že vznik úzkosti nemusí 
mít žádnou vazbu na konkrétní 
situaci, jsou tyto symptomy často 
mylně interpretovány jako záchvat 
nějakého závažného tělesného one-
mocnění. Lékařské vyšetření ho 
sice většinou rychle vyloučí, nic-
méně při úzkostné poruše se časem 
objeví symptom nový.

Je důležité vědět, že ojedinělý 
záchvat panické úzkosti zažije 
velká část lidí a sám o sobě není 
projevem nemoci. Pokud se však 
úzkost vyskytuje v situacích, které 
pro většinu lidí nejsou ohrožující, 
nebo není vůbec vázána na žádnou 
situaci nebo pokud je úzkost ne-
přiměřené intenzity či se vyskytuje 

příliš často tak, že nás již začíná 
omezovat v určité oblasti života, 
mluvíme o úzkosti jako projevu du-
ševní poruchy. V případě neléčené 
poruchy mohou u postižené osoby 
potíže gradovat například rozvi-
nutím fobie, tzn. úzkostnou reakcí 
vázanou na specifickou situaci, 
například na cestování hromadnou 
dopravou, jízdu výtahem či pobyt 
v místě s větší koncentrací lidí.

Doporučuji vašemu manželovi 
konzultovat svůj stav s odborní-
kem. Úzkostné poruchy jsou dnes 
poměrně rozšířenou civilizační 
chorobou, ale pomocí moderní 
psychoterapie jsou velmi dobře 
zvládnutelné.

Mgr. Petr Džambasov,
vedoucí sociálně aktivizační služby 

pro OZP
www.aprcr.cz
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KŘÍŽOVKA Před sto lety v lednu se stal Chomutov sídlem velitelství (tajenka).

VTIPY

Kurz lyžování se skládá ze tří 
částí. Za prvé – připnout si lyže, 
za druhé – spustit se ze svahu, 
a za třetí – naučit se chodit 
o berlích.

Volá paní Novákové její sestra: 
„Kolik tam máte nového sněhu?” 
„Deset centimetrů.“ 
„A starého?” 
„Toho mám po krk!”

Lyžařský nováček si na sjezdovce 
v Kramolíně zlomí nohu: „Přece 
ten kurz má výsledky, loni jsem 
si ji zlomil už při vystupování 
z vlaku.“

Turisty na cestě do hor napadne 
hrozný yetti a už se chystá 
zašlápnout jejich auto, když 
zarazí nohu těsně nad kapotou. 
„Proč nás nezašlápl?” ptá se 
udiveně jeden turista druhého. 
Z výšky se ozve: „Nemít rád 
konzervy!”

Povzdychne si turista v Alpách: 
„Čím vyšší hory, tím hlouběji do 
peněženky.“

„Kdes byla minulý víkend?” 
„S přítelem na horách.“ 
„A bylo hodně sněhu?” 
„Nevšimla jsem si.“

ANORAK, ARMÉN, ČESAČ, ČUBKA, DOTYK, ESTÉT, HNIDY, HRANA, CHORUS, 
JINOCH, KACHNA, KLUBY, KORÝŠ, MANKO, MRAVY, ŇAFOT, OKRESY, OMYLY, 
PARAPET, SMEČE, TONER, TROCHA, TŘMEN, TUČŇÁK, ÚČETNÍ, VALBA, VÝMOL
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OSMISMĚRKA Na začátku února se v Rocknet aréně odehraje muzikál…
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 8.1. st 09.30  A3V – ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM PRO DOBU INFORMAČNÍ – 
přednáška – Chomutovská knihovna

 8.1. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 11.1. so 16.00  POPELKA – pohádkové představení divadla NaOko – divadelní sál v KaSSu na 

Zahradní
 14.1. út 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – MICHAL AJVAZ – autorské čtení 

a beseda – Chomutovská knihovna
 14.1. út 17.00  PROČ (NE)BÝT V HLAVĚ aneb JAK SPOJIT ROZUM A CIT – před-

náška – Café Atrium
 15.1. st 17.00  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA – ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ 

ASPEKTY SPIRITUÁLNÍHO ŽIVOTA – přednáška – Chomutovská 
knihovna

 15.1. st 17.00  TVÁŘÍ V TVÁŘ – beseda – Café Atrium
 15.1. st 18.00  LASO – country tance pro páry i singly – SVČ Domeček
 16.1. čt 09.00  NOVELA ZÁKONA O DPH 2020 – seminář – Okresní hospodářská komora
 16.1. čt 13.00  NOVOROČNÍ POSEZENÍ – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 18.1. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 21.1. út 17.00  NASTARTUJ SE JÍDLEM – přednáška – Café Atrium
 22.1. st 09.30  A3V – ZÁZNAM Z POUTI aneb POVÍDÁNÍ O SMYSLU PUTOVÁNÍ 

– přednáška – Chomutovská knihovna
 22.1. st 18.00  LASO – country tance pro páry i singly – SVČ Domeček
 23.1. čt 17.00  POLONINY PODKARPATSKÉ RUSI – cestopisná přednáška – Chomutov-

ská knihovna
 25.1. so 15.00  MASOPUSŤÁČEK – tradiční veselice v maskách se zajímavým programem 

a tombolou – SVČ Domeček
 29.1. st 18.00  LASO – country tance pro páry i singly – SVČ Domeček
 29.1. st 18.30  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA – ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ 

ASPEKTY SPIRITUÁLNÍHO ŽIVOTA – Chomutovská knihovna
 30.1. čt 17.00  REALITA LIDSKÉ EXISTENCE VERSUS NOVÝ SVĚT – přednáška 

Leony Hrnkové – Café Atrium
 31.1. pá 16.00  ZASNĚŽENÉ TRIKO – ruční dílna – Středisko volného času Domeček
 31.1. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY – ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ – promítání dokumen-

tárního filmu – Chomutovská knihovna
 4.2. út 15.00,  19.00 POPELKA – MUZIKÁL NA LEDĚ – výpravné představení pro celou 

rodinu, jež nemá ve světě obdoby – Rocknet aréna

 PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úterý, sobota, neděle v Rocknet aréně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 15.1. st 17.00  VEČERNÍČEK PRO SENIORY – tradiční taneční podvečer
 26.1. ne 15.00  ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI – pohádka pro děti v podání 

Divadla Bez zábradlí 

MĚSTSKÉ DIVADLO

 11.1. so 16.00  TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – pěvecký sbor Hlahol – kostel sv. Kateřiny
 29.1. st 16.30  KONCERT SBORU LÍSTEČEK – Café Atrium

KONCERTY

 Od 16.1.  NA CESTĚ / ON THE ROAD - fotografie Jiřího Jiroutka - galerie Špejchar
 Od 18.1.  VLK - NÁŠ STARONOVÝ SOUSED - panelová výstava o životě vlků, 

doplněná modely - Chomutovská knihovna
 Od 30.1.  VZPOMÍNKA NA LÁĎU - výstava obrazů a grafik Ladislava Steňka - galerie 

Lurago
 Do 10.1.  LENKA HERZOGOVÁ - DOTEKY - galerie Špejchar
 Do 25.1.  MARIE SVOBODOVÁ - BABÍ LÉTO V PASTVINÁCH - galerie Lurago
 Do 30.1.  LENKA GERTNEROVÁ - OBRAZY - Chomutovská knihovna
 Do 31.1.  BRUTALISTNÍ CHOMUTOVSKÝ EXPERIMENT - Café Rouge
 Do 1.2.  OBELISK PRAVDY A LÁSKY S OTISKEM RUKY VÁCLAVA HAVLA 

- kostel sv. Kateřiny
 Do 1.2.  RETROHRÁTKY – výstava retro hraček s hernou pro děti - oblastní muzeum na 

radnici
 Do 29.2.  ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 

výstava s únikovou hrou zdarma - oblastní muzeum, hlavní budova

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 8.1. st 17.00 ZAKLETÉ PÍRKO 18.00 TENKRÁT PODRUHÉ 
   19.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
 9.1. čt 17.00 CATS 18.00 CATS 19.30 POD VODOU 
 10.1. pá 16.00 MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU 17.00 CATS
   18.30 CATS 20.00 NA NOŽE
 11.1. so 14.00 ZAKLETÉ PÍRKO 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO 17.00 CATS
   18.45 ALBAN BERG: VOJCEK 20.00 NA NOŽE
 12.1. ne 14.00 MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO
   17.00 MŮJ PŘÍBĚH 18.00 CATS 19.30 POD VODOU 
 13.1. po 17.00 MŮJ PŘÍBĚH 18.00 CATS 19.30 NA NOŽE
 14.1. út 17.00 DOKONALÁ LEŽ 18.00 POD VODOU 19.30 MŮJ PŘÍBĚH
 15.1. st 14.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 17.00 CATS 18.00 NA NOŽE
   20.00 POD VODOU 
 16.1. čt 17.00 DOLITTLE 18.00 MIZEROVÉ NAVŽDY 
   19.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
 17.1. pá 16.00 DOLITTLE (3D) 17.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
   19.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 20.00 MIZEROVÉ NAVŽDY 
 18.1. so 14.00 SNĚŽNÁ MELA 15.00 DOLITTLE (3D)
   17.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 18.00 MIZEROVÉ NAVŽDY 
   19.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
 19.1. ne 14.00 ZAKLETÉ PÍRKO 15.00 MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
   17.00 DOLITTLE 18.00 MŮJ PŘÍBĚH 20.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
 20.1. po 17.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 18.00 RICHARD JEWELL
   19.30 POD VODOU 
 21.1. út 17.00 MIZEROVÉ NAVŽDY 18.00 CATS 20.00 NA NOŽE
 22.1. st 17.00 NENÁVIST 18.00 RICHARD JEWELL
   19.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
 23.1. čt 17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 18.00 KRÁLÍČEK JOJO
   20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 24.1. pá 16.00 DOLITTLE (3D) 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
   19.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 20.00 KRÁLÍČEK JOJO
 25.1. so 14.00 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO
   17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 18.00 POD VODOU 
   20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 26.1. ne 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 15.00 DOLITTLE 17.00 KRÁLÍČEK JOJO
   18.00 RICHARD JEWELL 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 27.1. po 17.00 RICHARD JEWELL 18.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
   20.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 28.1. út 17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 18.00 KRÁLÍČEK JOJO 19.30 CATS
 29.1. st 17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 18.00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA 
   19.30 KRÁLÍČEK JOJO
 30.1. čt 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 18.00 DOLITTLE 19.30 MALÉ ŽENY 
 31.1. pá 16.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU 
   17.00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU 18.00 MALÉ ŽENY 19.30 NENÁVIST

  
KINO SVĚT

 8.1. st 19.00  LEVHARTI CHOMUTOV – SLUNETA ÚSTÍ N. LABEM – Český 
pohár v basketbale mužů – městská sportovní hala

 8.1. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – VSETÍN – hokejové utkání – Rocknet aréna
 12.1. ne 18.15  FC ATLETICO CHOMUTOV – BOCA JUNIORS ÚSTÍ NAD 

LABEM – divize A futsalu – městská sportovní hala
 13.1. po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – ČESKÉ BUDĚJOVICE – hokejové utkání 

– Rocknet aréna
 15.1. st 19.00  LEVHARTICE CHOMUTOV - PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - 

Středoevropský pohár žen v basketbale - městská sportovní hala
 17.1. pá 19.00  FC ATLETICO CHOMUTOV B – FK BANÍK MEZIBOŘÍ – krajský 

přebor futsalu – městská sportovní hala
 18.1.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – LITOMĚŘICE – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 18.1. so 16.00  CHOMUTOV – START 98 – 1. liga florbalu mužů – městská 

sportovní hala
 19.1. ne 09.00  LEVHARTI CHOMUTOV – SKB ROKYCANY – 2. liga basketbalu 

mužů – městská sportovní hala
 24.1. pá 18.15  FC ATLETICO CHOMUTOV – SPARTAK PERŠTEJN – divize 

A futsalu – městská sportovní hala
 25.1.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – SLAVIA PRAHA – hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 25.1. so 19.00  FC ATLETICO CHOMUTOV B – MORGAN COMMANDO 

TEPLICE – krajský přebor futsalu – městská sportovní hala
 29.1.  st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – PORUBA – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 31.1. pá 19.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – SBŠ OSTRAVA – Ženská 

basketbalová liga – městská sportovní hala

SPORT

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice
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I VAŠE AKCE MŮŽE BÝT 
UVEDENA V MĚSÍČNÍM 
PROGRAMU AKCÍ

CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

PODROBNÝ  
KALENDÁŘ AKCÍ  
najdete na webu:

www.chomutov-mesto.cz

KVALITA RYCHLOST DISKRÉTNOST

n  Hubíme štěnice, šváby, blechy, vosy, sršně, mravence, hlodavce.

n   Vyhledáme hnízda štěnic, provedeme profesioánlní postřik celé plochy, včetně postelí

n    Pracujeme pouze s kvalitními přípravky vyrobenými v Anglii.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD SERVIS J.M.Sieber tel. 777 30 30 62, www.stenicemost.cz

T Ř I  D Ů V O D Y ,  P R O Č  S I  V Y B R AT  Z R O V N A  N Á S

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027 
e-mail: JorArt@seznam.cz 
Andrea Průšová, telefon: 775 658 333  

Vždy do 15. dne v měsíci zašlete 
na adresu:  
s.skubova@chomutov-mesto.cz 
informace o akci na měsíc následu-
jící ve formátu: datum, čas, název 
akce + stručný popis, místo konání 
a odkaz na pořadatele.
Programy akcí na následující měsíc 
jsou distribuovány nejpozději po-
slední den v měsíci do městského 
informačního centra a jednotlivým 
organizacím města.
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VEKI jde dobývat ztracené pozice

Symbolickým přestřižením pá-
s ky v tělocvičně základní školy na 
Zahradní zahájil v prosinci  oficiál ně 
činnost VEKI Boxerský klub Chomu-
tov. V novém roce tak může vysílat 
své členy do oblastních mládežnických 
soutěží.

Nový klub se hrdě hlásí k odkazu 
VEKIBOXu Chomutov, který vznikl 
v roce 2004, deset let patřil k republi-
kové boxerské špičce a několik let byl 

dokonce v kategorii mládeže nejlepší 
v republice. Stejně jako tehdy, i nyní 
bude klub stát především na práci 
předsedy Libora Kundráta a šéftrenéra 
Vladimíra Šťastného. „Jsem rád, že se 
navázalo na starý VEKIBOX. Zájem 
je velký, až to nezvládáme. Umím 
box děti naučit, takže se těším, až zase 
budeme vyhrávat a budeme nejlepší 
klub mládeže v republice,“ nepochy-
buje Vladimír Šťastný. Už tento měsíc 

vybraní chomutovští boxeři vstoupí 
do oblastní soutěže. „Je to sice v půlce 
sezony, ale soupeře ještě doženeme,“ 
je přesvědčený předseda klubu Libor 
Kundrát.

Velkou chuť do boxování proje-
vuje i chomutovská veřejnost. Od léta, 
prakticky bez propagace, se klubu 
hlásili další a další zájemci, takže na 
konci uplynulého roku VEKI Boxerský 
klub Chomutov registroval 61 dětí 
a 25 dospělých. K trenéru Šťastnému 
se vrátila i řada jeho odchovanců, nyní 
už dospělých závodníků. Jsou mezi 
nimi i několikanásobní mistři republiky 
a medailisté z mezinárodních turnajů 
Radek Giessmann a Jan Kováč. Klub 
je otevřen i dalším zájemcům, dokonce 
i děvčatům, ale už naráží na kapacitní 
limity. Pro všechny se ve školní tělo-
cvičně na Zahradní pořádají tréninky 
v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu. 
Zatímco odrostlejší děti se učí boxovat, 
tréninky těch menších mají charak-
ter sportovních aktivit se zaměřením 
na box. „Aktuálně tu jsme spokojení, 
tělocvična nám dispozičně vyhovuje 
a kapacitně zatím jakžtakž stačí. Ale do 
budoucna bychom v Chomutově chtěli 
vybudovat dům boxu. Ten už by byl 
otevřený od rána do večera a poskyto-

val by boxu kompletní zázemí včetně 
posilovny,“ nastiňuje vzdálenější plány 
Libor Kundrát.

Dotaci na rozjezd novému klubu 
poskytlo město. „Moc za to děku-
jeme, protože bez této pomoci by-
chom to nezvládli,“ vysvětluje Libor 
Kundrát a doufá, že město bude VEKI 
Boxerský klub podporovat trvale. Ruku 
pro to určitě zvedne Renata Adamová, 
která je nejen členkou chomutovského 
zastupitelstva, ale i předsedkyní jeho 
Výboru pro národnostní menšiny. 
Čtrnáct let pracuje jako sociální pra-
covnice, a tak kromě sportovního moc 
dobře vidí i další přínosy klubu půso-
bícího v sídlištní aglomeraci. „Boxeři 
tu jsou i pro děti, které si nemohou 
dovolit platit drahé poplatky jinde,“ 
zdůrazňuje. „Sportování obecně působí 
jako prevence kriminality dětí a mlá-
deže a to je důvod, proč do toho město 
šlo. Navíc z předchozího působení 
v Chomutově jsou za boxery vidět vý-
sledky. Nejen sportovní, ale i v přízni-
vém vlivu na výchovu dětí a mládeže.“

VEKI Boxerský klub není jediným 
klubem provozujícím box ve městě. 
Od roku 2017 se tomuto sportu věnuje 
také Škola boje Chomutov pod vede-
ním Ondřeje Romana.

Levharti prověří pátý tým Kooperativa NBL
Basketbaloví Levharti si jdou užít 

zaslouženou odměnu, tuto středu od 
19 hodin v rámci Českého poháru 
doma vyzvou Slunetu Ústí nad Labem. 
„Jako kdyby sem do Chomutova na fot-
bal přijela Sparta nebo Slavia,“ těší se 
trenér Radek Holuša.

Jeho svěřenci si v probíhající se-
zoně vedou nadmíru úspěšně, válcují 

soupeře ve 2. lize a úspěšně procházejí 
i Českým pohárem, kde z pozice vítěze 
krajské soutěže už vyřadili druholigový 
LINX Liberec a dva přední týmy 1. ligy 
Litoměřice a Písek. A právě pavouk této 
soutěže je nyní spároval s pátým týmem 
Kooperativa NBL. „Chceme si zápas 
především užít a přejeme si, aby jeho 
průběh byl vyrovnaný. Uznáváme kva-

lity soupeře, který má v kádru například 
bývalého reprezentanta a hráče mistrov-
ského Nymburka Pavla Houšku a také 
zahraniční hráče. A hlavně jede v profe-
sionálním režimu, v jehož rámci trénuje 
pětkrát víc než my,“ říká Radek Holuša. 
Zápas si užijí nejen chomutovští mladí 
hráči, ale i ti, kteří Kooperativu NBL 
dřív hrávali – Jakub Houška, Luboš 

Stria, Jan Jiříček a Vladimír Dolanský. 
Mimo nich budou připraveni i tři hráči 
hostující z Děčína, takže úplně bez 
šancí Levharti nejsou. „Bude to zají-
mavá konfrontace, věřím, že přiláká 
hodně diváků. Chceme z palubovky 
odcházet se vztyčenou hlavou, ať už 
bude výsledek jakýkoliv,“ přeje si tre-
nér Holuša.

Chomutovští plavci si na ME vedli výborně
Rovnou tři zástupci Slávie Chomu-

tov se úspěšně zúčastnili Mistrovství 
Evropy v plavání v krátkém bazénu 
v Glasgow. Bylo to poprvé v his-
torii oddílu, kdy hned tři závodníci 
reprezentovali Českou republiku na 
jedné z vrcholných seniorských akcí, 
navíc všichni předvedli velmi kvalitní 
výkony.

Simona Kubová ve Skotsku potvr-
dila, že patří mezi nejlepší znakařky 
Evropy. Deset let od své první finálové 
účasti přijela do Glasgow ve vynika-
jící formě, její časy byly jedny z nej-
rychlejších za několik let. Na všech 
znakových tratích obsadila páté místo 

a stala se tak nejúspěšnější českou 
reprezentantkou. „Jsem moc ráda za 
časy, které jsem zaplavala, a hlavně že 
se mi podařilo po čtyřech letech pro-
bojovat do finále na všech znakových 
tratích. Těch deset let uplynulo jako 
voda, dodnes si pamatuji, jak jsem 
tenkrát v Istanbulu tajně doufala v me-
daili. Mám to tak do teď, je to trochu 
vtipné.“

Tomáš Franta vylepšil ve všech 
svých disciplínách české rekordy. 
Bohužel se mu ani jednou nepoda-
řilo probojovat do finále, na znakové 
dvoustovce dokonce obsadil ne-
populární 9. místo, první nepostu-

pové. Od finále ho dělilo 11 setin. 
Dvě semifinálová umístění (13. a 15. 
místo) na kratších distancích jsou ale 
obrovským úspěchem. „Jel jsem do 
Glasgow s cílem plavat finále, což se 
mi nepodařilo. Na druhou stranu tři 
české rekordy jsou skvělé, pořád mám 
ale pocit neuspokojení. Je to pro mě 
motivace do další práce, mám na čem 
stavět.“

Jakub Štemberk si mezi dospělými 
odbyl premiéru a nevedl si vůbec 
špatně. Vylepšil si osobní rekord na 
200 metrů polohový závod, dokonce 
porazil českého rekordmana na této 
trati (na dlouhém bazénu) Pavla 

Janečka. Těsně za svými nejlepšími 
výkony zaplaval na 200 i 400 metrů 
volný způsob.

Přestřižení pásky spolu s Liborem Kundrátem provedly zastupitelky Renata Adamová 
(vlevo) a Valentína Klimešová.
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Chomutované si v adventním 
čase užili velmi bohatý program na 
náměstí 1. máje, v parku za radnicí 
i v kostelích či ostatních organi-
zacích města. Malé děti se zřejmě 
nejvíce vydováděly na sáňkovacím 
kopci, připravena pro ně byla i zá-
bavná vystoupení ve vyhřívaném 

stanu nebo u multimediálního kami-
onu pod Městskou věží. 

Dospělí se mohli po celý advent 
scházet u dobrého občerstvení na vá-
nočním trhu, poslechnout si jak ad-
ventní koncerty v kostele sv. Ignáce, 
tak i regionálních a chomutovských 
kapel na náměstí nebo si zajít na 

kapří hody do parčíku za radnicí. 
Vystoupení pro veřejnost si připra-
vily i děti z mateřských a základ-
ních škol. Kdo si chtěl domů odnést 
posvátný oheň, přišel si od skautů 
připálit betlémské světlo na svíci. 
Program Chomutovských Vánoc 
ukončil živý betlém na Štědrý den. 
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Chomutovské Vánoce připravily 
krásný advent pro děti i dospělé
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