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1. Legislativní zakotvení, cíle kroniky, poděkování

1. LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ, CÍLE OBECNÍ KRONIKY A PODĚKOVÁNÍ
Obecní kronika je založena a vedena v souladu se zákonem číslo 132/2006 Sb. O
kronikách obcí. Jejím účelem je, dle uvedeného zákona, zaznamenat zprávy o důležitých a
pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
Mimo zákonem vymezené povinnosti bylo mým cílem, aby Kronika města Chomutova
2017 mohla sloužit nejen jako přehled významných událostí, ale také jako zdroj informací o
činnosti organizací a spolků, které na katastrálním území města Chomutova v roce 2017
působily a utvářely tak do značné míry místní dění a atmosféru života ve městě.
Nesporný podíl na vzniku dokumentu mají paní Silvie Škubová, Mgr. Markéta
Prontekerová a Mgr. Markéta Spěváčková Löblová z Odboru vnějších vztahů Magistrátu
města Chomutova, které trpělivě zajišťovaly vše potřebné pro moji práci, a také vedoucí
odborů Magistrátu města Chomutova, městských a krajských organizací a zástupci
oslovených spolků a sdružení, kteří včas poskytli informace pro zápis do městské kroniky.
Těm všem patří mé poděkování.
Ludmila Kameníková
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2. Prameny a stavba kroniky

2. PRAMENY A STAVBA KRONIKY
2.1 Stavba kroniky
Členění kroniky vychází z její podoby v předešlých letech, přebírá zavedené oddíly, avšak
zasazuje je do členitější struktury. Po úvodních kapitolách pojednávajících změnu kronikáře,
zakotvení a cíle kroniky, stavbu kroniky a rámcový popis města, následuje první zápis
zachycující dění na katastrálním území města Chomutova.
Výběrová kapitola Kalendárium je chronologicky řazený zápis významných a tradičních
událostí v obci. Kalendárium je pojednáno jako přehled ojedinělých události roku 2017, ale
také pravidelně se opakujících chomutovských událostí. Zaznamenává mimořádné úspěchy,
ale také iniciativu místních občanů, spolků a organizací. Kapitola je doplněna klíčovými slovy,
která odkazují na témata jednotlivých zápisů.
Následují čtyři kapitoly zaměřené na správu města Chomutova. Kapitola Veřejná správa
mapuje činnost městské rady a zastupitelstva a jednotlivých odborů chomutovského
magistrátu. Za ní jsou řazeny kapitoly Organizace zřízené městem a Organizace zřízené
krajem, jejichž chod je spjat s veřejnou správou města či kraje a jejichž činnost je zároveň
silně provázána s chomutovskou veřejností. Samostatná kapitola je pak věnována
Organizacím zajišťujícím veřejný pořádek.
Dále je řazeno pět tematických kapitol pojednávajících náboženství, počasí, sport,
vzdělávání a zájmovou činnost v Chomutově. Na rozdíl od předchozích kapitol, popisujících
více podrobně činnost organizací, jsou tyto spíše přehledové. Cílem těchto kapitol je, kromě
kapitoly Počasí, poskytnout obraz o pestrosti organizací a skupin působících v uvedených
oblastech. Vzhledem k jejich počtu je však věnován omezený prostor jejich působení
v hodnoceném roce a zmíněny jsou jen nejvýznamnější události.
Bonusem pro budoucí badatele je kapitola Jeden týden. Jedná se o lokalitě
přizpůsobenou variantu akce Jeden den, která se spíše než na záznam výjimečných událostí
soustředí na každodennost, respektive na její doklady. Výsledkem je sběr a archivace
rozličných dokladů obyčejného dne, které poskytují informace o soudobých cenách,
grafickém designu, gastronomii, módě a podobně.
Úplný závěr kroniky je tradičně věnován přílohám a rejstříku.

2.2 Zdroje dat a informací
Vzhledem k počtu obyvatel a rozloze katastrálního území města Chomutova byla při
tvorbě kroniky využita především místní tištěná či elektronická média a oficiální tiskové a
výroční zprávy; v menší míře pak informace uveřejněné ve veřejném a virtuálním prostoru,
případně nasbírané během osobní účasti na některé z událostí.
9
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2. Prameny a stavba kroniky

Pravidelným tištěným zdrojem informací byla celostátní platforma mapující dění
v jednotlivých regionech, jež u nás vychází pod názvem Chomutovský deník1, městský
měsíčník Chomutovské noviny2; částečně bylo čerpáno také z šířeji zaměřeného regionálního
týdeníku Nástup3.
Z elektronických médií byla příležitostně využita adresa e-chomutovsko.cz4 a informace
z Ústeckého kraje na webu idnes.cz5. Důležitým zdrojem byly výroční a tiskové zprávy,
získané z oficiálních internetových zdrojů či zaslané přímo od oslovených organizací a spolků,
zápisy z jednání městské rady a zastupitelstva a informace uveřejněné na úřední desce,
webových stránkách6 a Facebooku7 města Chomutova.

1

Chomutovský deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS. ISSN 18002-0739.
Chomutovské noviny. Chomutov: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA.
3
Nástup. Žatec: OHŘE-MEDIA.
4
Dostupné zde: http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov
5
Dostupné zde: https://usti.idnes.cz/
6
Dostupné zde: http://www.chomutov-mesto.cz/
7
Dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/mestochomutov/
2
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3. Chomutov

3. CHOMUTOV
Město Chomutov leží na severozápadě České republiky nedaleko hranice s německou
spolkovou zemí Sasko. První písemná zmínka o jeho existenci pochází z roku 1252 a souvisí
s trasami obchodních cest z Čech do Saska a z Bavorska do Polska, na jejichž křižovatce
Chomutov ležel. V roce 2017 měl Chomutov téměř padesát tisíc obyvatel a byl dvacátým
největším městem v České republice, které je od roku 2006 statutárním městem a z hlediska
veřejné správy obcí s rozšířenou působností. Město s historickým jádrem na levém břehu řeky
Chomutovky se rozkládá v Chomutovsko-teplické uhelné pánvi při úpatí hor, s jejichž vrcholy jej
spojuje Chomutovkou vyhloubené Bezručovo údolí, které je nejdelším údolím v Krušných
horách. Terén města je z větší části rovinatý, pouze okrajové čtvrti na severu a severovýchodě
vystupují do svahů. Na severovýchodě tvoří Chomutov aglomeraci s městem Jirkov.
Sídlení struktura města vychází z historického centra, které je památkovou zónou s
protáhlým, podloubím lemovaným náměstím 1. máje. Nachází se zde barokní sloup Nejsvětější
Trojice od Ambrože Laurentise z roku 1697. Při severozápadní straně náměstí pak stojí budova
řádové komendy, později zámku, která je od roku 1607 městskou radnicí. K radnici přiléhá
nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel svaté Kateřiny, dokončený roku 1281. Kolem
historického centra se rozprostírá zástavba z různých dějinných období vývoje Chomutova.
Severozápadně od centra se nachází městská část Horní Ves, dříve samostatná obec, která byla
připojena k Chomutovu v roce 1928. Od původního Chomutova ji dnes dělí silnice I/13,
dvouproudá dopravní tepna, jež prochází středem Chomutova a propojuje jej s Teplicemi a
Karlovými Vary. Podél ní jsou pak umístěna sídliště tvořící nejmladší, severní část města. Tato
zástavba vznikala v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století v důsledku rozvoje
těžby a energetického průmyslu na Chomutovsku.
Město Chomutov je spjato s těžbou a energetikou, které významně ovlivňují
hospodářství a podobu regionu. I díky nim je Chomutov důležitým dopravním uzlem a kromě
zmiňované silnice I/13 je napojen na dálniční síť České republiky ve směru od Prahy do Spolkové
republiky Německo. Spojení tvoří dálnice D7, podél které se, na pomezí Chomutovska, Lounska,
Mostecka a Žatecka, rozvíjí významná průmyslová zónu Triangle.
Díky silničnímu napojení je Chomutov dostupný také turistům, kterým může slíbit nejen
hory-doly, ale také světový unikát v podobě Kamencového jezera či přilehlý, v České republice
nejrozlehlejší Podkrušnohorský zoopark. Stále více vyhledávané jsou však i dlouho opomíjené, a
o to autentičtější, Krušné hory, především pak Bezručovo údolí, jejich spojnice s průmyslovou
nížinou. Rostoucí popularita industriální krajiny a technických památek láká v poslední době do
podhůří nejen turisty, ale také filmové štáby, a skýtá velký potenciál k rozvoji cestovního ruchu.
Chomutov je rodištěm Františka Josefa Gerstnera (1756-1832), který projektoval první
koněspřežné železnice v kontinentální Evropě a zakládal Polytechnický ústav v Praze (dnes
České vysoké učení technické). Reinhard a Max Mannesmannovi v Chomutově v devadesátých
letech devatenáctého století vyvinuli a použili novou technologii výroby bezešvých trub.
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4. Kalendárium

4. KALENDÁRIUM
V kapitole Kalendárium jsou uvedeny chronologicky řazené významné a ojedinělé
události roku 2017, které se odehrály na území města Chomutova nebo se k němu vztahují,
ale také tradiční, pravidelně se opakující chomutovské události. Kromě úspěchů
Chomutovanů v národním, evropském či světovém měřítku bylo cílem zaznamenat také
iniciativu místních občanů, spolků a sdružení. Převažujícím, nikoli však výlučným zdrojem
byly tiskové zprávy.

4.1 Leden
Prvním miminkem narozeným
v roce 2017 v chomutovské
porodnici byl Tobiáš Chloupek z
Chomutova. Jelikož se narodil
předčasně (o měsíc), vážil
pouhých 2,2 kilogramů a měřil
46 centimetrů. Narodil se ve
čtyři hodiny a sedm minut po
půlnoci.

Obyvatelstvo
První občánek

Foto: Mirka Šebestová/Chomutovský deník

Sport

1. ledna proběhl pětačtyřicátý ročník Novoročního pochodu Klubu TJ VTŽ
českých turistu při TJ VTŽ8 Chomutov, jehož účastníci se vypravili do Klub českých turistů
Bezručova údolí.
Podle dat Českého statistického úřadu9 měl Chomutov k 1. lednu Obyvatelstvo
2017 48 739 obyvatel. Ústecký kraj zůstává na nejnižší příčce naděje Naděje dožití
dožití v České republice. Chlapci narození v Ústeckém kraji v roce
2015 by měli za současných podmínek naději na dožití necelých 73,9
let, dívky 79,6 roku. V rámci regionu obsadil Chomutov nepěkné
první místo v naději na dožití u mužů. Muži z Chomutova mají
nejkratší střední délku života z celého kraje, konkrétně 72,54 roku. U
žen je tomu s věkem 78,29 let nejhůře v Mostě.
Spot

Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádal 2. ledna
v městské sportovní hale osmnáctý ročník Memoriálu Jaroslava Futsal
Svobody10. Zúčastnilo se jej dvanáct týmů z Chomutovska, z toho Liga malého fotbalu
osm prvoligových, a vítězství získal, už potřetí v řadě, tým Jablíčka Memoriály

8

TJ VTŽ: Tělovýchovná jednota Válcovny trub a železárny Chomutov, založena roku 1958.
Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-ustecky-kraj-1-az-4-ctvrtleti-2017
10
Turnaj se hraje od roku 1996, ale v roce 2000 byl přejmenován na počest Jaroslava Svobody, jenž nečekaně
v pětadvaceti letech zemřel. Byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose
Kadaň, velký fotbal hrál za tým VČSA Ervěnice.
9
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Chomutov.
4. ledna přinesl Chomutovský deník zprávu o záchraně jedné
z chomutovských mozaik. Dílo s názvem Žena–Květ od Jaroslava
Bejčka bylo v dezolátním stavu sejmuto z fasády atria u bývalé
restaurace komplexu Luna a odvezeno k restaurování do Litomyšle.
Žena–Květ by měla být
zrestaurována a navrácena
zpět v druhé polovině roku
2017. Vzhledem k tomu, že se
dílo
dostalo
s prodejem
nemovitosti
do
rukou
soukromníka, je otázkou, jaká
bude jeho další existence. Na
Foto: Archiv Vysoké školy chemicko-technologické
objektu Luny lze spařit také
mozaiku Abstraktní motiv od téhož autora. Mapování mozaik
padesátých až osmdesátých let dvacátého století v Ústeckém kraji se
od roku 2007 ve svém projektu Mozaiky11 věnuje za podpory města
Chomutov chomutovské sdružení Kuprospěchu.

Veřejný prostor

6. ledna projel chomutovským náměstím na koních průvod Tří králů.
Vyrazili tradičně z Podkrušnohorského zooparku a na své cestě se
neopomněli zastavit u radnice, kde přijali pohoštění od primátora
Marka Hrabáče a popřáli zúčastněným vše dobré do nového roku
2017. Kdo chtěl, mohl při této příležitosti přispět do největší
celostátní dobrovolnické akce, Tříkrálové sbírky. Tu v Chomutově
organizuje Oblastní charita Chomutov, pobočka Charity České
republiky. Podle ředitelky chomutovské charity Denisy Albrechtové
se letos v Chomutově i přes silné mrazy vybralo v ulicích opět více
než předešlého roku. Částka vybraná do sedmnácti kasiček činila
devadesát tisíc a devět korun, což bylo o patnáct tisíc více než loni, a
více než polovina byla uplatněna v přímo v Chomutově na pomoc
matkám s dětmi či podporu talentovaných dětí ze sociálně slabých
rodin.

Veřejný život

Umění
Mozaiky
Kuprospěchu

Tři králové
Charita
Dobrovolnictví

Věda

17. ledna vyšel historický sborník Comotovia 201512 s písemnými Historie
verzemi třinácti referátů přednesených na stejnojmenné konferenci.
Konference
Ta byla uspořádána 3. listopadu 2015 k příležitosti pětistého výročí
Výročí
sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého dvora,
11

Kurpospěchu, o. s. 2015. Střepy rozkvětu. Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Chomutov.
RAK, Petr. 2016. Comotovia 2015. Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z
Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516-2016) Chomutov, 3. listopadu 2015. Ústí nad Labem: Albis International nakladatelství a vydavatelství Kristiny
Kaiserové.
12
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jimž byla sjednocena panství Chomutov a Červený Hrádek do rozlohy
podobné dnešnímu okresu. Konferenci pořádá město Chomutov ve
spolupráci se Státním okresním archivem Chomutov. První ročník
konference Comotovia se uskutečnil v roce 2002. Od roku 2005 se
konference koná každý lichý rok a příspěvky z ní jsou publikovány ve
stejnojmenných sbornících.
Sport

18. ledna proběhl v Městském divadle Chomutov slavnostní
Plavání
galavečer, na němž byl vyhlášen
Ocenění
výsledek ankety Nejúspěšnější
Osobnosti
sportovec okresu Chomutov.
Cenu získala a osobně převzala
Simona
Baumrtová
z plaveckého oddílu TJ Slávie
Chomutov.
Počasí

Týden po horské sněhové Foto: Miroslav Rada/Chomutovský deník
Smog
kalamitě postihl nížiny smog. 20. ledna byly zaznamenány zvýšené
Mrazy
koncentrace oxidu dusičitého a pevných částic v ovzduší, a tak Český
hydrometeorologický ústav vyhlásil smogovou situaci pro celý
Ústecký kraj. Inverzi zhoršily silné mrazy, které ochlazovaly
znečištěný vzduch a držely jej v nížinách, nepomohlo ani bezvětří.
Bylo vydáno doporučení omezit pohyb pod širým nebem, a je-li to
možné, využívat místo osobních automobilů, jejichž výfukové plyny
situaci neprospívají, městskou hromadnou dopravu.
Doprava
V sobotu 21. ledna byl zahájen provoz speciální autobusové linky Rekreace
pro příznivce běžeckého a sjezdového lyžování. Skibus obsluhuje Lyžování
lyžařské areály Pyšná, Svahová, Lesná a Mníšek. Provoz je plánován
jako víkendový, bude však odvislý od počasí. Zpáteční jízdenky stojí
pětačtyřicet korun pro dospělé a třiadvacet korun pro děti, přeprava
lyží je zdarma.
Extraligový duel proti Vítkovicím 22. ledna pojal chomutovský
hokejový klub Piráti jako příležitost založit novou tradici. Odehráli
charitativní zápas ve speciálních dresech bez reklam, které
připomínaly lékařské pláště. Výtěžek z jejich aukce byl věnován na
zlepšení komfortu chirurgického oddělení a dovybavení
mamografického centra v chomutovské nemocnici, jež by mělo být
největším v Ústeckém kraji. Speciální utkání zahájila buly z rukou
ředitelky chomutovské nemocnice Ireny Voříškové a primátora
Marka Hrabáče, atmosféru dokreslily houkající a blikající sanitky i
hudební motivy ze stejnojmenného seriálu.
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Sport
Hokej
Piráti
Charita
Zdravotnictví
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Při příležitosti pětadvacátého výročí založení Městské policie Bezpečnost
Chomutov bylo 25. ledna oceněno sedmnáct strážníků, kteří slouží Městská policie
dvacet a více let. Bylo
Ocenění
to první vyznamenání
městských strážníků
za věrnost v historii
městské
policie.
Památeční prsten se
znakem
městské
policie
a
svatým
Michaelem, patronem Foto: Magistrát města Chomutova
ozbrojených složek, předali strážníkům primátor města Marek
Hrabáč a ředitel městské policie Tomáš Douda.
Počasí

První měsíc roku 2017 zasáhly nejprve území České republiky silné
mrazy, v půli ledna pak v Krušných horách řádil orkán. Na Klínovci
byly naměřeny poryvy větru o rychlosti sto devatenáct kilometrů za
hodinu. Na Chomutovsku byl ve Vejprtech a v Kovářské 13. ledna
vyhlášen kalamitní stav, zůstaly bez autobusového spoje a
komplikace postihly také poštu. Na Měděnci způsobila téhož dne
silná sněhová vichřice tzv. bílou tmu, byla uzavřena příjezdová silnice
od Chomutova a vyhlášen stav nebezpečí. Nedostupné bylo také
Výsluní, nedaleko kterého u tzv. Myší díry dokonce zapadly dva
sněžné pluhy.

Mrazy
Orkán
Kalamitní stav
Stav nebezpečí

Sociální péče

V lednu uběhl jeden rok, kdy byla v Chomutově v Kochově ulici
Dobročinnost
otevřena noclehárna pro lidi bez přístřeší. Deset lůžek pro muže
Bezdomovci
starší osmnácti let v tíživé sociální situaci využilo během prvního
roku na sto klientů. Noclehárna, kterou provozuje společnost K srdci K srdci klíč
klíč z Horního Jiřetína, nabízí také možnost využít hygienické zázemí
či dostat jídlo nebo čisté oblečení. V budoucnu by měla být otevřena
také část pro ženy a denní centrum.
Chomutovské noviny informovaly na začátku roku o vítězství
Základní školy Zahradní v celostátní soutěži Škola jinak. Soutěž
pořádá Svaz měst a obcí České republiky, jejím cílem je upozornit na
pozoruhodné projekty a šířit tak inspiraci. Zahradní vynikla díky
svému Žákovskému parlamentu a dalším akcím a aktivitám,
založeným na spolupráci starších žáků s mladšími.
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Školství
ZŠ Zahradní
Soutěže
Škola jinak
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Počet
nezaměstnaných
Okres

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Česká republika

Celkem

z toho
ženy

7 212
7 284
5 255
4 481
7 735
6 114
7 107
45 188
389 416

3 498
3 870
2 658
2 264
4 193
3 222
3 381
23 086
190 443

4. Kalendárium

Počet
Podíl
Volná uchazečů
nezaměstn
pracovní
na 1
aných
místa
volné
osob (v %)
místo
1 098
995
1 105
1 147
1 364
1 527
672
7 908
135 536

6,57
7,32
4,76
3,91
5,67
4,00
10,58
5,71
2,87

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

8,12
8,24
6,50
7,08
10,12
6,52
8,64
7,90
5,29

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. lednu 201713

4.2 Únor
3. února byl ukončen provoz lékárny na náměstí 1. máje Kriminalita
v Chomutově. Vedoucí, sedmašedesátiletý lékárník, byl vzat do Služby
vazby z důvodu výdeje medikamentů pro výrobu psychotropních Lékárny
látek. Léky vydával na jména už zemřelých osob, těch, kteří jsou ve
výkonu trestu, nebo na falešné občanské průkazy. Lékárník byl za
obdobnou činnost odsouzen k osmnáctiměsíční podmínce již v září
roku 2016, soudem mu však nebyla odebrána lékárenská licence ani
nebyla kontaktována Lékárenská komora, která má v tomto směru
také pravomoc.
Na chomutovské radnici proběhla 6. února první tisková Prezentace města
konference, ji bylo možno sledovat prostřednictvím internetového Veřejnost
kanálu YouTube14 přímo z domova. Chomutov by rád tímto Konference
způsobem zprostředkovával konference i nadále.
V budově bývalého kina Oko v Lipské ulici proběhla 7. února první Náboženství
přednáška v nově otevřeném buddhistickém centru. O lidských Buddhismus
vztazích a emocích přednášel Jakub Kadlec, jeden z nejzkušenějších
učitelů buddhismu v České republice. Buddihsmus, jenž vznikl zhruba
v pátém století před naším letopočtem v Indii, získal, podobně jako
jiná náboženství, více variet. V chomutovském centru probíhají
meditace Buddhismu Diamantové stezky, linie Karma Kagjü.
Jednatelem centra je Jan Sedláček, jenž se k buddhismu dostal přes
13
14

Dostupné zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny/2017
YouTube: největší internetový server pro sdílení videosouborů.
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bojové sporty. Projekt byl podpořen městem Chomutov, které
poskytlo novému centru prostory a finanční příspěvek.
Svého budoucího zaměstnavatele měli možnost potkat studenti, Zaměstnanost
absolventi a zájemci o práci. V chomutovském divadle se konal 7. Hospodářství
února Veletrh práce, kde svou nabídku představili regionální Veletrhy
zaměstnavatelé. Smyslem bylo navázat kontakt a spolupráci.
8. února proběhlo v městské sportovní hale přátelské futsalové Sport
utkání reprezentačního týmu České republiky a Rumunska. Zápas Futsal
proběhl v rámci přípravy českého týmu na dubnovou kvalifikaci na
Reprezentace
mistrovství Evropy 2018 a Češi v něm porazili Rumunsko 4:2.
Chomutov si česká reprezentace vybrala po loňské pozitivní
zkušenosti s organizátory i fanoušky během kvalifikačního zápasu na
mistrovství světa.
Zásluhou náměstka primátora Davida Dindy, který s nápadem přišel, Prezentace města
má od 15. února Chomutov svůj vlastní Instagram15. Jsou na něm Sociální sítě
umístěny fotografie chomutovských zajímavostí, cílů a zákoutí, Instagram
například od profesionálního fotografa Romana Duška. Město by
touto cestou rádo přilákalo ke spolupráci na propagaci Chomutova
mladé lidi, kteří mohou fotit a přispívat na Instagram
prostřednictvím
mobilních telefonů, a
získalo tak pozornost
turistů.
Tradiční, avšak letos
neobvykle hlučný, masopustní
průvod
plný
masek vyrazil 18. února
z Podkrušnohorského
zooparku,
aby
na Foto: Roman Dušek/Chomutovský deník
náměstí 1. máje převzal od náměstka primátora města Davida Dindy,
dřevěný klíč od města Chomutova a s ním i oficiální povolení
hodovat a veselit se do pozdních hodin. Pan náměstek si při
příležitosti předávání klíče také zatančil s medvědem, čímž by mělo
být zaručeno, že se v roce 2017 narodí v Chomutově hodně zdravých
dětí. Masopustní průvod se poté vydal do skanzenu Stará Ves, kde ve
jménu vítání jara zapálil Moranu a veselil se během soutěží
s divadlem V Pytli.

15

Veřejný život
Masopust
Zoopark
Stará Ves

Instagram: sociální síť ve formě volně dostupné aplikace pro různé mobilní operační systémy. Svým
uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí.
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Finále zimní první ligy Chomutovské ligy malého fotbalu vyhrál 19.
února v městské sportovní hale tým LoKo Chomutov. Za pětadvacet
let existence chomutovské ligy zvítězila „Lokotka“ posedmé. Druhý
skončil letošní nováček, tým Vamiro, třetí se umístil tým FC Baník
Chomutov.

Sport
Futsal
Liga malého fotbalu
Lokotka

V rámci Chomutovských hudebních večerů, jež jsou součástí Kultura
Festivalu krásné hudby, vystoupil v Chomutově 21. února
Hudba
v městském divadle Festivalový orchestr Petra Macka, který uvedený
cyklus zároveň pořádá. Na koncertu s názvem Hity, zaměřeném na Orchestry
populární evergreeny, vystoupili také hosté, jimiž byli muzikáloví
zpěváci Tomáš Savka a Radim Pták, jazzoví trumpetisté
z Mezinárodní konzervatoře Praha či šéfdirigent Hudby Hradní stráže
a Policie české republiky Václav Blahunek.

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 28. únoru 2017

4.3 Březen
K příležitosti sto dvacátého výročí tanečních kurzů v Chomutově
uspřádalo Oblastní muzeum Chomutov od 4. března do 29. dubna
v domě Jiřího Popela z Lobkovic výstavu věnovanou právě této
tématice. Prvním tanečním mistrem v Chomutově byl roku 1896
zmíněn Paul Mühlsiegel, v padesátých letech dvacátého století učil
Chomutovany tančit Antonín Hájek, jeho následovníky byli Stanislav
Gráf s Janou Elšlégrovou a Robert Lerche. Od roku 1973 do dnešních
dnů vede chomutovské taneční kurzy Dagmar Knížetová s partnery
Stanislavem Gráfem a později Zdeňkem Knížetem.
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Mnoho let dráždí fantazii Chomutovanů i řidičů jedoucích po sinici
I/13 abstraktní kovový objekt zarostlý ve vegetaci před panelovým
domem na sídlišti Kamenná. Jedná se o kinetickou plastiku, kyvadlo,
od významného českého umělce Karla Vratislava Nováka, jenž je
autorem i známého metronomu na pražské Letné. Městský architekt
Jaroslav Pachner ve své knize Sochy Chomutova16 zmiňuje, že
plastika byla Chomutovu předána jako umělecké dílo pro sídliště
Kamenná roku 1984 od ateliéru Jablonec kinetické objekty.
Zastupitelstvo města Chomutov 6. března odsouhlasilo výkup
pozemku pod plastikou a dále se bude zabývat tím, jak objekt znovu
rozhýbat.

Veřejný prostor
Zastupitelstvo
Umění
Plastiky
Kyvadlo

Na nádvoří Základní umělecké školy T. G. Masaryka proběhlo 7. Veřejný život
března za účasti primátora Marka Hrabáče a dalších představitelů Pieta
města
T. G. Masaryk
Chomutova
Vzpomínkové
setkání
u
příležitosti sto
šedesáti sedmi
let od narození
T. G. Masaryka.
S tibetskou
vlajkou vyrazili
Veřejný život
Foto: Magistrát města Chomutova
výtvarník Josef
Vernisáže
Šporgy a akademický sochař Jiří Němec 10. března, v mezinárodní
Poutě
Den Tibetu, na první pouť za svobodný Tibet. Jejich trasa vedla
z Orasína, přes Květnov, Blatno a Bezručovo údolí do Chomutova,
kde v Oblastním muzeu probíhala vernisáž výstavy Vlajka pro Tibet.
Umělci doufají, že z pochodu vznikne tradice a časem získají i další
souputníky.
Chomutovské noviny přinesly 11. března zprávu o právní dohře Služby
odchodu CrossCafe z Chomutova. Zpočátku roku ukončila v Galerii Gastronomie
Pošta provoz pobočka kavárenské sítě CrossCafe. Jako důvod Kriminalita
ukončení činnosti uvedl vlastník sítě nedodržování standardů firmy
ze strany provozovatele chomutovské pobočky. Místo CrossCafe
vytvořil vlastník Galerie Pošta Antonín Drbohlav, v uvolněném
prostoru kavárnu Cors cafe. Fakt, že má kavárna nápadně podobný
název a logo a že z předešlého podniku byly zachovány vnitřní
dispozice i vybavení, které majiteli obchodní galerie patří, vedl
16

PACHNER, Jaroslav. 2013. Sochy Chomutova. Chomutov: Statutární město Chomutov.
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řetězec CrossCafe k nařčení Antonína Drbohlava z kopírování značky.
Pan Drbohlav tento úmysl odmítl s poukazem na odlišné dodavatele
a
sortiment
kavárny,
či
zavedení
hudební kulisy,
jež
pobočky
Foto: Kamila Minaříková/Chomutovský deník
CrossCafe
nemají.
Regionální kolo celostátní soutěže Kovo Junior 2017 v oboru
zámečník proběhlo 14. března na Střední škole technické,
gastronomické a automobilní Chomutov. Toto klání je zařazeno do
cyklu soutěží pod názvem České ručičky, jejímž vyhlašovatelem je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Jihomoravský kraj; v letošním roce se uskutečnil již sedmý ročník.
Soutěže se zúčastnilo celkem osmnáct žáků z devíti středních škol
Ústeckého kraje, které tento obor vyučují. Hlavní soutěžní
disciplínou byla výroba součásti podle výrobní dokumentace a
hodnotila se zejména přesnost výroby a kvalita opracování. Druhým
úkolem byla strojírenská měření včetně výpočtů strojírenských
veličin.

Školství

14. března se také uskutečnila vycházka městského architekta
Jaroslava Pachnera se zájemci z řad veřejnosti do prostoru nábřeží
Chomutovky v lokalitě Hálkovy ulice. Cílem bylo seznámit občany
s aktuálním stavem a plány na proměnu této lokality. Jedná se o
urbanisticky neutěšené území zastavěné menšími industriálními
objekty umístěnými bohužel v bezprostřední blízkosti řeky a
pravoslavného kostela Svatého Ducha, který je dominantou
prostoru. Město by rádo prostor, oddělující historické centrum od
industriálního areálu bývalé Válcovny trub, proměnilo v průchozí
nábřeží s charakterem zahrady s vodním hřištěm, pojmenované po
chomutovském rodákovi
Františku
Josefu
Gerstnerovi, který žil
v jednom
z domů
v sousedství.

Veřejný prostor

18. března se uskutečnil
Reprezentační
ples
města Chomutova. Nebyl
jen vrcholnou událostí

Veřejný život

SŠ AGT
Soutěže
Řemesla
Kovo Junior

Urbanismus
Přednášky
Nábřeží

Plesy
Reprezentace
Foto: Magistrát města Chomutova
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plesové sezóny, ale také charitativní akcí na podporu Fondu
ohrožených dětí.
Kultura
21. března se po dvaceti letech působení v Chomutově přestěhoval Hudba
do Mostu Big Band Zdeňka Tölga. Jedním z důvodů bylo, že většina Orchestry
členů za hraním dojížděla právě z Mostu, dalším pak zájem města Výročí
Mostu o toto hudební těleso.
Sportovní šermířka Karolína Bechyňová, dosáhla v uplynulých Sport
týdnech významného sportovního úspěchu, když vyhrála Challenge Šerm
Wratislavia, který proběhl 23. až 27. března v polské Vratislavi a je
Mistrovství
považován za neoficiální Mistrovství světa ve věkové kategorii do
třinácti let. Karolína současně vévodí žebříčku Mistrovství České
republiky žaček, kadetek i juniorek.
Kultura

Dne 23. března se konalo ve Sklepení Osudu, v Revoluční ulici
v Chomutově, klání ve slam poetry,17 autorské performanci, při níž je Poezie
kladen důraz nejen na obsah, ale také na formu sdělení. Protože Performance
nejde o divadlo, probíhá prezentace bez rekvizit, na závěr je pak Slam poetry
hodnocena, podobně jako recitační soutěž, přičemž roli poroty
zastává publikum. Během večera ve Sklepení Osudu vystoupili
slamoví finalisté z mistrovství české republiky Anatol Svahilec, Dr.
Filipitch a Pavel Oškrkaný.

Veřejný život

23. března také informoval Magistrát města Chomutova o
Statečnost
hrdinském činu žáků deváté třídy Základní školy Hornická Jakuba
Záchrana
Dohnanského a Patrika Lonského, kteří zachránili život ženy, jež
málem utonula při snaze zachránit svého psa z rozvodněné
Chomutovky. Oba chlapce přijal primátor města Marek Hrabáč, aby
je a za jejich statečnost odměnil a osobně jim poděkoval.
I tento rok se 25. března Chomutov opět připojil k symbolické
mezinárodní akci Hodina Země, během níž se vypíná osvětlení
historických památek a dominant měst ve jménu sounáležitosti
s ochranou klimatického systému Země. V Chomutově tak od půl
deváté do půl desáté večerní zhasly historické dominanty náměstí 1.
máje: radnice, městská věž, kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Ignáce.

Veřejný prostor
Památky
Dominanty
Životní prostředí

Sport

25. března také proběhl v tělocvičnách chomutovských a jirkovských
Volejbal
škol šestačtyřicátý ročník volejbalového turnaje učitelů. Zúčastnilo
Školství
se jej celkem dvě stě čtyřicet hráčů ze čtyřiatřiceti družstev a
odehráno bylo šestašedesát zápasů v rámci sedmi výkonnostních ESOZ
17

Slam poetry: autorské performance, při níž je kladen důraz nejen na obsah, ale také na formu sdělení.
Protože nejde o divadlo, probíhá prezentace bez rekvizit, na závěr je pak hodnocena, podobně jako recitační
soutěž, přičemž roli poroty zastává publikum.
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skupin. Turnaj už podeváté vyhrál A tým Odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, která
celou akci také organizuje.
Spolky
K oslavě výročí pětadvaceti let založení spolku Chomutovská liga Výročí
malého fotbalu proběhl v městské sportovní hale 25. března Liga malého fotbalu
vzpomínkový zápas, v němž se utkali dva bývalí rivalové AC Severka a Futsal
Atlantik. Zápas obsazený z velké míry původními hráči připomínal
dříve tradiční derby a skončil remízou 7:7.
Kultura

V rámci cyklu Večery pod lampou, který pořádá Středisko
Besedy
knihovnických a kulturních služeb Chomutov, vystoupil 27. března
Osobnosti
mezinárodně uznávaný umělec, fotograf Robert Vano. Během
besedy vyprávěl o své tvorbě a okolnostech, za jakých jeho Fotografie
fotografie vznikaly. Zájem Chomutovanů byl mimořádný.
28. března proběhlo setkání obyvatel sídliště Zahradní s vedením
města a zástupci městských organizací. Do kulturní místnosti
základní školy Zahradní dorazilo zhruba osmdesát občanů. Hlavním
problémem, který provázel celé setkání a který evidentně nejvíce
trápí lidi z celého sídliště, je špatná sociální situace. Spekulanti s byty
nastěhovali do mnoha bytů nájemníky, kteří neberou ohled na
ostatní a chovají se problémově. Z toho vyplývají problémy jako hluk
či nepřátelské chování. Nejdéle se jednalo o zrušení dětského hřiště,
které starousedlíci označili za hlavní zdroj rámusu a nepořádku a za
jehož zrušení sepsali petici. Zastánců zachování hřiště je však více.
Setkání se neslo spíše na vlně emocí než v duchu racionálního řešení
situace.

Obyvatelstvo
Sociální problémy
Spekulace
Besedy

29. března bylo na
Školství
chomutovské radnici
Učitelé
oceněno osmnáct
Ocenění
učitelů a učitelek
z mateřských,
základních i středních
škol, jež pro jejich
schopnosti a způsob
práce
s žáky
a Foto: Magistrát města Chomutova
studenty navrhli na
vyznamenání ředitelé vzdělávacích institucí. Ocenění si odnesli
pamětní medaili s Janem Amosem Komenským.
Sport

Simona Baumrtová byla pošesté zvolena Nejúspěšnějším
Plavání
sportovcem roku 2016 Ústeckého kraje. Anketu každoročně pořádá

Ocenění
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redakce regionálního zpravodaje Deník. Simona Baumrtová Osobnosti
čtenářské hlasování vyhrála v letech 2010 až 2014, v roce 2016
vystřídala v prvenství litvínovského hokejistu Martina Ručinského.
Tři hráči místního hokejového klubu Piráti, brankář Dominik Pavlát,
obránci Ondřej Buchtela a Daniel Bukač, byli podle v březnu
zveřejněných nominací vybráni do reprezentačního týmu České
republiky na hokejové mistrovství světa hráčů pod osmnáct let.
Nominaci neproměnili chomutovští odchovanci Jan Svoboda a
Matyáš Svoboda, který strávil letošní rok v zámoří.

Sport
Hokej
Piráti
Reprezentace

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. březnu 2017

4.4 Duben
Z důvodů malé návštěvnosti se společnost C&A rozhodla zrušit k 1. Služby
dubnu pobočku v obchodním domě Central na Palackého ulici. Po Konfekce
odchodu společnosti New Yorker jde o další konec velkého prodejce
konfekce. Na místě prodejny C&A by mělo vzniknout více menších
prodejních ploch a korzovací prostor, kterého se Centralu nedostává.
To ztěžuje jeho pozici oproti nedalekému konkurenčnímu
obchodnímu centru Chomutovka a rozvíjející se Galerii Pošta.
Zdravotnictví

Chomutovský deník přinesl 4. dubna informaci, podle níž se Krajská
zdravotní, organizace, jež sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji Zaměstnanost
včetně chomutovské, potýká s nedostatkem personálu. Ačkoli Nemocnice
opakovaně vykazuje meziročně zisk, který investuje také do osobních
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nákladů, brání rozvoji Krajskou zdravotní spravovaných nemocnic
chybějící lékaři a sestry. Krajská zdravotní zvedla v roce 2016 mzdy
v nemocnicích v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí nad
Labem o deset procent, přesto chybí v těchto zařízení zhruba
šedesát lékařů a sto dvacet sester. Ústecký kraj se snaží řešit
problém stipendijními programy pro studenty medicíny a
zveřejňováním volných pracovních pozic i mimo hranice České
republiky, na Slovensku a na Ukrajině.
Celostátní pobídku dobrovolníků Ukliďme Česko! nepřeslechlo ani
město Chomutov, a tak se u trolejbusové smyčky za poliklinikou a u
zadního vchodu do Podkrušnohorského zooparku sešla 8. dubna
skupina občanů, mezi nimi i primátor Marek Hrabáč, kterým není
lhostejný stav veřejného prostoru a životního prostředí. Úklid na
těchto místech svolala a dodáním potřebných pomůcek, jako jsou
rukavice či pytle na odpad, podpořila radnice. Město materiálně
pomohlo s úklidem i dalším úklidovým skupinám, mezi nimiž
tradičně figurují chomutovští skauti, kteří každoročně čistí Bezručovo
údolí od Povodí Ohře k Prvnímu mlýnu.

Veřejný život
Životní prostředí
Veřejný prostor
Dobrovolnictví
Ukliďme Česko

8. dubna se také uskutečnil čtyřicátý ročník Běhu Bezručovým Sport
Běh
údolím. Patnácti
Běžecký klub Spořice
kilometrovou
trasu
v režii
Běžeckého
klubu Spořice si
přišly
zakusit
stovky běžců.
Foto: Miroslav Rada/Chomutovský deník

Po
dlouhé
diskusi dospěli 10. dubna zastupitelé města k rozhodnutí pokusit se
poprvé v novodobé historii města vydražit patnáct bytů v paneláku
v Borové ulici 5157 na sídlišti Zahradní. Jedná se o vchod nejvíce
zasažený důsledky spekulace s levnými byty. Byty skoupil, spolu
s dalšími šedesáti v Chomutově, Josef Král z Hradce Králové. Byty
pronajímá sociálně slabším nájemníkům, inkasuje jejich příspěvky na
bydlení od Úřadu práce, avšak neodvádí platby společenství
vlastníků na úhradu energií a služeb. Dluh se vyšplhal do výše milion
tři sta tisíc korun. Kromě finančních problémů trápí dotčený
panelový dům v Borové ulici hluk, nečistota a štěnice spojené
s častou fluktuací nájemníků. Byly zaznamenány i případy střelby do
oken starousedlíků, kteří na problémy upozorňují.
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Spekulace

Kronika města Chomutova 2017

4. Kalendárium

14. dubna zveřejnil Chomutovský deník článek o nákaze lesů houbou
kloubnatkou smrkovou, která už delší dobu decimuje populaci smrku
pichlavého. Protože byl odolný smrk pichlavý vysazován od
sedmdesátých let jako
zástupná dřevina za
původní druhy zničené
imisemi,
nebyla
situace doposud příliš
dramatická. V poslední
době však houba
začala napadat také Foto: vulhm.cz
smrk ztepilý, což může
přerůst v kalamitu. Je-li rozloha porostu smrku pichlavého zhruba
devět tisíc hektarů, pak by šíření kloubnatky mezi smrky ztepilé
znamenalo celoplošný problém. Houba se šíří vzduchem a způsobuje
pomalé usychání stromů, které obvykle do pěti let zcela zahynou.
Situaci pak lze řešit postupným obnovováním porostu.

Životní prostředí

Magistrát města Chomutova s Podkrušnohorským zooparkem a
Mateřskou školou Chomutov přichystal Chomutovské Velikonoce.
Chomutovské náměstí 1. máje bylo vyzdobeno břízkami s
tematickými výtvory dětí z mateřských škol. 16. dubna, den před
Velikonoční pondělím, měli rodiče s dětmi navíc možnost připravit se
na koledu tradičním způsobem. Ve skanzenu Stará Ves se pod
dohledem odborníků zadělávala těsta na mazance a beránky, zdobily
kraslice a pletly pomlázky.

Veřejný život

Studenti oboru elektrikář ze Střední odborné školy energetické a
stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy obsadili
první místo v soutěži Kopos Cup, která se konala 19. dubna v Plzni.
Soutěž prověřila jejich znalosti základů elektrotechniky, technických
norem a bezpečnosti
práce,
ale
také
praktické schopnosti.
Okresní hospodářská
komora v Chomutově
uspořádala
v městském divadle
ve dnech 20. až 24.
dubna pátý ročník
veletrhu
Technodays, který

Příroda
Lesy
Nákaza
Kloubnatka

Magistrát
Zoopark
Mateřská škola
Velikonoce
Stará Ves

Školství
ESOZ
Soutěže
Kopos Cup

Hospodářství
Zaměstnanost
Veletrhy
Okresní hospodářská
komora

Foto: industrialzonetraingle.com
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skýtal prostor vysokým a středním školám převážně technického
zaměření, ale především regionálním zaměstnavatelům prezentovat
svou činnost a přitáhnout pozornost studentů. Chomutovský region
se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků
(nejen) v technických oborech.

Sport

21. až 22. dubna proběhl v Chomutově pátý ročník turnaje Zápas
v řeckořímském zápase kadetů a juniorů. Mezinárodní Grand Prix
Czech Wrestling
Chomutov pořádá oddíl zápasu klubu Czech Wrestling Chomutov za
podpory města Chomutov a Ústeckého kraje. Letošního ročníku se Turnaje
zúčastnili zápasníci ze čtrnácti států, což potvrzuje stoupající význam
turnaje. Chomutovští zápasníci si v mezinárodní konkurenci odnesli
třetí místo v kategorii juniorů.
V sobotu 22. dubna proběhla v nově otevřené pražírně a kavárně
Jacques Cafe vernisáž výstavy spojená s charitativní sbírkou. Své
fotografie vystavili Miloš Žihla, Daniel Černý a Zdeněk Dlouhý,
grafickými obrazy je doplnil Josef Šporgy. Během zahájení výstavy
v prostorách bývalého Žaka zahrála jazzová formace Copacaband a
proběhla sbírka, jejíž výtěžek byl věnován dětskému oddělení
chomutovské nemocnice.
Den Země, datum stanovené k připomenutí závislosti lidské civilizace
na planetě Zemi a k různým více či méně symbolickým ekologickým
akcím a gestům, měl své následovníky i v Chomutově. 22. dubna
v Podkrušnohorském zooparku povyprávěli dětem o tom, jak být
ohleduplný k přírodě, pohádkové bytosti během různorodých
zábavných a poučných zastavení.

Veřejný život
Charita
Výstavy
Dobročinnost

Veřejný život
Životní prostředí
Zoopark
Den Země

Sport

Od 28. dubna do 1. května se v městské hale uskutečnilo Mistrovství Basketbal
České republiky v basketbalu dívek do čtrnácti let, v němž BK Levharti
chomutovské Levhartice získaly stříbrné medaile.
Hned na třech místech bylo možné prožít v Chomutově zábavu
typickou pro Filipojakubskou noc – pálení čarodějnic. Protože však
přelom dubna a května připadl letos na noc z neděle na pondělí,
konaly se veřejné zábavy už v pátek či sobotu. Čarodějnická zábava
se soutěžemi, tanečním vystoupením a opékáním buřtů proběhla 28.
dubna ve Středisku volného času – Domečku Chomutov. 29. dubna
se soutěžilo a opékalo také v rekreačně-sportovním areálu
Domovinka na bývalé ploché dráze v Chomutově nebo ve skanzenu
Stará Ves v Podkrušnohorském zooparku.
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Veřejný život
Pálení čarodějnic
Domeček
Domovinka
Stará Ves
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29. dubna se v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta
uskutečnil třicátý ročník Memoriálu Jaroslava Jezbery18. Závod
pořádaný TJ Slávie Chomutov pro mladší žáky byl letos věnován
památce mladého plavce Matěje Volfa, který ve svých třinácti letech
loni podlehl onkologickému onemocnění. Hlavní disciplínu, dvě stě
metrů polohově, ovládli v mužské i ženské kategorii domácí Maxim
Dvořák a Jitka Hornofová.

Sport
Plavání
TJ Slávie
Memoriály

Hospodářství

Přestože počet nezaměstnaných v dubnu díky sezónním pracím
pravidelně kleslá, zůstává Chomutovsko se 7,3 % lidí bez práce Obyvatelstvo
sedmým regionem s největší nezaměstnaností v České republice. Zaměstnanost
Nejhůře se je tom okres Karviná, kde na jedno pracovní místo
připadá 13,2 uchazečů, zatímco na Chomutovsku je to 5,2.
Republikový průměr žadatelů o jedno pracovní místo je 2,1.
Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. dubnu 2017

4.5 Květen
Fotbalový spolek Junior Chomutov uspořádal 1. května za podpory
svého domovského klubu FC Chomutov a Krajského fotbalového
svazu v městské sportovní hale první ročník mezinárodního
fotbalového turnaje mladých fotbalistů s názvem Jeremias Cup.
Domácí tým Junior Chomutov, složený z ročníků 2004 a 2005, obsadil
nakonec po finálovém zápase s ligovým Mostem první místo a turnaj
vyhrál.

Sport
Fotbal
Junior Chomutov
Jeremias Cup

Veřejný život
Pieta

8. května proběhl v městském parku a na městském hřbitově pietní
Osvobození
akt u příležitosti dvaasedmdesátého výročí osvobození.
18

Jaroslav Jezbera: cvičitel a trenér, jehož jméno je prostupuje historií chomutovského plaveckého oddílu.
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Ve čtvrtek 11. května se na náměstí 1. máje uskutečnil Krušnohorský
regiofest s nabídkou regionálních výrobků a zážitků. Na pódiu
vystoupily
kapely
Makovec, Album, Zfleku,
Jazzový orchestr Tequila
band a Dětský soubor
Základní školy Březno.
Proběhly
workshopy
různých
řemesel
a
zábavný program pro
děti. Akce proběhla pod
Foto: Roman Dušek/Chomutovský deník
záštitou primátora města
Chomutova.

Veřejný život
Festivaly
Trhy
Workshopy
Region

Sport
Kanoistika

Tradiční závody v rychlostní kanoistice, Velkou cenu Chomutova,
SC 80
uspořádal 13. května na Kamencovém jezeře kanostický oddíl SC 80
Chomutov.
Sport

Chomutov hostil ve dnech 19. až 20. května kvalifikaci kadetek do
Basketbal
národní basketbalové extraligy, kde tým chomutovských Levhartek
do sedmnácti let dokázal čelit extraligové Ostravě 74:51. Protože Levharti
Ostrava podlehla také Brnu, čeká ji sestup, zatímco chomutovské Extraliga
kadetky postoupily do nejvyšší ligy.
19. května byl koncertem kapely Copacaband ve Sklepení Osudu
zahájen třetí Chomutovský výtvarný salón. Salón pořádá regionální
sochař a grafik Josef Šporgy. Je určen pro umělce z chomutovského
regionu a pro jejich nejnovější díla, bez ohledu na téma, techniku či
materiál uměleckých předmětů. Letošní ročník nabídl celkem čtyřicet
děl od patnácti autorů, mezi nimiž byli Mirka Beranová, Daniel Černý,
Jan Chabr, David Jasný, Miroslav Javůrek, Lenka Krušinová, Klára
Marešová, Jan Nebeský, Jiří Němec, Jana Nuslauerová, Sylva
Prchlíková, Miloš Štáfek, Josef Šporgy, Jitka Kůsová Valevská a Miloš
Žihla. Prodejní výstava trvala do 19. června, cena vystavených
předmětů byla od osmi set do padesáti tisíců korun.

Kultura

Na Přeborech Hlavního města Prahy 19. května se chomutovské
atletce podařilo překonat český dorostenecký rekord v běhu na sto
metrů překážek. Dosavadní nejrychlejší čas Nikoly Bendové 13,57
sekundy posunula svým výkonem Markéta Štolová na 13,31 sekundy,
čímž se zároveň kvalifikovala na mistrovství světa do sedmnácti let.

Atletika

Výtvarné umění
Výstavy

Sport

Rekordy
Dorostenci
Kvalifikace

19. května proběhlo v Chomutově na letním stadionu na Zadních
Školství
Vinohradech krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

ZŠ Heyrovského
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V šesti disciplínách, z nichž čtyři byly ryze atletické, zvítězilo nakonec Závody
v krajské konkurenci domácí družstvo Základní školy Akademika
Heyrovského.
Sport
20. května získali na mistrovství České republiky Oldřich Sobotka a Vzpírání
Antonín Krátký, reprezentanti vzpěračského oddílu TJ VTŽ, tituly TJ VTŽ
mistrů České republiky. Oldřich Sobotka zvítězil v kategorii padesát až Mistrovství
padesát devět let do pětapadesáti kilogramů, Antonín Krátký v
kategorii nad sto deset kilogramů
a nad sedmdesát let.
Veřejný prostor

Od jedenadvaceti do třiadvaceti
hodin se 21. května zbarvila
městská věž pomocí speciálního
osvětlení do červena. Chomutov se
tímto aktem přidal k celosvětové
kampani Světlo pro AIDS, která
takto symbolicky připomíná oběti
nemoci AIDS.

Památky
Osvěta
AIDS

Sport
Stolní tenis

21. května vyhrála reprezentantka Foto: Magistrát města Chomutova
Baník
oddílu stolního tenisu Baník Březenecká Michala Dosedělová v Březenecká
kategorii mladších žákyň Mistrovství České republiky a vrátila se Mistrovství
z Havířova jako mistryně České republiky.
Sport

23. května získal na mistrovství České republiky v Hranicích na Judo
Moravě David Vopat, reprezentant judistického oddílu TJ VTŽ,
TJ VTŽ
juniorský titul mistra České republiky do pětapadesáti kilogramů.

Mistrovství

Devětadvacátý ročník Memoriálu Helmuta Tauda uspořádal 24.
května judistický oddíl TJ VTŽ Chomutov. V mládežnickém turnaji pro
věkové kategorie do devíti a do jedenácti let změřilo síly na sto
padesát mladých judistů, přesto si chomutovští odnesli zásluhou
Davida Brandy, Adama Mňahončáka a Pavla Holečka tři zlaté medaile.

Sport
Judo
TJ VTŽ
Memoriály

Budova dnešního Městského divadla byla otevřena roku 1905 jako
Städtische Parksälen (Městská parková dvorana), po druhé světové Veřejný prostor
válce byla přejmenována na kulturní dům Bedřicha Smetany a v roce Městské divadlo
1953 na Závodní klub národního podniku Válcovny trub a železárny Označení
Gustava Klementa. Od roku 1992 je objekt Městským divadlem,
písemného označení se mu však dostalo až letos, 25. května.
Už čtrnáctý ročník festivalu Otevřeno uspořádala městská organizace Kultura
Kultura a sport Chomutov. Probíhal osm dnů, od 26. května do 3. Festivaly
června, na různých místech Chomutova. Název Otevřeno neevokuje
Hudba
pouze rozmanitost žánrů a míst, na nichž se akce konají, ale také
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velmi symbolické vstupné, které se pořadatelům stále daří
zachovávat. Na letošním Otevřenu byla opět zastoupena nejen
hudební produkce, ale také doprovodný program v podobě
divadelních a tanečních představení nebo sportovních a uměleckých
performancí. Posuďte sami:

Pátek 26/5

Sobota 27/5

Pondělí 29/5

Úterý 30/5

Hřebíkárna
18.30 Dukla
Vozovna
20.00 Echt!
21.30 Volant
23.00 Visací
zámek
Středa 31/5

Huhu bar
20.00 Elektro
Swing DJ Xavier,
DJ Pohodabass

Městské
divadlo
19.00 Buenos
aires, vystupte!

Městské
divadlo
19.00 Hudba:
Charlie Chaplin

Čtvrtek 1/6

Pátek 2/6

Sobota 3/6

Letní kino
18.00 Tři sestry
Radegast tour
2017
Hosté: E!E,
Doctor P.P., My
baby
(Nizozemí)

Městský park
11.00 Street Hard
Workout Battle

Městské
Městský park
divadlo
u Rodinného
19.00 Brusel.cz centra Rozmarýn
18.00 Pískomil se
vrací
u Městského
divadla
21.45 Bídníci–
Základní
umělecká škola

Huháč
20.00 Hip Hop:
HighLife Night
Deejays: Mistah
Tee &
Papichulo

Performance
Veřejný prostor
Otevřeno

stage Městské
divadlo
14.30 Taratibu
16.00 vítěz Rock
Regio Festu 2017
Kulisárna
16.30 Mucha
DJ–Pixie aj.
stage Městské
divadlo
17.45 Ghost of
you
19.45 Kittchen
20.45 Disco Balls
22.30 Buty

V sobotu 27. května kolem třetí hodiny ráno došlo na sídlišti Písečná,
v Jirkovské ulici k incidentu, který skončil střelbou a usmrcením
člověka. Pachatel chtěl zastavit řidiče dodávky, který boural do
zaparkovaných aut a najížděl vozem do lidí na chodníku. Podle svědků
měl být řidič silně opilý. Případ je o to citlivější, že oběť je romského
původu, mladý Rom zraněním na místě podlehl. Střelec počkal na
příjezd policie a ke střelbě se záhy přiznal. Zbraň, ze které střílel, byla
legálně držená. Tragický incident na sídlišti Písečná poukázal na
problematiku soužití tohoto etnika a starousedlíky.
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Od 27. května do 3.
června
probíhalo
na
bývalém fotbalovém hřišti
u
městského
parku
veřejné
výtvarné
sympozium,
věnované
přetvoření
dřevěných
pilotů
ze
zrušeného
starého
mola Foto: moreklidu.cz
z Kamencového jezera19.
Kdokoli z řad veřejnosti se mohl přidat k českým a
německým umělcům, kteří piloty použili ke ztvárnění tématu celé
akce nazvané Od jezera k moři a bez použití jakýchkoli nástrojů je
vyskládali do útvarů evokujících atoly a útesy. Pro veřejnost byl také
připraven materiál na přetvoření pilotů v totemy. Po svém dokončení
3. června bylo dílo slavnostně pokřtěno vodou z Kamencového jezera.
Kmotry se stali Viktor Legát za chomutovskou kanoistiku, Jiří Vopička
za chomutovské plavce a správce areálu Miroslav Požárek.

Kultura

Spolek Pěvecký sbor Hlahol oslavil v roce 2017 sedmdesáté výročí. 27.
května se k této příležitosti uskutečnilo setkání pěveckých sborů
Krušnohoří. Zpívalo se v Atriu Střediska knihovnických a kulturních
služeb a oslavenci přišlo vzdát hold svou účastí devět pěveckých sborů
různých žánrů i věkových kategorií. Původní repertoár Hlaholu
obsahoval převážně díla českých klasiků a romantiků. V posledních
desetiletích se pod vedením sbormistra Miroslava Šulce rozšířil o
tvorbu barokních a renesančních mistrů. Soubor uvádí také díla
současných českých skladatelů a úpravy lidových písní.

Kultura

Veřejný prostor
Výtvarné umění
Land-art
Kamencové jezero

Zpěv
Sbory
Výročí
Hlahol

Sport

Taneční škola Stardance získala 28. května ve finále Czech Dance Tanec
Masters v juniorské věkové kategorii titul Mistr Mistrů. Na všech Stardance
soutěžích pak žáci všech věkových kategorií získali celkem Mistrovství
devětasedmdesát medailových umístění.
Poslední květnový týden odhlasovali zastupitelé pro Ústecký kraj Doprava
vznik vlastní, krajské autobusové dopravy. Smlouvy se soukromými Kraj
dopravci tak budou i na Chomutovsku postupně od poloviny roku
Autobusy
2018 nahrazovány linkami nového státního podniku. Počet linek i
19

Nápad na toto land-artové znovu-využití odepsaných pilotů je součástí projektu Moře klidu, kterým
stejnojmenný vizionářsko-recesistický spolek prosazuje vytvoření Podkrušnohorského moře ze zbytkových
těžebních jam. V rámci svého směřování k tomuto cíli vytváří v krajině dílčí krajinotvorné a architektonické
projekty s mořskou tematikou, na nichž se podílí Technická universita Drážďany, Universita Karlova v Praze,
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská universita a spolek interkulturních zahrad
Bunte Erde z Chemnitz.
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autobusů na území hejtmanství by měl zůstat stejný.
Radní Ústeckého kraje odvolali v květnu ředitele pěti kulturních Oblastní muzeum
institucí, jež jsou příspěvkovými organizacemi kraje. Byl mezi nimi i Ředitelé
dlouholetý ředitel Oblastního muzea v Chomutově Stanislav Děd. Ten Odvolání
byl, spolu s ředitelem děčínského muzea, odvolán s platností k 30.
září. Rada kraje na uvolněná místa vyhlásila výběrová řízení.
Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. květnu 2017

4.6 Červen
Chomutovský depozitář Národního technického muzea, jenž sídlí v
areálu depa Českých drah v Černovické ulici a ukrývá na sto
historických kolejových vozidel, byl poprvé otevřen pro veřejnost od
začátku června do konce října. Oproti předešlým rokům, kdy byl
depozitář zpřístupněn jen na dva víkendy v roce, byl letos dostupný v
letní sezóně vždy od čtvrtka do neděle. Kvůli vysoké návštěvnosti
prosazovalo město Chomutov tento krok už v předešlých letech, letos
k němu došlo především díky podpoře Národního technického muzea,
které hradilo veškeré náklady zpřístupnění. Původně mělo být depo
přístupné do konce září, jelikož ho však za tu dobu navštívilo přes osm
tisíc milovníků železnice, rozhodli se zástupci Národního technického
muzea termín o měsíc prodloužit.

Kultura
Technika
Muzea
Vlaky

Sport

Asociace sportu dětí a mládeže společně s atletickým oddílem TJ VTŽ Asociace sportu dětí
Chomutov uspořádaly 1. června na atletickém stadionu na Zadních a mládeže
Vinohradech Den dětí plný sportu a pohybu. Na atletickém hřišti bylo TJ VTŽ
pro děti připraveno dvanáct stanovišť, kde si mohly vyzkoušet různé
Den dětí
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pohybové aktivity nejen z oblasti atletiky, ale také otestovat své
gymnastické dovednosti. Programem provázeli několikanásobní mistři
světa ve sportovním aerobiku Jakub Strakoš a David Holzer a podepsat
diplomy přišli hokejisté Jiří Šlégr a Viktor Hübl. Akce se zúčastnilo přes
čtyři sta dětí.

Sport

aréně20

2. až 25. června se v chomutovské SD
konalo Mistrovství Tanec
světa v disco tancích Dance fever 2017. Zúčastnilo se jej téměř dva
Beethoven DC
tisíce tanečnic a tanečníků ze sedmnácti zemí světa. Chomutov
zastupovali mnohonásobní mistři z tanečních škol Beethoven DC a Mistrovství
Stardance. Největšího úspěchu dosáhl Vít Lukavec z Beethoven DC,
který obhájil titul mistra světa v kategorii mužů.
5. června byla v knihkupectví DDD slavnostně pokřtěna kniha s
názvem Skejuš, Skejušané, Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ,
historie a současnost21, jejíž autorkou je Chomutovanka a bývalá
členka souboru Irina Malinová. Obsah knihy zachycuje problematiku
uchopení rusínského etnika, podobu tradičního způsobu života ve
Skejuši i současné aktivity Skejušanů v Chomutově. Na Chomutovsku
žije na tři sta obyvatel rusínského původu, někteří z nich prezentují
své tradice v rámci chomutovského Folklorního souboru Skejušan.

Kultura
Knihy
Křest
Folkloristika
Skejušan

Veřejný život

Ve
Sportovním
areálu
Domovinka v Lipské ulici se 9.
června sešli příznivci dobrého
piva. Ochutnávku tu měl totiž
První občanský pivovar v
Chomutově Karásek a Stülpner.

Ochutnávky
Pivovary
Karásek a Stülpner

K celostátní akci Muzejních nocí
se přidalo také Oblastní muzeum
v Chomutově. Na 10. června
připravilo pro Chomutovany
noční prohlídky, zaměřené hned
na tři témata. Muzejní noc byla
zahájena
vernisáží
výstavy Obrázek: pivni-tacky.org
Protektorátní film, kterou v muzejních prostorách městské radnice
uvedl filmový historik Milan Wolf. Další vernisáž, v kostele svaté
Kateřiny, byla věnována otevření výstavy o horních městech Krušných
hor. Třetí zajímavostí byla možnost spolu s chomutovským
20

Kultura
Oblastní muzeum
Vernisáže
Astronomie
Muzejní noc

SD aréna: dočasný název zimního stadionu na Zadních Vinohradech podle aktuální smlouvy o pronájmu
názvu.
21
MALINOVÁ, Irina; OTČENÁŠEK Jaroslav; LENDĚLOVÁ, Věra. 2016. Skejuš – Skejušané – Skejušan. Rusíni
v Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
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astronomem Jaroslavem Landou v noci pozorovat planetu Jupiter.
12. června v půl jedenácté dopoledne byla v celém Ústeckém kraji Počasí
vyhlášena výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na Sucha
nebezpečí vzniku požárů. Důvodem bylo relativně suché počasí a vyšší Nebezpečí požárů
odpolední teploty posledních dní.
14. června schválili zastupitelé nový územní plán města, dokument, Zastupitelstvo
který určuje další využití veřejného prostoru a charakter staveb a s Veřejný prostor
nimi spojené činnosti, které mohou na území města vznikat. Mezi Územní plán
významné změny v podobě města, které plán umožňuje, patří
například vznik nového sídliště na ploše bývalých objektů Válcoven
trub a železáren, přesun hlavního nádraží k autobusovému s cílem
vzniku dopravního terminálu či ochrana ploch zeleně a jejich doplnění
do podoby „zeleného pásu“ kolem Chomutova.
14. června také proběhl v Chomutově v Městské sportovní hale
jedinečný charitativní futsalový zápas hráčů české fotbalové a
futsalové reprezentace. Projekt s názvem Futsal za život má za cíl
finančně podpořit Vladimíra Mikuláše, fyzioterapeuta české fotbalové
i futsalové reprezentace, který nedávno onemocněl nevyléčitelnou
amyotrofickou laterální sklerózou.

Sport

Dne 15. června byly v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb
vyznamenány učitelky hudby Jaroslava Hanousková a Magda
Martincová. Rada statutárního města Chomutov jim udělila za jejich
přínos k rozvoji kultury a šíření věhlasu města Cenu Jiřího Popela z
Lobkovic. Jaroslava Hanousková i Magda Martincová působily
dlouhou dobu na Základní umělecké škole Chomutov a obě si ve svém
oboru získaly respekt a uznání studentů i veřejnosti.

Veřejný život

Zásluhou Josefa Šporgyho a
Otty
Macáka
proběhl
16.
června
v Oblastním
muzeu
Chomutov křest
českého překladu knihy
Ztracená vlast22, který tito
dva
regionální
patrioti
iniciovali a zařídili. Kniha
Geralda
Bretfelda
byla Foto: Miroslava Šebestová/Chomutovský deník
vydána
v roce
2015
v Německu a zachycuje na základě záznamů z obecních kronik Orasína
22

Charita
Futsal
Dobročinnost
Reprezentace

Radní
Ocenění
Cena Jiřího Popela
z Lobkovic

Kultura
Knihy
Křest
Historie
Region

BRETFELD, Gerald. Ztracená vlast: ves v českém Krušnohoří, Orasín a jeho okolí. Chomutov: Tiskárna Akord
Chomutov.
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život v obci a Krušnohoří od čtrnáctého století. Autor na knize
pracoval dvacet let a zahrnul do ní i širší vlastivědné souvislosti,
množství fotografií a mapek, ale také dění v Orasíně po roce 1945.
České vydání se připravovalo dva roky, vyšlo v nákladu pěti set kusů a
jeho vznik podpořila města Chomutov a Jirkov, obce Boleboř a Blatno,
a Oblastní muzeum Chomutov s Česko-německým fondem
budoucnosti. Na slavnostním křtu byl přítomen i sám autor Gerald
Sport
Bretfeld.
Marcel Matucha ze vzpěračského oddílu TJ VTŽ Chomutov se 17. Vzpírání
června ve finále v Holešově stal mistrem České republiky ve vzpírání TJ VTŽ
Mistrovství
starších žáků do patnácti let v kategorii do devětašedesáti kilogramů.
V sobotu 17. června byla v parku u
chomutovské radnice odhalena socha
svatého Prokopa, patrona horníků.
Odhalení proběhlo v rámci programu
Chomutovského krušení, městských a
hornických slavností. Plastika zobrazuje
světce se zkroceným ďáblem, kterého
zapřáhl a zoral s ním pole. Autorkou
sochy v životní velikosti z železitého
pískovce je chomutovská rodačka,
sochařka Jitka Kůsová Valevská.

Veřejný prostor
Umění
Sochy
Odhalení

Foto: Roman Dušek/

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a Chomutovský deník
obchodu České republiky a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka proběhlo v Chomutově od 17. do 18. června Chomutovské
krušení, tedy setkání hornických měst a obcí spojené
s Chomutovskými slavnostmi. Město navštívilo na osm set horníků
z České republiky, Slovenska, Německa, Polska a Maďarska. Slavnost
byla zahájena průvodem hornických a hutnických delegací, přičemž
nejpočetnější náležela hostitelskému městu. Chomutov v průvodu
zastupovali nejen horníci, ale také folklorní soubor Skejušan, Junáci
z chomutovského skautského střediska Český lev, členové Muzea
československého opevnění Na Kočičáku, Chomutovská ostrostřelecká
společnost, účastníci Rodinného zápolení a Veteran Car Club
s historickými vozy.

Veřejný život
Slavnosti
Hornictví
Spolky

Simona Baumrtová na mezinárodním setkání plavců v Římě 23. června
Sport
vylepšila své osobní maximum, které je zároveň českým rekordem na
Plavání
padesát metrů znak. Poprvé vlastní české maximum pokořila již v
rozplavbách, kdy ze svého čtyři roky starého času ukrojila osmnáct Rekordy
setin (28,02). V odpoledním finálovém bloku pak dokázala zrychlit o
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dalších třináct setin (27,89) a doplavat si pro bronzovou medaili.
24. června proběhlo v Praze – Holešovicích Mistrovství České
republiky ve street workoutu23, na kterém měl své členy také
chomutovský tým Street Hard Workers. Mistrovství ovládly
chomutovské ženy, které obsadily první a třetí místo. Mistryní ve
street workoutu se stala Pavla Šultisová, která bude Českou republiku
reprezentovat na mistrovství světa v Moskvě.

Sport
Cvičení
Street workout
Street Hard Workers
Mistrovství

24. až 25. června získala Markéta Štolová z atletického oddílu TJ VTŽ Sport
Chomutov na mistrovství
Atletika
České republiky v Jablonci nad
TJ VTŽ
Nisou tituly mistryně České
Mistrovství
republiky na sto a tři sta
metrů překážek.
V neděli 25. června bylo
ukončeno hlasování prvního
ročníku
participativního Foto: ukas.hys.cz
rozpočtu. Z více než šesti desítek zaslaných projektů, jich bylo k
hlasování vybráno osmadvacet, z těch pak vzešlo na základě více než
dvou tisíců hlasů třináct vítězných návrhů. Město Chomutov vymezilo
ze svého rozpočtu pět milionů korun, které dalo k dispozici na realizaci
projektů navržených Chomutovany. Jedná se o praktické využití
dobrovolné přímé demokracie v hospodaření města. Z předložených
projektů budou realizovány tyto: Oprava psího útulku, Bezručovo
údolí - zábavně na I. mlýn, Bezručovo údolí - lesní cestou na I. mlýn
bezpečně, Upravení okolí fontány v parku, Spojka cyklostezky a
cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem, Rozkvetlý městský
park, Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici,
Obnova květinových hodin, Bike areál Chomutov - dokončovací práce,
Přestupák a taky park, Venkovní posilovací stroje na Domovince,
Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici,
Úprava sjezdu na cyklotrasu v Přemyslově ulici.

Hospodářství
Rozpočet města
Participace
Přímá demokracie
Veřejný prostor

Jako oslavu konce školního roku či přípravu na prázdniny bylo možné Veřejný život
pojmout stanování v areálu Letního kina, jež pro školáky a Akce pro děti
předškoláky přichystala společnost Kultura a sport Chomutov. 26. Stanování
června tak mohli rodiče s dětmi provětrat stany a vydat se na
dobrodružnou naučnou stezku na Kamencové jezero. K večeři byly na
ohni opečené buřty a na dobrou noc se promítal animovaný fantasy
film Trollové.
23

Street workout: cvičení s vahou vlastního těla, pro nějž vznikají veřejně přístupná posilovací hřiště.
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Dvanáctý ročník Letní filharmonie si na Letní kino přišlo 28. června
poslechnout na patnáct set návštěvníků. Orchestr složený ze žáků
Základní umělecké školy Chomutov, posluchačů University Jana
Evangelisty Purkyně, saské Mozartovy společnosti a z dalších zemí řídil
rumunský dirigent Örs Balogh. Zazněly skladby Wolfganga Amadea
Mozarta, Dalibora Štrunce, Antonína Dvořáka či Jiřího Holubce.

Kultura
Hudba
Orchestry
ZUŠ

Spolky

Spolek Chomutovská liga malého fotbalu oslavil 28. června 2017
Futsal
pětadvacetileté výročí od založení. V roce 1992 začínal spolek s cílem
hrát dobrý futsal a s turnajem o osmi týmech, jejichž počet se Výročí
postupně rozšířil až na čtyřiaosmdesát. Za pětadvacet let existence Liga malého fotbalu
Chomutovské ligy malého fotbalu prošlo jejími turnaji tisíc tři sta
čtyřicet sedm mužstev, která odehrála celkem třiadvacet tisíc pět set
osmasedmdesát utkání.
Primátor Chomutova Marek Hrabáč ocenil 31. června na radnici
dobrovolné dárce krve. Dárci, kteří svou krev darovali čtyřicetkrát,
obdrželi od primátora zlatou medaili Českého červeného kříže a
drobné dárky. Dárci sto dvaceti odběrů získali zlatý kříž druhého
stupně Českého červeného kříže na krajské ceremonii v Ústí nad
Labem, město Chomutov jim věnovalo obrazy malířky Sylvy
Prchlíkové.

Zdravotnictví

Chomutovské mamografické centrum radiologického oddělení v
Chomutově se v červnu
přestěhovalo do nových
prostor, kde získalo nejen
více prostoru, ale také druhý
mamograf a lépe vybavenou
snímkovnu. Centrum, které
ročně navštíví na čtrnáct tisíc
žen z jihozápadní části
Ústeckého kraje, se tak stalo Foto: Jan Vraný/Teplický deník
nejmodernějším v Ústeckém kraji. Stěhování a rekonstrukce prostor
stály Krajskou zdravotní přes dvanáct milionů korun, šest zaplatil
Ústecký kraj, tři dotace Ministerstva zdravotnictví a na vybavení
čekárny přispěl charitativním zápasem chomutovský hokejový tým
Piráti.

Zdravotnictví

Dobrovolnictví
Ocenění
Dárci krve
Červený kříž

Nemocnice
Radiologie
Mamografie
Charita
Piráti

Sport

Brankář futsalového týmu Baník Chomutov Michal Hůla, byl
Futsal
nominován do reprezentačního týmu České republiky do
Baník Chomutov
jedenadvaceti let. Realizační tým české reprezentace si navíc Baník
Reprezentace
vybral jako partnera pro sehrání přátelského zápasu.
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Téměř rok po nástupu Davida Dindy do funkce výkonného ředitele
hokejového klubu Piráti byl vybrán jeho nástupce, je jím Karel
Adamík, který posledních šest let řídil hokejový klub ve Zlíně. David
Dinda z pozice odešel na konci roku 2016, kdy se stal prvním
náměstkem primátora, poté klub dočasně vedl statutární ředitel
Jaroslav Veverka.

Sport
Hokej
Piráti
Management

Doprava

Spojení mezi Chomutovem a Kadaní bude rozšířeno o novou
Komunikace
komunikaci v podobě stezky pro cyklisty. V červnu byla započata
stavba cyklotrasy mezi Spořicemi a Kadaní, která kopíruje hranu Cyklostezky
těžební jámy dolu Nástup a na níž jsou plánována také tři zastavení s
informacemi o vsích zaniklých v důsledku povrchové těžby hnědého
uhlí, přičemž místa křižovatek s bývalými odbočkami k zaniklým obcím
budou označena solitérními stromy. Cyklostezka, která bude
lemována původními krušnohorskými druhy stromů, by měla být
dokončena na jaře roku 2018.

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. červnu 2017

4.7 Červenec
V městské sportovní hale se 1. července konal první ročník Memoriálu Sport
Davida Beneše24 ve florbalu. Turnaj uspořádali hráči Florbalu Florbal
Chomutov a byl rozdělen na dvě části, pro rodinné týmy z řad Florbal Chomutov
veřejnosti a pro čtyři týmy, kterými David Beneš sám prošel: Stará
Memoriály

24

Rotmistr David Beneš: profesionální voják, který zahynul 8. července 2014 při plnění bojové mise
v Afghánistánu.
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garda Chomutov, bývalý tým Lokomotivy Chomutov, tým vojáků, tým
rodiny a Davidových přátel.
Sport
1. července se ve skanzenu Stará Ves odehrál první ročník Jezdectví
Chomutovského derby, který byl uspořádán nejen pro jezdce domácí, Jezdecký klub
ale i pro nadšence z okolních stájí. Závodníci se utkali v parkuru a Derby
následně si změřili síly ve štafetě.
4. července byl v Chomutově
Služby
otevřen nový obchod se
Hobby-markety
zbožím pro dům a zahradu.
Kutilství
Provozuje ho společnost Uni
Hobby,
která
převzala
prostory po hobby-marketu
Baumarkt v Černovické ulici.
Vzhledem k nepříliš široké
Foto: Kamila Minaříková/Chomutovský deník
nabídce tohoto sortimentu na
Chomutovsku směřuje veřejnost k prodejně nemalá očekávání.
Společnost Uni Hobby provozuje v České republice dalších osm
poboček, převážně na Moravě.
Sport

Simona Baumrtová a Tomáš Franta z plaveckého oddílu TJ Slávie
Plavání
Chomutov vybojovali na spojeném Mistrovství České republiky
TJ Slávie
dorostu a dospělých, které proběhlo 6. až 9. července v Praze–Podolí,
mistrovské tituly. Tomáš Franta získal dvě zlaté (padesát metrů znak a Mistrovství
sto metrů znak) a jednu stříbrnou medaili, Simona Baumrtová
vybojovala jedno zlato (dvě stě metrů polohově) a jeden bronz
(padesát metrů kraul).
8. července se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech
uskutečnil osmatřicátý ročník Chomutovské hodinovky. Závodu pro
veřejnost, který pořádal atletický klub TJ VTŽ Chomutov v kategoriích
ženy/muži do devětatřiceti let, veteráni do devětačtyřiceti let a
veteráni nad padesát let, se zúčastnilo celkem pětadvacet běžců.
Celkovým vítězem se stal Jakub Patúc, který za šedesát minut uběhl
15,563 kilometru.

Sport
Běh
TJ VTŽ
Závody

Počasí

V noci na 13. července zasáhl Chomutovsko silný vítr, který na
několika místech způsobil komplikace. Členové Hasičského Silný vítr
záchranného sboru Chomutov v noci čtyřikrát zasahovali u Komplikace
vyvrácených stromů, které blokovaly průjezd komunikací.
Z víkendu 21. až 23. července, kdy se v Račicích konalo Mistrovství Sport
České republiky v rychlostní kanoistice, přivezli sportovci z Kanoistika
kanoistického oddílu SC 80 Chomutov řadu mistrovských titulů. SC 80
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Tomáš Fridrych si se svým oddílovým partnerem Adamem Novotným Mistrovství
na deblkajaku vyjeli bronz, stříbro a zlato, čímž se nominovali na
prestižní Závody olympijských nadějí. Ondřej Bišický s Martinem
Saidlem se stali mistry republiky na dvě stě metrů a zajistili si účast na
Mistrovství světa do třiadvaceti let. V kategorii veteránů B na
deblkajaku se stala mistry České republiky posádka Roman Husák a
Karel Videman. V dorostenecké kategorii na dvě stě metrů zvítězil a na
Závody olympijských nadějí se nominoval také Jakub Remuta. V
kategorii žaček prokázala svou nadvládu Kateřina Vrbenská, která je
dvojnásobnou mistryní České republiky v závodech dvě stě a pět set
metrů.
V průběhu července byly na náměstí T. G. Masaryka a v ulici Veřejný prostor
Čelakovského instalovány nové lampy veřejného osvětlení, které zdobí Lampy
originální, speciálně pro Chomutov navržené kryty, jejichž podoba
Design
vychází z loga města. Designové kryty osvětlení jsou vyrobeny
z hydrolinia, slitiny hliníku a hořčíku, a město je plánuje uplatnit
v dalších barevných variantách i v jiných lokalitách. Náklady na jeden
kryt se pohybují v rozmezí čtyři sta až devět set korun.
Chomutovská atletka Markéta Štolová startovala v červenci na Sport
Mistrovství světa atletů do osmnácti let v keňském Nairobi. Českou Atletika
republiku reprezentovala ve své disciplíně sto metrů překážek, v níž se Mistrovství
stala šestou nejrychlejší na světě.

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. červenci 2017
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4.8 Srpen
Od 1. srpna začal Úřad práce vyplácet nižší příspěvky na živobytí
lidem, kteří nepracovali déle něž půl roku. Při dvaceti hodinách týdně
odpracovaných pro radnici však bude příspěvek přibližně odpovídat
původní výši. Pokud by nezaměstnaný strávil veřejně prospěšnými
pracemi třicet hodin týdně a více, může se jeho finanční situace ještě
zlepšit. V Chomutově bylo v červnu celkem tisíc čtyři sta osmdesát
osm osob, jež se mohly přihlásit do veřejně prospěšné služby, z
nabízených dvou set padesáti dvou míst však zůstalo pětasedmdesát
volných.
Prvního ročníku Chomutovského půlmaratonu se 5. srpna i přes
čtyřicetistupňové
teploty
zúčastnilo
více než pět set
běžců. Atraktivní trať
dlouhá jedenadvacet
kilometrů a tři sta
metrů vedla skrze
turistické
cíle
Chomutova, jako je Foto: Magistrát města Chomutova
Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí, Kamencové jezero či
historické centrum. Vítězem se stal Josef Procházka z Děčína, který
trasu uběhl za hodinu a osmnáct minut. Nejrychlejším
reprezentantem Chomutova byl Stanislav Ouzký, který doběhl pátý.

Obyvatelstvo
Zaměstnanost
Veřejně prospěšná
služba

Sport
Běh
Soutěže
Zoopark
Bezručovo údolí
Kamencové jezero

7. srpna byla pro veřejnost otevřena první část nového mola na Veřejný prostor
Kamencovém jezeře. Návštěvníci mohou využívat sedmadvacet metrů Kamencové jezero
pevného nástupního mola a sedmdesát metrů plovoucího relaxačního
Molo
mola s dětským bazénkem. Technologie a podoba stavby vychází
částečně z původního mola, je proto pro svou rozmanitost ukotvení
jednotlivých částí technickou raritou. Pevná část je ukotvena na
čtyřiatřiceti spíše výjimečně využívaných dubových pilotech, plovoucí
díly mola jsou vyrobeny z plovoucích, speciálně ošetřených
betonových a ocelových pontonů, vyplněných voděodolným
polystyrénem. Výdřeva a pochozí části jsou vyrobeny ze sibiřského
modřínu. Pozoruhodné je, že molo není stavbou, nýbrž plavidlem.
Bude tedy mít svůj technický průkaz a speciálně proškolený personál.
Celkem si nové molo vyžádá z městského rozpočtu zhruba
sedmačtyřicet milionů.
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Hráčky softbalu za Beavers Chomutov Kateřina Kindermannová,
Štěpánka Boučková, Eliška Peterková, Tereza Kursteinová a Alexie
Moravčíková, spolu s trenérem Pavlem Kursteinem, reprezentovaly 9.
až 16. srpna jako vítězky Evropsko-africké kvalifikace na světovém
softbalovém mládežnickém turnaji Litlle League Major v americkém
Portlandu Českou republiku. Tým obsadil páté místo.
Dobročinný koncert zaměřený na vyvracení mýtů spojených s
autismem proběhl 12. srpna v areálu Letního kina. Kromě hudební
produkce, o niž se postaralo devět kapel, z nichž jedna byla složena
pouze z autistů, byl na místě i doprovodný program, při němž měli
návštěvníci možnost nakoupit výrobky autistů, prohlédnout výstavu
fotografií či vyzkoušet přístroj simulující autismus.
Festival
organizovala Monika Beránková, podle níž se jedná ve střední Evropě
o jedinečnou akci. Autis music fest 2017 byl druhým ročníkem, první
proběhl o rok dříve ve Vikleticích u Nechranické přehrady. Výtěžek
získaný z letošního ročníku byl věnován chomutovskému spolku
Masopust, jenž sdružuje a začleňuje do společnosti handicapované
lidi.

Sport
Softbal
Beavers
Světový turnaj

Kultura
Festivaly
Dobročinnost
Osvěta
Autismus
Masopust

15. srpna padlo rozhodnutí, že město Chomutov převezme na svá Veřejný život
bedra charitativní projekt Chomutov pomáhá. Ten loni započal Dobročinnost
Chomutovan Lubomír Kučera, který se rozhodl, inspirován jirkovským Charita
filantropem Milanem Dzuriakem, upozornit na projekt cyklojízdou
kolem České republiky a získat tak peníze na zdravotní pomůcky pro
hendikepované. Aby starosti nenesl jediný člověk, převzalo projekt
z iniciativy náměstka primátora Davida Dindy, město Chomutov. První
akcí pod jeho záštitou bude prodej charitativního hokejového
kalendáře a charitativní hokejový zápas. Přispívat je však možné
celoročně, a tak se na účtu projektu objevil příspěvek například od
hokejového brankáře, olympionika Dominika Haška.
30. srpna až 3. září proběhl poslední prázdninový, v pořadí sedmý,
Kulturní program ve
Wakeparku.
Program
probíhal vždy od středy
do neděle a zahrnoval
středeční
poslechový
večer s písněmi na přání,
odpoledne
deskových
her, páteční a sobotní
koncert či karneval a Foto: wakepark.cz
nedělní odpoledne s vodními hrami a atrakcemi. Kulturní programy a
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Veřejný život
Kultura
Hudba
Karnevaly
Hry
Wakepark
Water sports club
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další akce ve Wakeparku pořádá osecký spolek Water sports club,
který má vodolyžařský vlek na Bandě v pronájmu.
Od srpna začala působit speciální pracovní skupina složená ze
zástupců městské policie, odboru školství, odboru sociálních věcí a
úřadu práce, která má za cíl vytvořit podklady pro zlepšení situace
v oblastech se zvýšenou mírou sociálně nežádoucích jevů. Jedná se
především o narušování veřejného pořádku na sídlištích zasažených
spekulacemi s byty a zneužíváním systému sociálních dávek na
bydlení. Městská policie posílila v lokalitách Zahradní, Kamenná a
Písečná noční hlídky a spolupráci mezi asistenty kriminality, strážníky
a správci lokalit, radnice pak, kromě stavby nové budovy sociální
poradny na Kamenné, chystá od roku 2018 vyhlášení zón bez nároku
na doplatky na bydlení.

Městské
organizace

V srpnu vypsalo město Chomutov architektonickou soutěž na podobu
a využití areálu Kamencového jezera. Mezi zadání, která budou muset
soutěžící respektovat, patří mimo jiné zachování restaurace Dřevák a
převlékacích kabin. Město chce tímto způsobem získat více koncepcí,
jak dál rozvíjet areál a jeho okolí, a vyřešit otázku například
celoročního využívání prostoru či problematiku parkování a
přístupových míst. Soutěž bude probíhat v souladu se soutěžním
řádem České komory architektů.

Veřejný prostor

Obyvatelstvo
Sociální problémy

Architektura
Soutěže
Kamencové jezero

Veřejný prostor

V srpnu začala obnova rozária v městském parku, během které má
Městský park
dojít také k rekonstrukci dřevěného altánu. Cílem je přizpůsobení
prostoru pro konání kulturních a společenských akcí, v rámci něhož Rekonstrukce
dojde k zasypání středového bazénku, částečnému vydláždění, ale Rozárium
především vysázení přibližně pěti set nových růží. Obnovené rozárium
by mělo být věnováno světoznámému šlechtiteli Vinzenzi Bergerovi,
který se podílel na jeho vzniku.
Na světový softbalový šampionát v Kanadě odcestovali s národním
softbalovým reprezentačním týmem také dva hráči týmu Beavers
Chomutov. Marek Malý byl zařazen do širší reprezentační sestavy jako
nadhazovač, Václav Svoboda v základní sestavě odehrál všechny
důležité zápasy.
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Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. srpnu 2017

4.9 Září
Předmětem zájmu veřejnosti zůstává i během probíhající rekonstrukce Veřejný prostor
budova bývalého Armabetonu. Nejprve byl důvodem zneklidnění její Rekonstrukce
neudržovaný stav, poté, co byla zahájena obnova, dráždí fantasii Armabeton
Chomutovanů otázka budoucího využití objektu. Diskusi rozpoutala
především informace o údajném propojení vlastníka s trestaným
chomutovským starostou a exsenátorem Alexandrem Novákem, jehož
žena má figurovat ve firmě, která budovu vlastní. Jediným ověřeným
faktem zůstává, že oficiální stanovisko současného vlastníka, firmy
Sadeto Consulting SE, nebylo doposud zveřejněno.
Letos poprvé musely děti, jimž bylo nejpozději 31. srpna pět let, od Školství
září povinně nastoupit do mateřských škol. Jejich rodiče mohli do 5. Mateřská škola
května doložit všechny potřebné dokumenty k individuálnímu Povinná docházka
vzdělávání. Školka pak doporučila oblasti, v nichž by mělo být dítě
vzděláváno, nabídla vzdělávací materiály a další spolupráci s rodiči.
Podle ředitelky Mateřské školy Chomutov Ireny Kopecké, byly
v Chomutovských mateřských školách přijímány tyto děti přednostně,
tedy i mimo spádovou oblast jednotlivých školek.
Školství

V září začal první ročník Chomutovské školní ligy v miniházené, která
je určena pro všechny žáky prvních až pátých tříd základních škol. Sport
Jejím cílem je rozšíření povědomí o házené do škol v Chomutově a Házená
okolí, do prvního ročníku bylo zapojeno více než čtyři sta dětí.
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V září se poprvé po třinácti letech neuskutečnil Cumbajšpíl, česko – Kultura
německý festival zaměřený zejména na místní hudebníky z české a Festivaly
německé strany Krušných hor. V pozici hostů festivalu se pak Cumbajšpíl
každoročně představovali umělci nezávislé hudební scény.
Před vhazováním prvního domácího ligového duelu 8. září proběhl
křest kalendáře, v němž fotograf Robert Vano zvěčnil hokejový tým
Piráti Chomutov. Výtěžek z prodeje tohoto hokejového kalendáře,
který bylo možné získat týž den na autogramiádě ve fanshopu SD
arény, byl věnován rovným dílem jirkovskému nadačnímu fondu Cesta
proti bolesti, jenž akci inicioval, a projektu Chomutov pomáhá, který
finančně podporuje charitativní akce.

Veřejný život

Jan Voříšek ze Sportovně střeleckého klubu Chomutov obsadil na
Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě, které se uskutečnilo
v Plzni 8. až 10. září, první místo v kategorii mužů v disciplíně
sportovní pistole 30+30 a stal se mistrem České republiky.

Sport

9. září proběhl v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb
Festival Mezi městy, na
němž
bylo
možné
zhlédnout vystoupení lidí
s tělesným či mentálním
postižením.
Při
této
příležitosti proběhl také
první festival dobrého jídla
Kredenc, zahrála kapela Foto: lucarinodance.cz
Janek a přátelé a proběhlo divadelní představení Divadla rozmanitostí
z Mostu. Akci vhodně doplnily také služby kavárny Atrium, v níž díky
spolku Masopust již osm let obsluhují fyzicky a mentálně
hendikepovaní.

Mistrovství

Sport
Dobročinnost
Piráti
Kalendář

Střelba
Sportovně
střelecký klub

Veřejný život
Festivaly
Osvěta
Postižení
Gastronomie

Od minulého roku se množí stopy přítomnosti vlků v Krušných Životní prostředí
horách. Kromě snímku z fotopasti, který byl pořízen u tzv. Tišiny Fauna
v Bezručově údolí 9. září, potvrzuje tuto skutečnost i ředitel
Vlci
Městských lesů Chomutov Petr Markes, jehož zaměstnanci od září
pozorují v terénu otisky vlčích stop, stržené kusy vysoké zvěře, ale i
samotné vlky. Jejich počet odhaduje Petr Markes na tři až čtyři
dospělé jedince, kteří se zdržují nejčastěji kolem Hausberku25,
Přísečnické přehrady a Novoveského rašeliniště. Vlci v Krušných
horách začali v důsledku industrializace ubývat už na konci
osmnáctého století. Podle historických záznamů byl pak poslední vlk
25

Hausberk: lokalita okolo zaniklého hradu na Zámeckém vrchu v Bezručově údolí.
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v Krušných horách zastřelen roku 1825. Vlci se tedy vrátili téměř po
dvou stech letech.
Fotbalový turnaj školních týmů Chomutovska, Memoriál Václava Školství
Čecha26, proběhl i přes nepřízeň počasí 14. září na hřišti s umělým Fotbal
trávníkem Základní školy Písečná. Sportovní akce organizované Memoriály
Základní školou Písečná, okresní radou Asociace školních sportovních
klubů Chomutov a spolkem Chomutovská liga malého fotbalu se
zúčastnilo šest škol. Klání probíhalo systémem každý s každým a
vítězně z něj vzešel tým Základní školy Krušnohorská Jirkov.
Sport

Člen judistického oddílu TJ VTŽ David Vopat obsadil na juniorském
Judo
mistrovství Evropy, které se konalo od 15. do 17. září v Mariboru,
deváté místo a získal tak nominaci na mistrovství světa do TJ VTŽ
Mistrovství
chorvatského Zagrebu.
18. až 24. září proběhl celostátní Týden nízkoprahových zařízení27,
k němuž se přidalo i
Sociální
centrum
Kamínek na Kamenné,
které veřejnosti zpřístupnilo klub Kámen.
Připraveny byly deskové
a
kolektivní
hry,
možnost upéct slaný Foto: socialnisluzby.kr-ustecky.cz
rohlíček či diskotéka. Výsledky své práce předvedli také pravidelní
návštěvníci klubu, kteří chodí do tanečního kroužku. Kámen se
k Týdnu nízkoprahů letos připojil podruhé a navštívilo jej více než
sedmdesát dětí. Nízkoprahový klub Kámen je součástí Sociálního
centra Kamínek, jehož provoz zajišťuje za podpory Ústeckého kraje a
města Chomutov spolek Světlo Kadaň.

Sociální služby
Sociální centra
Nízkoprahy
Kamínek
Kámen
Světlo Kadaň

Školství

Studenti druhého a třetího ročníku oboru Montér suchých staveb ze
ESOZ
Střední odborné školy energetická a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnické školy Chomutov získali 21. září v konkurenci Soutěže
dvaašedesáti řemeslníků z České republiky, Slovenska a Maďarska Řemeslo skill
druhé místo na Mezinárodní soutěži učňů v řemeslných dovednostech
Řemeslo skill.

26

Václav Čech: dlouholetý ředitel Základní školy Písečná, předseda Komise pro mládež, člen a předseda
Fotbalového svazu, okresní metodik pro tělesnou výchovu, vedoucí okresní rady Asociace školních sportovních
klubů, mentor fotbalových trenérů mládeže, držitel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic.
27
Nízkoprahové zařízení: je snadno dostupné a klientům zpravidla bezplatně nabízí potřebnou službu bez
administrativních a jiných překážek. Výraz "nízkoprahovost" značí snadnou dostupnost pro všechny klienty.
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Z pětatřiceti organizací zabývajících se kariérovým poradenstvím byla
21. září Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov vybrána mezi šest,
které získaly hlavní cenu v soutěži o Národní cenu kariérového
poradenství. Škola zaujala aktivitami školního poradenského
pracoviště RaDoSt – Rady dostupné studentům, které organizuje akce
podporující kariérní růst studentů, jako jsou dny otevřených dveří,
praxe u budoucích zaměstnavatelů či burzy firem.

Školství

V kině Svět na Zadních Vinohradech proběhl ve čtvrtek 21. a pátek 22.
září filmový festival věnovaný tématu chomutovských národnostních
menšin. Pořadatelem festivalu byl Výbor pro národností menšiny,
v němž bylo v roce 2017 registrováno sedm menšin, a sice romská,
vietnamská, rusínská, ukrajinská, řecká, židovská a německá. Cílem
iniciativy bylo přiblížit skrze převážně dokumentární filmy
Chomutovanům dějinné i osobní momenty, které dodnes rezonují ve
vztazích k těmto menšinám nebo mohou být motivem
k nekonformnímu jednání jedinců menšin, a přiblížit problematiku
menšin méně povrchně, než tomu obvykle bývá. Program festivalu:

Kultura

Čtvrtek 21/9
12:00-13:20
13:30-14:50

15:00-16:50
17:00-19:00

Film o paní Hedvice Hurníkové – pamětnici poválečných
let
Generation N: Deutschböhmen – dokument
o chomutovských rodácích německé národnosti (po
skončení proběhne diskuze s aktéry a autory)
Cesta ven – Příběh Romky – samoživitelky, která bojuje
s nepříznivou společenskou situací
Dam Me – Vietnamský příběh o vášni a boji s vlastním
egem

Pátek 22/9
11:00-11:50

12:00-13:00
16:00-17:20
17:30-19:00

Židovské památky Ústeckého kraje – Projekt Ústeckého
kraje, který prostřednictvím dokumentu a publikace
představuje osudy židovských památek.
Podkarpatská Rus – Dokument o historických událostech
30. let na východním území tehdejšího Československa
Hladomor´33 - Na plátně shlédnete důsledky politiky
SSSR, která v roce 1933 zavinila smrt milionů Ukrajinců.
Moje tlustá řecká svatba - Když se mladý Američan vegetarián - zamiluje do Kanaďanky řeckého původu,
ještě netuší, co ho v její rodině, milující tanec, jídlo a
tradice, čeká.
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O víkendu 22. a 23. září se v plaveckém bazénu chomutovského
Aquasvěta konala Velká cena Chomutova. Třicátý čtvrtý ročník
tradiční plavecké akce, jehož pořadatelem je TJ Slávie Chomutov, byl
oproti předešlým rokům rozšířen o polohový a kraulový závod na čtyři
sta metrů. Zůstala naopak show se světelnými efekty a hudbou a
nechyběla ani profi-amaterská štafeta, která je od přechodu na nový
bazén součástí každého ročníku a v níž vždy družstva tvoří dva elitní
čeští plavci a dva zástupci sponzorských firem. Soutěži kralovala
členka TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová.

Sport
Plavání
TJ Slávie
Závody

Ochutnat nejrůznější regionální odrůdy jablek, ale i mošty či džemy Veřejný život
bylo možné 23. září na náměstí 1. máje. Společnost Český um zde Trhy
pořádala Jablečné trhy, jejichž součástí byly také dvě tematické Gastronomie
soutěže, a sice o nejlepší domácí jablečný výtvor a o nejdelší jablečnou
slupku. Přestože se překonat rekord sto šedesát centimetrů
nepodařilo, mohl si výherce vybrat mezi farmářskými jablečnými
pochoutkami nebo pytlem jablek.
Softbalistky Beavers Chomutov vyhrály ve dnech 29. září až 1. října
finálový turnaj softbalové extraligy v Ostravě a staly se mistryněmi
České republiky. Softbalistky Beavers nebyly úspěšné jenom
v soutěži týmů, ale uspěly i v individuálních disciplínách. Nejlepší
pálkařkou mistrovství byla vyhlášena Eliška Peterková a nejlepší
nadhazovačkou Kateřina Kindermannová.

Sport
Softbal
Beavers
Mistrovství

Sport

Tenisový klub uspořádal 30. září sedmnáctý ročník Memoriálu Lubora Tenis
Smetany, tenisový turnaj k uctění památky bývalého člena tenisového Memoriály
klubu.
Třetí místo získali 30. září v krajském finále atletického čtyřboje Školství
družstev starších žáků v Bílině reprezentanti Základní školy Atletika
v Kadaňské ulici. Tým mladších žákyň zastupující Základní školu ve Závody
Školní ulici přivezl z Bíliny z krajského finále ve víceboji zlatou medaili
a postup do celostátního kola.

Veřejný prostor

30. září se uskutečnil na uměle vytvořeném sněhovém svahu na
Lyžování
náměstí 1. máje Ski and snowboard cup, Pohár lyží a snowboardu,
Exhibice
v jehož průběhu se konala exhibice českých i světových
profesionálních jezdců a závody amatérských závodníků. Součástí Maximal Animal
programu byl také mini snowpark pro děti. Akci uspořádal kadaňský
spolek Maximal Animal.
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Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. září 2017

4.10 Říjen
Veřejný prostor

V říjnu byla zahájena demolice
„červeného hotelu“ u Kamencového
jezera. Začalo vyklízení a demontáž
interiéru budovy. Bourací práce by
měly trvat sedmnáct týdnů, hotel by
tedy měl být odstraněn do konce
ledna 2018. Demolici realizuje
společnost Mapeco Most, město
náklady ve výši tři miliony šest set
tisíc korun pokrylo z dotace.

Demolice
Kamencové jezero

Životní prostředí
V říjnu byly na území chomutovských
Foto: Miroslava Šebestová/
městských lesů vysázeny první Chomutovský deník
Lesy
sazenice Krušnohorského rezistentního smrku, který má zabránit Smrky
šířící se nákaze houby kloubnatky. Ta decimuje populaci jak smrku
pichlavého, který byl pro svou odolnost vysazován od sedmdesátých
let jako zástupná dřevina za původní druhy zničené imisemi, tak
smrku ztepilého. Houba se šíří vzduchem a způsobuje pomalé
usychání stromů, které obvykle do pěti let zcela zahynou. Situaci lze
řešit postupným obnovováním porostu.

Novou ředitelkou Oblastního muzea Chomutov se 1. října stala Kultura
Markéta Prontekerová. Do funkce nastoupila z chomutovského Oblastní muzeum
magistrátu, kde vedla Odbor vnějších vztahů. Už dříve pracovala Ředitelé
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v chomutovském muzeu jako průvodkyně, katalogizátorka či Jmenování
naposledy jako kurátorka sbírek historického oddělení, přičemž se
podílela také na přípravě výstav či publikační činnosti Oblastního
muzea. Bývalý ředitel Stanislav Děd, jenž muzeum vedl šestnáct let,
byl v květnu tohoto roku spolu s některými dalšími řediteli muzeí a
galerií odvolán krajskou radou Ústeckého kraje. Odvolaný ředitel svůj
post v novém výběrovém řízení neobhájil, proti jeho rozhodnutí se
odvolal a podal žalobu, v níž žaluje Ústecký kraj za průběh řízení a
požaduje nové.
Od 2. do 8. října se Středisko knihovnických a kulturních služeb
připojilo k celostátnímu Týdnu knihoven, během něhož zdarma
zpřístupnilo hernu pro děti s dopravním hřištěm, připraveny byly
kvízy o čtenářské průkazy, výstava o spisovateli Johnu Ronaldu Reuelu
Tolkienovi či adaptace thrilleru Inferno od Dana Browna, jenž v rámci
divadelního projektu Listování ztvárnil s dalšími kolegy herec Lukáš
Hejlík.

Kultura
Knihovna
Veřejnost
Týden knihoven

Školství

4. října zavítal do Chomutova v rámci své třídenní návštěvy
Besedy
Ústeckého kraje prezident Miloš Zeman, aby se setkal se studenty
Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Politika
Střední zdravotnické školy. Během debaty se studenti nevyhýbali ani Prezident ČR
nepříjemným otázkám týkajícím se Peroutkova článku28, tématu
povinné vojenské služby, migrace uprchlíků či blížících se
prezidentských voleb. Setkání proběhlo v tělocvičně školního areálu
Na Průhoně a zúčastnilo se jej na čtyři sta studentů. Prezidenta
doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel
školy, náměstek primátora Jan Mareš.
Sociální služby

V rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb byl 4. října po
Prezentace
celý den v obchodním centru Chomutovka k dispozici stánek
Sociálních služeb Chomutov, v němž bylo možné poradit se nebo se Poradenství
dozvědět odborné rady například ohledně péče o seniory či
problematických členů rodiny. 5. října pak bylo v rámci dne
otevřených dveří možné navštívit Merkur, dům s pečovatelskou
službou v Bezručově ulici, nebo na Písečné Domov pro seniory či
azylový dům a sociální centrum.

28

Miloš Zeman ve svém projevu 27. ledna 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v
Osvětimi uvedl jako příklad údajné „fascinace intelektuálů zrůdným učením“ existenci článku „Hitler je
gentleman“, který měl uveřejnit novinář Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost. Tento výrok vzbudil
rozhořčení mezi historiky a částí veřejnosti, kteří tvrdili, že Peroutka takový text nikdy nenapsal, a vyzvali Miloše
Zemana k omluvě. Miloš Zeman na existenci článku trvá a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, což se
nestalo.
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Po jedenadvaceti letech zavítala do Chomutova populární rocková Kultura
skupina Kabát, oceněná
Hudba
deseti Zlatými slavíky a
Show
dvěma cenami Anděl.
Kapela
známá
a
uznávaná, mimo jiné, za
velkolepé efekty a show
při koncertech zahrála
11. října v SD Aréně, jejíž
přípravy na produkci si Foto: e-chomutovsko.cz
vyžádaly pět dní. Autogramiáda členů skupiny kabát proběhla už den
před koncertem, 10. října v hypermarketu Globus.
Beznadějně vyprodaný koncert pěveckého a morálního symbolu Kultura
zpěvačky Marty Kubišové proběhl 12. října v Městském divadle.
Hudba
Během představení zazněly písně proslavené v šedesátých letech i
Koncerty
skladby ze zpěvaččiny porevoluční kariéry a posledního alba s názvem
Soul. Koncert byl součástí turné Marta naposledy, kterým se
pětasedmdesátiletá Marta Kubišová oficiálně rozloučila se svou
aktivní pěveckou kariérou.
14. října proběhl ve sportovní hale na Březenecké patnáctý ročník
tradičního chomutovského závodu společných skladeb v moderní
gymnastice Cena města Chomutova. V závodě pořádaném oddílem
moderní gymnastiky SC 80 Chomutov se ucházelo o medaile
pětačtyřicet společných skladeb. Gymnastky domácího oddílu získaly
s devíti
skladbami
osm
medailí, z toho tři zlaté.

Sport
Gymnastika
SC 80
Závody

Spolky

15. října byla v chomutovském
Astronomie
muzeu založena Astronomická
Oblastní muzeum
společnost Chomutov. Jejím
cílem je propagovat dobré
jméno české astronomie,
rozvíjet zájem o astronomii,
kosmonautiku,
vesmír,
přírodu, vědu a techniku. Foto: astro.cz
Společnost by ráda v Chomutově vybudovala veřejnou hvězdárnu a
nabídla lidem v Chomutově novou možnost využití volného času.
Sport

15. října proběhl ve Sportovním areálu Duha v Cihlářské ulici finálový
Futsal
turnaj první chomutovské letní futsalové ligy. Vítězem elitní ligy a
nejlepším futsalovým týmem Chomutovské ligy malého fotbalu se Liga malého fotbalu
poprvé stalo mužstvo Sport baru Galaxie.
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V obchodním centru Chomutovka proběhl 18. října Den Sociální péče
s neziskovými organizacemi. Chomutované tak měli možnost Neziskovky
seznámit se s činností a nabídkou služeb zhruba patnácti neziskových Prezentace
organizací působících v sociální sféře na Chomutovsku.
Poradenství

Patnáctý ročník putovního festivalu dobrodružných, cestopisných, Kultura
ale také extrémních a adrenalinových filmů proběhl od 19. do 21. Festivaly
října v kině Svět na Zadních Vinohradech, který představil výběr
Filmy
z celkových sto dvaceti osmi snímků z dvaceti sedmi zemí světa.
V pátek 20. a v sobotu 21. října proběhly volby do Poslanecké
Politika
sněmovny České republiky. V Ústeckém kraji kandidovalo celkem
Volby
čtyřiadvacet stran, volební účast byla 52,38 %. Na Chomutovsku, kde
volební účast dosáhla 49,3 %, vyhrálo volby s 39,10 % hlasů hnutí
Andreje Babiše ANO 2011; 13,39 % hlasů získalo hnutí Svoboda a
přímá demokracie Tomia Okamury; třetí byla s 10,18 % Komunistická
strana Čech a Moravy. Hranici pěti procent ještě překročili Občanská
demokratická strana (8,88 %), Česká pirátská strana (7,84 %) a Česká
strana sociálně demokratická (6,67 %). Přímo v Chomutově hlasovalo
48, 04 % voličů, kteří volili takto: ANO 2011 38, 47 %, Svoboda a
přímá demokracie Tomia Okamury 13,65 %, Komunistická strana
Čech a Moravy 10,15 %, Občanská strana demokratická 8, 49 %,
Česká pirátská strana 7, 48 %, zbytek hlasů připadl ostatním stranám
a hnutím. Celorepubliková účast u voleb pak dosahovala 60, 84 %,
vítězem voleb se stalo 29, 64 % ANO 2011 s náskokem 18,32 % před
druhou ODS. Výsledky voleb vynesly do Poslanecké sněmovny
jediného kandidáta z Chomutovska. Je jím zastupitel města Kadaně a
Ústeckého kraje Jan Richter za hnutí ANO 2011, pedagog a předseda
krajského Finančního výboru a oblastní i krajské organizace ANO
2011.
První den voleb do Poslanecké sněmovny, 20. října, došlo kolem Politika
osmé hodiny večerní u restaurace Monika v ulici Kosmonautů Volby
k incidentu, při němž byl zadržen předseda Sdružení pro republiku – Přestupky
Republikánské strany Československa Miroslav Sládek. Důvodem
byla nepovolená kampaň v den voleb, které se měl Miroslav Sládek
dopustit veřejnou diskusí o politice s návštěvníky restaurace. Na
místě zasahovalo devět policejních vozů. Zadržený byl po čtyřech
hodinách propuštěn.
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Okresní
hospodářská
komora Chomutov
uspořádala
24.
října v Městském
divadle
veletrh
obchodních
příležitostí, Krušnohorský Byznys Day. Foto: euroreg.cz
Je jediný svého druhu v kraji a jeho cílem je pomoci zúčastněným
navázat nové obchodní vztahy u nás i za hranicemi. Letošní druhý
ročník byl zaměřen na novinky v energetických a informačních
technologiích a byl poprvé otevřen veřejnosti. Doprovodný program
byl zaměřen na robotiku, mobilitu, smart city29 či úspory
v infrastruktuře. Na veletrhu prezentovala sovu činnost zhruba
padesátka firem.

Hospodářství
Veletrhy
Obchod
Zaměstnanost
Okresní hospodářská
komora

Kriminalita

Bývalý chomutovský starosta Alexandr Novák, který byl v letech
Hospodářství
2013-2015 ve vazbě za přijetí úplatku, byl 25. října předán německou
justicí českým úřadům. Ty ho, po složení kauce, vyšetřují na svobodě. Politika
Alexandr Novák byl od prosince 2016 v německé vazbě pro podezření
z manipulace s evropskými dotacemi v rámci Regionálního
operačního programu Severozápad.
28. října proběhl v parku na náměstí T. G. Masaryka pietní akt uctění
památky vzniku Československé republiky. Věnce k soše T. G.
Masaryka
přišli
položit a poklonit se
památce zakladatele
samostatného
Československa zastupitelé města a
chomutovských
spolků.

Veřejný život
Pieta
Vznik
Československa

Sport

Krasobruslařský klub Foto: Magistrát města Chomutova
Krasobruslení
Chomutov uspořádal 28. října za podpory města Chomutova na
Krasobruslařský klub
zimním stadionu SD aréna na Zadních Vinohradech sedmnáctý ročník
závodu v krasobruslení Chomutovská brusle. Závodu se zúčastnilo Závody
29

Smart city: anglicky „chytré město“; koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie
pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů,
snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné
účely.
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téměř dvě stě krasobruslařů, jedenadvacet bruslařů z domácího klubu
získalo celkem sedm medailí.
Služby
K příležitosti státního svátku Vzniku samostatné Československé
republiky a dvouletého výročí otevření podniku proběhla 28. října v
restauraci Republika v ulici 28. října vernisáž výstavy kreseb, grafik a
soch Josefa Šporgyho a Jiřího Němce.

Gastronomie
Výročí
Sport
Judo

28. října obhájil na mistrovství České republiky Lukáš Novakovský, TJ VTŽ
reprezentant judistického oddílu TJ VTŽ, veteránský titul mistra České Mistrovství
republiky do šedesáti kilogramů.
Počasí

Českou republikou se 29. října prohnal orkán Herwart, který způsobil Orkán
značné škody i na lesním majetku města Chomutova. Poškodil porost
Kalamitní stav
v rozsahu přibližně dvou desítek hektarů. Množství polomového
Lesy
dřeva bylo odhadnuto na 4 000 m3, což je polovina roční těžby, a tak
lze situaci označit za nejhorší za posledních patnáct let. Jak Městské
lesy, tak Povodí Ohře varovaly turisty a návštěvníky lesů před
pohybem mimo lesní cesty. Ošetření poškozených stromů v terénu
bude probíhat minimálně do jara a dlouhodobě hrozí pády
polámaných větví či celých kmenů. Orkán způsobil kalamitní stav
v dodávkách elektřiny v osmi krajích, včetně Ústeckého.
Radní

Městská
rada
odvolala
30.
října
z funkce
ředitelku Zoopark
Podkrušnohorského zooparku Ivetu Rabasovou. Ta se dopustila
Ředitelé
porušení povinnosti statutárního zástupce městské organizace, které
Odvolání
vedlo k ukončení spolupráce s věznicí Všehrdy. K rozkolu došlo na
základě zjištění, že odsouzení byli uplatněni na jinou práci než
v zooparku, jak bylo ujednáno. Iveta Rabasová pracovala v zooparku
šestadvacet let, v jeho čele stála od roku 2008.
V důsledku zhoršování sociální situace na sídlištích postižených tzv. Obyvatelstvo
obchodem s chudobou30 roste zájem o byty v dobrých lokalitách. Reality
Podle vyjádření realitních makléřů, které zveřejnil 31. října Sociální problémy
Chomutovský deník, patří v Chomutově mezi takovéto lokality
centrum, Horní Ves, Zadní Vinohrady a začátek sídliště Březenecká.
Zatímco dříve byl zájem především o osobní vlastnictví bytů, dnes lidé
opouštějící postižená sídliště neváhají odejít i do pronajatého bytu.
Současná cena bytu 2+1 o výměře 55 m2 po rekonstrukci v klidné
lokalitě se pohybuje kolem šesti set padesáti tisíc korun.
30

Případy, kdy levné byty na sídlišti skupují spekulanti a pronajímají je sociálně slabým nájemníkům, jejichž
příspěvky na bydlení inkasují, ale neplatí za energie ani do fondu společenství vlastníků jednotek, kterému tak
narůstají dluhy a hrozí odpojení od dodávek tepla, vody a elektřiny. Vzhledem k rychlé fluktuaci nájemníků
bývají dotčené panelové domy zamořeny štěnicemi a zhoršuje se prostředí společných prostor i veřejného
prostoru v okolí.
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Sdružení Arnika31 zveřejnilo v říjnu žebříček největších producentů
skleníkových plynů v České republice. Mezi prvními třemi provozy,
které v rámci České republiky nejvíce přispívají ke globální změně
klimatu, se objevily elektrárny Prunéřov, Tušimice a Počerady.
Sdružení Arnika pořadí sestavilo na základě informací Ministerstva
životního prostředí, které zpracovává data přímo od producentů.
Podle mluvčí Skupiny ČEZ32 byl nárůst vypouštění emisí oxidu
uhličitého dán opětovným zprovozněním bloků, které byly odstaveny
z důvodu ekologizace.

Životní prostředí
Ovzduší
Skleníkové plyny
Elektrárny

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. říjnu 2017

4.11 Listopad
1. listopadu proběhla v kostele svatého Ignáce druhá ceremonie
ocenění dobrovolných dárců krve tohoto roku. Dárci, kteří svou krev
poskytli čtyřicetkrát, obdrželi od primátora Marka Hrabáče zlatou
medaili Českého červeného kříže a drobné dárky. Dárce sto dvaceti
odběrů, kteří získali na krajském ocenění v Ústí nad Labem zlatý kříž
druhého stupně Českého červeného kříže, obdarovalo město
Chomutov obrazy malířky Sylvy Prchlíkové.

31

Zdravotnictví
Dobrovolnictví
Ocenění
Dárci krve
Červený kříž

Sdružení Arnika bylo založeni v roce 2001 a jako své poslání uvádí zlepšení stavu životního prostředí, jeho
obranu před znečišťováním, ochranu a obnovu přírodních hodnot zejména na území ČR, ale také ve světě.
32
ČEZ: České energetické závody
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Ve věku dvaaosmdesáti let 3. listopadu v Chomutově zemřel Jiří
Kormaník33, účastník tří olympiád a
držitel stříbrné olympijské medaile
z Tokia z roku 1964 v řeckořímském
zápase. Účast na třech olympiádách a
stříbrná
medaile
z něho
činí
nejúspěšnějšího
chomutovského
olympionika. Kouzlu řeckořímského
zápasu propadl v roce 1948, kdy se s ním
poprvé setkal. Původně začal jako
samouk, ještě když se učil ve Svitavách a
Foto: Chomutovský deník
Ostravě. V roce 1954 se stal členem
chomutovského zápasnického oddílu TJ VTŽ a zůstal mu věrný celý
život, s výjimkou vojenské prezenční služby v Rudé hvězdě Praha.
V Chomutově byl svěřencem trenéra Václava Eisenhammera (19201980), zakladatele tamního klubu. Pod jeho vedením Jiří Kormaník
zápasil především v řeckořímském stylu, kde patřil mezi
československou špičku, a to zejména v období od konce padesátých
let a po celá šedesátá léta dvacátého století.

Veřejný život
Osobnosti
Úmrtí
Sport
Zápas
TJ VTŽ

Sport

4. listopadu získal na mistrovství České republiky Daniel Mertl, Judo
reprezentant judistického oddílu TJ VTŽ, dorostenecký titul mistra TJ VTŽ
České republiky do pětapadesáti kilogramů.

Mistrovství

Rekordní počet koní a jejich jezdců přivítala letošní Hubertova jízda,
kterou 4. listopadu uspořádal ve skanzenu Stará Ves jezdecký klub
Podkrušnohorského zooparku. Slavnostní akce, která uzavírá
jezdeckou sezonu, přilákala i řadu diváků. Jezdci se vydali na tradiční
projížďku, předvedli něco
ze
svého umění a
nechyběl ani hon na
lišku, poté se již rozloučili
s jezdeckou sezónou.

Veřejný život
Sport
Jezdectví
Jezdecký klub

6. listopadu oslavila 100.
Obyvatelstvo
narozeniny paní Ludmila
Jubilea
Musková, která většinu Foto: Magistrát města Chomutova
100 let
svého života prožila v Chomutově. Oslavenkyni přišel k významnému
jubileu za město Chomutov popřát primátor Marek Hrabáč.

33

Životní dráhu Jiřího Kormaníka podrobně zachycuje kniha Olympionici Chomutovska:
PRONTEKEROVÁ, Markéta. 2016. Olympionici Chomutovska. Chomutov: Statutární město Chomutov a Oblastní
muzeum v Chomutově.
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Desátý ročník historické konference Comotovia 2017, uspořádané Věda
tentokrát k příležitosti sjednocení Chomutova a Horní Vsi v roce 1928, Historie
proběhl 7. listopadu v zasedacím sále historické radnice. Příspěvky Konference
byly věnovány historii Horní Vsi, ale také například pochodům smrti
z dubna 1945, dějinám chomutovského gymnázia či krušnohorského
krajkářství. Konferenci pořádá vždy jednou za dva roky Státní okresní
archiv Chomutov se sídlem v Kadani ve spolupráci s chomutovským
magistrátem.
7. až 8. listopadu proběhl v městské sportovní hale šestnáctý ročník
výstavy Vzdělávání, který s cílem usnadnit budoucím absolventům
základních škol rozhodování a ukázat nabídku vzdělávacích institucí na
Chomutovsku a v Ústeckém kraji uspořádala Okresní hospodářská
komora. Žáci měli možnost seznámit se s podmínkami přijetí,
průběhem výuky či uplatněním třicítky středních škol, ale také
příležitost zhlédnout prezentace praktických dovedností studentů a
zeptat se jich na jejich vlastní zkušenost se studiem.

Školství
Veletrhy
Vzdělávání
Okresní
hospodářská
komora

Film Generation „N“ Deutschböhmen, na jehož vzniku se autorsky Kultura
podílela Chomutovanka Veronika Kupková, obdržel 10. listopadu, Filmy
v mezinárodní konkurenci sedmdesáti filmů, ocenění odborných Ocenění
kritiků. Soutěž pořádal Česko-německý fond budoucnosti. Snímek
zachycuje výpovědi čtyř chomutovských rodáků německé národnosti,
kteří byli nuceni po druhé světové válce opustit své domovy. Porota
vyzdvihla jednak technickou kvalitu filmu, především pak práci
s kamerou, ale také uchopení tématu a úroveň zpracování výpovědí
pamětníků. Film Generation „N“ Deutschböhmen je volně k zhlédnutí
na platformě YouTube.
11. listopadu proběhla po celé České republice Národní potravinová Sociální péče
sbírka, během níž bylo možné v sedmi stech padesáti prodejnách Dobročinnost
věnovat část nákupu na pomoc lidem v nouzi. Během pátého ročníku Sbírky
bylo v Ústeckém kraji k dispozici sedmdesát sběrných míst, Chomutov
nevyjímaje. Lidé tak mohli touto cestou v prodejnách obchodních
řetězců Globus v Černovické ulici či Penny Market v Bezručově ulici
pomoci seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám či
dětem z dětských domovů.
Veřejný život

U pomníku Obětem první světové války u kostela svaté Barbory
proběhl 11. listopadu, za účasti představitelů města, pietní akt Pieta
Váleční veteráni
k uctění Památky válečných veteránů.
Představitelé města položili 17. listopadu, na Den boje za svobodu a
demokracii a Mezinárodní den studentstva, věnce k památníku Obětí Veřejný život
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válek a totalit v městském parku. Pietnímu aktu přihlíželi se svíčkami Pieta
v rukou občané Chomutova, studenti a zástupci chomutovských Demokracie
spolků.
18. listopadu proběhl v Galerii Špejchar a atriu Střediska Veřejný život
knihovnických a kulturních služeb jedenáctý ročník Fler jarmarku34. Trhy
Jarmark probíhá každoročně od 5. listopadu 2011 a jeho umístění Rukodělné výrobky
střídá různá atraktivní místa Chomutova.
V Městském divadle se 19. listopadu odehrál dvaatřicátý ročník Velké Sport
ceny města Chomutova
Tanec
v tanečním gala. Klání
Závody
mělo hojnou účast,
kromě českých tanečních
dvojic
přijeli
soutěžit i hosté ze
Slovenska, Německa,
Polska a Rakouska.
Přesto Chomutov slavil
úspěch
v kategorii
Nejsympatičtější pár, Foto: Magistrát města Chomutova
titul si totiž odnesli místní Jana Kukučová a Jan Musal. Celkovým
vítězem se stal pár z německého Lipska.
20. listopadu schválilo městské zastupitelstvo rozpočet města Zastupitelstvo
Chomutova na rok 2018. Město bude hospodařit s vyrovnaným Hospodářství
rozpočtem, v němž budou příjmy i výdaje dosahovat miliardy a dvě stě Rozpočet
dvaceti milionů korun. Na investice bylo vyčleněno tři sta tři milionů
korun, což je o jedenatřicet milionů více než v předešlém roce.
Největší investice, sto milionů korun, bude použita na vybudování
nových učeben a dílen základních škol. Osmdesát milionů korun pak
bude vynaloženo na rekonstrukci silnic a chodníků, včetně osvětlení a
parkovacích míst.
Městské zastupitelstvo 20. listopadu také vybralo osm sportovních
klubů, které si mezi sebe rozdělí celkem šestnáct milionů korun. Jedná
se o historicky první podporu města pro seniorský sport. Vybrány byly
kluby, jejichž sportovci reprezentují město na evropské a světové
úrovni. Kromě podpory získaly kluby v podobě memoranda také
příslib finančního daru v dalších třech letech. Rozložení finanční
podpory je následující:

34

Fler jarmark: trh s originálními českými rukodělnými výrobky.
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Piráti Chomutov 12 500 000 Kč
FC Chomutov 750 000 Kč
BK Levharti Chomutov 1 000 000 Kč
Florbal Chomutov 750 000 Kč
TJ Slávie Chomutov 250 000 Kč
Sportclub 80 Chomutov 250 000 Kč
TJ VTŽ Chomutov 250 000 Kč
Czech Wrestling Chomutov 250 000 Kč
24. listopadu proběhl v chomutovském kině Svět Snow film fest, Kultura
putovní celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, Festivaly
zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních Filmy
sportech, které představilo filmy z celého světa i z domácí produkce.
Předčasného Mikuláše si 26. listopadu prožily děti z Dětského Sociální péče
domova v Čelakovského ulici. Postrašit je přišli hroziví čerti Dobročinnost
krampusáci, za svou odvahu děti dostaly mikulášskou odměnu. Dětský domov
Nadílku pro osmapadesát dětí poskytla chomutovská restaurace Steak
House El Nino, jež zajišťuje občerstvení u Sportovního areálu
Domovinka a kde je možné také zanechat finanční či materiální
příspěvek pro štědřejší Vánoce dětí z Čelakovského ulice. Kromě
kasičky na příspěvky, která je v restauraci umístěna, jsou zde k
zakoupení vánoční ozdoby vytvořené dětmi z dětského domova.
Odvolanou ředitelku Podkrušnohorského zooparku Ivetu Rabasovou
nahradí od 27. listopadu jednatelka společnosti Kultura a sport
Chomutov Věra Fryčová. Výběrové řízení na nového ředitele
zooparku, do jehož správy spadá od roku 2016 také areál
Kamencového jezera, vyhlásí magistrát města Chomutov začátkem
roku 2018. Iveta Rabasová byla z funkce odvolána po devíti letech 30.
října tohoto roku poté, co porušila smlouvu o pracovním uplatnění
osob ve výkonu trestu, již měl zoopark uzavřenou s věznicí Všehrdy.

Zoopark
Kamencové jezero
Ředitelé
Jmenování

Veřejný prostor

29. listopadu od deseti hodin proběhlo slavnostní otevření dětského
Kamencové jezero
lanového centra na
Lanové centrum
Otvické
pláži
na
Kamencovém jezeře.
Centrum
sestává
z šesti
věží
z akátového
dřeva,
propojených lanovými
můstky a zakončených
skluzavkou
a Foto: drevoprozivot.cz
tobogánem. Stavba vyšla na jeden milion sedm set tisíc korun,
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přičemž polovinu pokryla dotace ministerstva vnitra, druhou pak
doplatil provozovatel areálu, chomutovský Podkrušnohorský zoopark.
Lanové centrum může být jedním z prvků možného celoročního
provozu areálu Kamencového jezera, který je řešen v rámci
architektonické soutěže.
Člen plaveckého oddílu TJ Slávie Chomutov Jakub Štemberk uspěl 30.
listopadu na plaveckém Mistrovství České republiky v Plzni, odkud si
přivezl titul dorosteneckého mistra české republiky v závodě na
patnáct set metrů kraul. V Plzni také zazářili Tomáš Franta a Simona
Baumrtová. Simona Baumrtová se stala čtyřnásobnou mistryní, Tomáš
Franta dokonce pětinásobným mistrem, oba pak splnili limity a budou
reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy.
Galerie Špejchar uspořádala výstavu děl chomutovského rodáka,
ilustrátora, grafika a scénografa Martina Zhoufa. K vidění byl průřez
tvorbou posledních pětadvaceti let, v níž převládaly obrazy a ilustrace
vytvářené stříkanou technikou airbrush, kombinující dohromady
kresbu a malbu. Autor je znám především čtenářům sci-fi románů
Ondřeje Neffa, jehož knihy ilustroval, vytvářel však také například
přebaly některých alb oblíbené rockové skupiny Kabát. Výstava s
názvem RetroFuturoSpektiva probíhala od 30. listopadu do 13. ledna.

Sport
Plavání
TJ Slávie
Mistrovství

Kultura
Výtvarné umění
Výstavy
Obrazy
Ilustrace

Sociální péče

Už v listopadu, za necelé tři týdny, se k překvapení organizátorek
sbírky vánočních dárků, vyhlášené v říjnu, podařilo splnit přání Dobročinnost
zveřejněná na seznamu. Pro každé z třinácti dětí v Sbírky
chomutovském Klokánku35 na Kamenném vrchu přichystal Ježíšek tři Klokánek
dárky. Sbírka přesto trvala až do konce listopadu, kromě vánočních
dárků bylo možné darovat i praktické a hygienické potřeby pro
každodenní provoz či pomoci s opravami a řemeslnickými pracemi.
Bez pomoci veřejnosti by podle vedoucí chomutovského Klokánku
Kariny Sobotkové nebyl jeho provoz možný.

35

Klokánky spadají pod Fond ohrožených dětí, což je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým
dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl v roce 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů.
Působnost má na celém území republiky. Poté, co došlo k legislativním změnám, kdy stát platí
s několikaměsíčním zpožděním a pouze obsazená lůžka, se Klokánky dostaly do existenčních potíží.
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Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. listopadu 2017

4.12 Prosinec
Vyrobit ozdoby na Vánoce, vyzkoušet si lití olova, připravit perníčky,
pouštět lodičky ze skořápek či házet střevíčkem bylo možné 3.
prosince ve skanzenu Stará Ves při Podkrušnohorském zooparku.
Kromě vánočních tradic mohli návštěvníci zkusit obstát před čerty a
vysloužit si odměnu od andělů, které pro umocnění atmosféry
adventní neděle přivezl kočár tažený koňmi.
Rozsvícení Vánočního stromu 3. prosince zahájilo Chomutovské
Vánoce 201736 na náměstí 1. máje. Trhy na náměstí zpestřily o
adventní neděle Staročeské Vánoce či Živý betlém. I po Vánocích, až
do 30. prosince, zůstaly zachovány stánky s občerstvením a možnost
vyrazit na zimní projížďku kočárem Jezdeckého klubu
Podkrušnohorského zooparku, navštívit výstavu betlémů v Oblastním
muzeu nebo se vydat do SD arény na Silvestr na ledě.

Veřejný život
Vánoční tradice
Zoopark
Stará Ves

Veřejný život
Vánoční trhy
Rozsvícení stromu
Jezdecký klub
Oblastní muzeum

Město Chomutov získalo dotaci sedmdesát milionů korun na rozvoj Hospodářství
sociální sféry, informaci uvedl 5. prosince Chomutovský deník. Peníze Sociální služby
město získalo díky své spolupráci s Agenturou sociálního začleňování
Dotace
na osm projektů. Jsou mezi nimi například rozšíření služeb dluhového
poradenství ze tří pracovníků na pět, provoz dvou bytů „na půl cesty“
pro děti z dětského domova, vznik třetího chomutovského
nízkoprahového klubu, tentokrát na sídlišti Zahradní, nebo rozšíření

36

Plakát s kompletním programem Chomutovských Vánoc 2017 je uveden v příloze číslo třináct.
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poradenství pro abstinující. Peníze na zmíněné projekty a jejich provoz
Chomutov získal z evropského Operačního programu Zaměstnanost.
Veřejný život

Ve věku jedenadevadesát let zemřel v
pátek 8. prosince dlouholetý ředitel
Gymnázia Chomutov, držitel ceny Jiřího
Popela z Lobkovic, Zdeněk Petráček.

Úmrtí
Ředitelé

Druhou adventní neděli 10. prosince se
Veřejný život
chomutovské vánoční trhy přenesly o
Vánoční trhy
desítky let zpět. Agentura Modua Foto: Chomutovský deník
Foto: Chomutovský deník
Křest
přichystala pro Chomutovany na
náměstí 1. máje Staročeské Vánoce, na nichž bylo možné vyzkoušet si
výrobu tradičních vánočních ozdob, ochutnat trdelník, nechat si věštit
budoucnost od potulného věštce či zhlédnout dvě divadelní pohádky.
Do atmosféry zapadl také křest retrospektivního kalendáře ChomutovKomotau.
Při poslední „RoZe“ během zábavného odpoledne v Městském divadle Veřejný život
10. prosince bylo završeno Rodinné zápolení roku 2017. Proběhlo zde Akce pro děti
totiž slosování, ze kterého vzešel vítěz letošního ročníku. Rodinné zápolení
Z dvaadevadesáti slosovaných rodin, jež se, z celkového počtu dvě stě
třiapadesáti soutěžících rodin, zúčastnily alespoň osmi zápolení, se
štěstí usmálo na Tomáškovy, kteří vyhráli poukaz na dovolenou
v hodnotě čtyřiceti tisíc korun.
Kultura

12. prosince vystoupila v Městském divadle nositelka ceny British
Blues Awards, bluesová zpěvačka Bex Marshall. Do Chomutova přijela Hudba
i se svou kapelou, s níž předvedla svůj repertoár zahrnující blues Koncerty
rockové skladby, ragtime či písně blízké roots music.
13. prosince v osmnáct hodin se Chomutov hromadným zpíváním Veřejný život
koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Zpěv
Betléma, Pásli ovce valaši a Štěstí, zdraví, pokoj svatý a vánočních Koledy
písní Rolničky, rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí připojil
k celostátní akci Česko zpívá koledy. Kdo se chtěl připojit, mohl tak
učinit na těchto místech: před Základní školou Březenecká, v Mateřské
škole Zahradní, ve Středisku volného času Domeček, v Dětském
Domově a Školní Jídelně Čelakovského, v Sociálních službách
Chomutov či v Mateřské škole Jiráskova.
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16. prosince proběhl v Oblastním muzeu Chomutov křest knihy Kultura
chomutovské výtvarnice Mirky Beranovénazvané Vesmírná Knihy
bludička37. Knihu pokřtili hvězdným prachem zástupci Astronomické Křest
společnosti Chomutov. Výtěžek z prodeje bude použit na pomoc
dětem.

Doprava

Od 18. prosince jsou v Chomutově nově obsluhovány dvě zastávky Zastávky
městské hromadné dopravy. Jedná se o autobusovou zastávku
MHD
Mánesova u bývalých Městských lázní, na kterou zajíždějí linky 306 a
314, a trolejbusovou zastávku Chomutovka u Galerie Pošta. Ta je
obsluhována linkami 303, 304, 307, 308, 309, 312, 317, 340, 350, 351,
352 a 353. Obě zastávky jsou jednosměrné.
Přímo na Štědrý den, 24. prosince, mohli Chomutované na náměstí 1. Veřejný život
Živý betlém
máje
zhlédnout
živý
betlém s legendou o
narození Ježíška. Zatímco
si přihlížející ve sváteční
atmosféře
dopřávali
svařené víno a přáli hezké
svátky,
přinášeli
k jesličkám
do chlévu
s živými zvířaty své dary
Tři králové, hospodáři i Foto: Miroslav Rada/Chomutovský deník
čeládka z širého okolí.
Sport
29. prosince se uskutečnil ve sportovní hale na Březenecké Futsal
jedenadvacátý ročník Memoriálu Luboše Vrabce. Turnaj v sálové Baník Březenecká
kopané, který pořádá fotbalový oddíl klubu Baník Březenecká na
Memoriály
památku bývalého vynikajícího hráče klubu.
Během podzimu byl prokázán výskyt rysa ostrovida v Krušných Životní prostředí
horách. Jeho přítomnost prozradily dobrovolníkům z Vlčích hlídek
Fauna
otisky rysích stop a trus, které jsou třetím důkazem pohybu rysa za
posledních pět let. Znamenají skutečnost, že se rysům daří i přes Rys
přibývající liniové stavby procházet krajinou, a možnost propojení
středoevropských populací, které by zamezilo genetickým poruchám.
Rys ostrovid je samotářsky žijící kočkovitá šelma, jejíž jídelníček je
tvořen převážně srnci. Je ale schopen ulovit i menší jeleny nebo
divoká prasata. Právě regulací těchto přemnožených kopytníků, kteří
okusem a loupáním stromů způsobují značné škody, mohou rysi a vlci
přispět k ozdravení lesů Krušných hor. Monitoring pohybu vlků a rysů
37

BERANOVÁ, Mirka. 2017. Vesmírná bludička. Chomutov.
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organizuje Hnutí Duha38 ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a
krajiny České republiky.
S platností od 1. ledna 2018 schválili zastupitelé na posledním
zasedání zrušení poplatku na likvidaci odpadu a recyklaci. Zrušení
poplatku za komunální odpad umožnilo dobré hospodaření města. Ve
srovnání s loňským rokem tak Chomutované ušetří dvě stě padesát
korun.

Zastupitelstvo
Odpadové
hospodářství
Poplatky

Hospodářství
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. prosinci 2017

38

Hnutí Duha: zabývá se ochranou životního prostředí a související legislativou. Hnutí prosazuje ekologická
řešení, navrhuje konkrétní opatření, jedná s úředníky a politiky, připravuje zákony, spolupracuje s obcemi,
vydává studie a informační listy, organizuje veřejné akce a podobně. V roce 2017 bylo hnutí Duha jednou z
nejvýznamnějších českých ekologických organizací.
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5. VEŘEJNÁ SPRÁVA
5.1 Orgány a organizace Statutárního města Chomutov
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5.2 Rada města Chomutova

JUDr. Marek Hrabáč
primátor
ANO 2011

Jaroslav Komínek
člen rady města
Komunistická strana Čech a
Moravy

David Dinda
první náměstek primátora
Nový Sever

Karel Lipmann
člen rady města
Nový Sever

Mgr. Jan Mareš, MBA
druhý náměstek primátora
Česká strana sociálně
demokratická

Stanislav Mikšovic
člen rady města
Nový Sever

Ing. Ladislav Drlý
člen rady města
Komunistická strana Čech a
Moravy

Jiří Weber
člen rady města
ANO 2011

Ing. Miloň Houda
člen rady města,
Česká strana sociálně
demokratická

Libuše Zmátlová
členka rady města
Komunistická strana Čech a
Moravy

Petr Husák
člen rady města
Česká strana sociálně
demokratická
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5.3 Činnost rady města v roce 2017
Činnost Rady města Chomutova se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v němž je
uvedena i její charakteristika: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné
působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti
přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím
podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého
jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy
pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Rada města Chomutova zasedala roku 2017 dvaadvacetkrát, a to ve dnech 9. ledna,
16. ledna, 30. ledna, 13. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 5. května, 15.
května, 29. května, 5. června, 10. července, 28. srpna, 4. září, 25. září, 9. října, 30. října, 6.
listopadu, 27. listopadu, 4. prosince a 20. prosince. Níže uvádím některá z jejích usnesení.
9. ledna schválila rada města vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele nového
hlavního mola na Kamencovém jezeře.
16. ledna radní schválili uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
statutárním městem Chomutov a základními a mateřskými školami z Chomutova. Na tomto
zasedání bylo také schváleno přejmenování Odboru kanceláře primátora na Odbor vnějších
vztahů.
30. ledna radní odsouhlasili zhotovení a umístění nové sochy, patrona horníků
svatého Prokopa od sochařky Jitky Kůsové Valevské, a její umístění do veřejného prostoru
parčíku za městskou radnicí. Na zasedání byli také odvoláni dosavadní a jmenováni noví
členové dozorčích rad městských organizací: MUDr. Moniku Mrugovou nahradil v dozorčí
radě Sociálních služeb Chomutov Bc. Martin Klouda, MUDr. Mariana Bystroně v dozorčí radě
Podkrušnohorského zooparku Chomutov Ing. Ladislav Bittner, Mgr. Andreu Löblovou
v dozorčí radě Středisky knihovnických a kulturních služeb Chomutov pan Beneš Vraný,
MUDr. Mariana Bystroně v dozorčí radě Městských lesů Chomutov Ing. Milan Štefanov.
Odvoláni byli také předsedové některých komisí rady města: Komise majetku, investic a
územního plánu Ing. Vladimír Koten, nově jmenován byl pan Petr Husák; Komise životního
prostředí Mgr. Karel Straka, nově jmenován byl Ing. Miloň Houda a Komise pro sportovní a
volnočasové aktivity pan David Palán a paní Simona Kvasnovská, nově jmenován byl pan
Stanislav Mikšovic.
13. února rada města odvolala z dozorčí rady Technických služeb města Chomutova
pana Vlastimila Polívku a nově jmenovala Bc. Martina Kloudu. Rozhodla se také nezapojit
město Chomutov do kampaně Vlajka pro Tibet a schválila pravidla pro první ročník
participativního rozpočtu města Chomutova. 13. února byl také odvolán z dozorčí rady
Sociálních služeb Chomutov PaedDr. Jan Micka a místo něho jmenován pan Jiří Kratochvíl.
PaedDr. Jan Micka byl jmenován předsedou Komise pro kulturu, kreativní a komunitní
rozvoj, v níž nahradil odstoupivší Mgr. Andreu Löblovou.
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6. března předali radní osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva města panu
Vlastimilu Polívkovi, který ve funkci nahradil JUDr. Ivanu Chábovou.
20. března se rada města zabývala především rozdělováním příspěvků a schvalováním
dotací pro místní spolky, sportovní kluby a městské organizace, ale také, mimo jiné,
odsouhlasila úpravu vstupného na Kamencové jezero a doporučila zastupitelstvu města
schválit uzavření dohody o narovnání a kupní smlouvy se společností CV Relax v souvislosti
s ukončením nájmu a podnájmu areálu Kamencového jezera a areálu Banda.
3. dubna zrušila rada města Komisi informačních technologií, zabývala se finančními
plány základních škol, ale také schválila uzavření Memoranda o spolupráci Střediska volného
času Domeček se spolkem Masopust. Radní také udělili výjimku z obecně závazné vyhlášky
obce o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pro multižánrový festival
Otevřeno, a to od 26. května sedmnácti hodin do poledne 4. června.
5. května bylo radními schváleno vyhlášení výběrového řízení na demolici budovy
Hotelu U Jezera a na pronájem vodního vleku a jeho zázemí u vodního díla Otvice39.
15. května městská rada schválila nominace na udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic
paní Jaroslavě Hanouskové a paní Magdě Martincové a zabývala se financováním
Chomutovského Krušení 2017.
29. května se radní věnovali především výročním rozborům hospodaření a účetním
závěrkám městských organizací a schválili pronájem vodního lyžařského vleku a jeho zázemí
na vodním díle Otvice osecké společnosti Water sport club do roku 2020.
5. června doporučila rada města městskému zastupitelstvu schválit Pravidla pro
hodnocení žádostí a poskytování dotací v rámci Programu obnovy městské památkové zóny
Chomutov a program vyhlásit. Dále rada doporučila zastupitelstvu podniknout potřebné
kroky k založení Nadace statutárního města Chomutova a vydala Zásady schvalování
účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných statuárním městem Chomutov.
10. července městská rada schválila zařazení vítězných návrhů prvního ročníku
participativního rozpočtu do investičních plánů města a odsouhlasila přípravy dalšího
ročníku. Zabývala se také návrhem soutěžních podmínek architektonické soutěže Rozvoj
rekreačního areálu Kamencového jezera, přičemž schválila zahájení soutěže.
4. září byla radě města předložena informace o chystané obnově vozového parku
trolejbusů a autobusů Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v letech 2018-2020 a
záměru zahájit zadávací řízení na pořízení třinácti autobusů městské hromadné dopravy.
25. září radní přijali rezignaci ředitelky Střediska knihovnických a kulturních služeb
Chomutov Mgr. Marie Laurinové a odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na obsazení této
funkce.

39

Vodní nádrž Banda u Kamencového jezera.

68

Kronika města Chomutova 2017

5. Veřejná správa

30. října byla radou města odvolána z funkce ředitelka Podkrušnohorského zooparku
Bc. Iveta Rabasová. Rada schválila vyhlášení následujících dotačních programů pro rok 2018:
Program obnovy městské památkové zóny Chomutov pro rok 2018, Mikrogranty 2018,
Dotační program na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti výchovy a
vzdělávání z rozpočtu statutárního města Chomutova v roce 2018, program Kultura a
kreativita, program Regionální historie, program Komunitní rozvoj a program Sport a volný
čas. Radní také přijali informaci o režimu uzavírání vstupních bran z Palackého ulice do
prostoru veřejného prostranství u Střediska knihovnických a kulturních služeb a Oblastního
muzea.
6. listopadu městská rada řešila úpravu grantů pro rozpočet města Chomutov na rok
2018, jmenovala, podle doporučení výběrové komise, s platností od 1. ledna 201840 do
funkce ředitelky Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov Mgr. Andreu
Löblovou a schválila dotační program Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v
roce 2018.
27. listopadu pověřila rada města s platností od 27. listopadu dočasným řízením
Podkrušnohorského zooparku Bc. Věru Fryčovou. Doporučila také městskému zastupitelstvu
vydat vyhlášku stanovující poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 250,- Kč. Dále bylo
schváleno podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách na demolici nevyužitého objektu č. p. 5379
v Riegerově ulici.
4. prosince členové městské rady mimo jiné schvalovali návrhy rozpočtů městských
organizací na rok 2018.

5.4 Zastupitelstvo města Chomutova
JUDr. Marek Hrabáč, primátor, ANO 2011
David Dinda, 1. náměstek primátora, Nový Sever
Mgr. Jan Mareš, MBA, 2. náměstek primátora, Česká strana sociálně demokratická
Eva Beranová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov
MUDr. Marian Bystroň, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Daniel Černý, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Ladislav Drlý, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy
Ing. Jan Hartman, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Miloň Houda, člen rady města, Česká strana sociálně demokratická
40

Na zasedání 20. prosince Rada města Chomutova toto usnesení částečně revokovala a nástup Mgr. Andrey
Löblové do funkce ředitelky Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov stanovila na 8. ledna
2018.
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Petr Husák, člen rady města, Česká strana sociálně demokratická
JUDr. Ivana Chábová, členka zastupitelstva do 6. března 2017, PRO Chomutov
David Ištok, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov, člen Strany zelených
Bc. Martin Klouda, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická
Jaroslav Komínek, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy
Ing. Vladimír Koten, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov
Karel Lipmann, člen rady města, Nový Sever
Mgr. Andrea Löblová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Marek Malý, člen zastupitelstva města, ANO 2011
Stanislav Mandát, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy
Mgr. Milan Märc, člen zastupitelstva města, Nový Sever
PaedDr. Jan Micka, člen zastupitelstva města, Nový Sever
Stanislav Mikšovic, člen rady města, Nový Sever
MUDr. Monika Mrugová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Vladimíra Nováková, členka zastupitelstva města, ANO 2011
David Palán, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov, člen Strany zelených
JUDr. Pavel Polák, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická
Vlastimil Polívka, člen zastupitelstva města od 6. března 2017, PRO Chomutov
Ing. Karina Sobotková, členka zastupitelstva města, ANO 2011
Mgr. Karel Straka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov
Ing. Milan Štefanov, člen zastupitelstva města, Nový Sever
Jana Vaňhová, členka zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická
Jiří Viták, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy
Beneš Vraný, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická
Vlastimil Waic, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy
Jiří Weber, člen rady města, ANO 2011
Libuše Zmátlová, členka rady města, Komunistická strana Čech a Moravy
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5.5 Činnost zastupitelstva města v roce 2017
Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná,
svolává je primátor.
Zastupitelstvo města Chomutov zasedalo roku 2017 osmkrát, a to v termínech 30.
ledna, 6. března, 10. dubna, 14. června, 19. června, 18. září, 20. listopadu a 12. prosince.
30. ledna vydalo zastupitelstvo města Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017, o
omezení provozování některých hazardních her41, přijalo nové rozdělení kompetencí
primátora a náměstků primátora a schválilo změnu v zastupování města na valných
hromadách akciových společností Severočeská vodárenská společnost, Skládka Tušimice,
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a Dopravní podnik měst Chomutova a
Jirkova. Pověření účastnit se valných hromad zmíněných obchodních společností nově získal
primátor JUDr. Marek Hrabáč. Dále proběhlo projednání personálních změn v dozorčích
radách městských organizací Teplo Chomutov, Chomutovská bytová a Technické služby
města Chomutova. Byl také odvolán předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Mgr. Jan Mareš, MBA a na jeho místo zvolen PaedDr. Jan Micka. Z funkce
odstoupil předseda Kontrolního výboru zastupitelstva města pan Karel Lipmann, nově jím byl
zvolen pan David Palán.
6. března přijalo městské zastupitelstvo rezignaci pana Davida Ištoka na funkci
předsedy Výboru pro národnostní menšiny a novým předsedou zvolilo Ing. Miloně Houdu.
Byl také odsouhlasen výkup pozemku pod Kyvadlem na sídlišti Kamenná.
10. dubna vydali členové zastupitelstva města obecně závaznou vyhlášku číslo
3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu42. Na
zastupitelstvu byla také schválena účast města Chomutov v dražbě patnácti bytů v paneláku
číslo popisné 5156-5158, které jsou majetkem spekulanta a předmětem problému soužití
mezi nájemníky a starousedlíky. Dále zastupitelé schválili rozdělení dotací z dotačních
programů Kultura a kreativita, Regionální historie, programu pro podporu činnosti subjektů
organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného
času, programu pro sociální oblast Podpora stávajících subjektů poskytujících sociální a
ostatní služby a návrh na rozdělení příspěvků na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže a
projednávala personální změny v dozorčí radě společnosti Kultura a sport Chomutov.
14. června městské zastupitelstvo schválilo územní plán pro katastrální území
Chomutov I a Chomutov II. Nový územní plán byl vydán na základě opatření obecně povahy
číslo 1/2017 s účinností od 29. června 2017.
18. září schválilo zastupitelstvo města rozdělení dotací sportovním klubům z
dotačního programu Sport a volný čas 2017.
41
42

Dokument je uveden v příloze číslo jedna.
Dokument je uveden v příloze číslo dvě.
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20. listopadu schválilo městské zastupitelstvo rozpočet statutárního města
Chomutova pro rok 2018:
Příjmy celkem 1.220.660.000,- Kč (z toho daňové příjmy 781.840.000,- Kč, nedaňové
příjmy 165.713.000,- Kč, kapitálové příjmy 4.000.000,- Kč, přijaté transfery 67.564.000,- Kč a
financování 201.543.000,- Kč).
Výdaje celkem 1.220.660.000,- Kč (z toho běžné výdaje 867.916.000,- Kč, kapitálové
výdaje 303.574.000,- Kč a financování 49.170.000,- Kč).
Schváleno bylo také Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě
Chomutov43, v němž se město zavazuje podporovat sportovní kluby zastřešující sportovce na
reprezentační, evropské a světové úrovni, a vyhlášení dotačního programu Podpora
vrcholového sportu ve městě Chomutov. Při příležitosti vyhlášení Memoranda poskytlo
město Chomutov, se souhlasem zastupitelstva, vybraným klubům následující finanční dary:
Piráti Chomutov a.s., 12.500.000,00 Kč, • FC Chomutov, s.r.o., 750.000,00 Kč, • BK
Levharti Chomutov s.r.o., 1.000.000,00 Kč, • Florbal Chomutov, z.s., 750.000,00 Kč, • TJ
Slávie Chomutov z.s., 250.000,00 Kč, • Sportclub 80 Chomutov z.s., 250.000,00 Kč, • TJ VTŽ
Chomutov, z.s., 250.000,00 Kč, 13 • Czech wrestling Chomutov z.s., 250.000,00 Kč
12. prosince městské zastupitelstvo zrušilo s účinností od 1. ledna 2018 Obecně
závaznou vyhlášku číslo 04/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a rozhodlo tak o
bezplatném svozu odpadu pro Chomutovany v roce 2018. Také bylo schváleno poskytnutí
dotací z dotačního programu Obnova městské památkové zóny 2017 Římskokatolické
farnosti a společnosti Immotel.
Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena na pracovišti
servisu pro zastupitelstvo města v budově magistrátu, zveřejněna na úřední desce
magistrátu a dále jsou přístupná na webových stránkách města Chomutova44.

5.6 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2017
Magistrát města Chomutova vstoupil do roku 2017
oceněn od Rady kvality Úřadu vlády České republiky. Za
příkladný vztah ke společnosti a za naplňování principů
udržitelného rozvoje získal Národní cenu za společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj a s ní titul Společensky
odpovědná organizace, který město může užívat po dobu
dvou let. Ocenění si chomutovský magistrát vysloužil
například díky programu dotací, jež podporují činnost
veřejnosti v oblasti životního prostředí, účasti v projektu

43
44

Dokument je uveden v příloze číslo sedm.
Dostupné zde: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/mesto-a-saosprava
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odpovědného veřejného zadávání zakázek45, elektronické komunikaci s občany nebo
aktivitám, jako je pomoc lidem bez domova, Rodinné zápolení či Ukliďme Česko.
Ve funkci tajemníka, jenž je zodpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné
působnosti i přenesené působnosti46 a má tedy nemalý podíl na výše uvedeném ocenění,
pokračoval do 30. září 2017 Ing. Theodor Sojka. Ke zmíněnému datu odešel tento dlouholetý
tajemník Magistrátu města Chomutova do důchodu. O jeho kvalitách svědčí nejen výše
uvedený úspěch chomutovského magistrátu, ale také fakt, že byl 1. června tohoto roku
vyznamenán Ministerstvem vnitra jako Osobnost veřejné správy roku 2017. Od 2. října byla
do doby výběru nového tajemníka plněním jeho úkolů pověřena Ing. Jarmila Mravcová.

Ing. Theodor Sojka (vpředu uprostřed) a pracovníci úseku Kancelář tajemníka dne 29. září 2017
Foto: Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova

Z počátku roku, 16. ledna, došlo na magistrátu ke změně názvu Odboru kanceláře
primátora na Odbor vnějších vztahů, byla schválena nová organizační struktura Odboru
informačních technologií a navýšení počtu zaměstnanců magistrátu na dvě stě čtyřicet
sedm. 1. března došlo k organizačním změnám na odboru sociálních věcí, na oddělení
terénní sociální práce byla vytvořena dvě nová pracovní místa. 1. září došlo k obdobnému
navýšení zaměstnanců také na Odboru školství a celkový počet zaměstnanců magistrátu
vzrostl na dvě stě padesát jedna. Poslední organizační změny na magistrátu se týkaly Odboru
ekonomiky a Odboru dopravních a správních činností, při nichž došlo, v souvislosti
s nákupem radarů, k zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Chomutova na dvě stě
padesát osm.

45

Odpovědné veřejné zadávání: přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky
nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního
prostředí.
46
Náplň funkce tajemníka obce upřesňuje §110 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení).
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5.6.1 ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Odbor dopravních a správních činností sídlí v budově Magistrátu města Chomutov ve
Zborovské ulici. Je rozčleněn na oddělení dopravních a přestupkových agend, oddělení
správních činností a oddělení obecní živnostenský úřad. Odbor dopravních a správních
činností vedl v roce 2017 Ing. Bedřich Rathouský.
Oddělení dopravních a přestupkových agend zajišťuje výkon státní správy v rámci
silničního a správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, pro místní komunikace na území obce s
rozšířenou působností a pro veřejně přístupné účelové komunikace na území města
Chomutova, speciálního stavebního úřadu pro činnosti spojené se silnicemi II. a III. třídy,
místní a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a TAXI služby na území
obce s rozšířenou působností, drážního úřadu s působností pro trolejbusovou dopravu,
evidenci řidičů, registru silničních vozidel a zabývá se také přestupky na úseku dopravy.
Oddělení správních činností má ve své kompetenci evidenci obyvatel obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, agendu spojenou s vydáváním občanských průkazů a
cestovních dokladů, matriku a zajištění všech typů voleb a referenda.
Oddělení obecní a živnostenský úřad se skládá z registračního úseku, jenž, mimo jiné,
potvrzuje splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým
osobám, stanovuje podnikateli podmínky provozování živnosti a zahajuje řízení o zrušení
živnostenského oprávnění, a úseku kontrolního a správního, který kontroluje vlastnické nebo
užívací právo k provozovnám podnikání, způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu
používaného k poskytování služeb.
Na odboru dopravních a správních činností, v souladu s organizačním řádem, bylo do
srpna 2017 celkem šedesát úředníků. Dne 28. srpna přijala městská rada usnesení, kterým
v souvislosti s projektem Stacionární radary 2016 zvýšila počet zaměstnanců odboru na
šestašedesát. Odbor dopravních a správních činností hospodařil s meziročním růstem příjmů
o 11, 6 %. Příjmový plán splnil na 106 %, když namísto plánovaných 19 150 000,- korun
vykázal příjmy 20 421 349,73,- korun. V oblasti výdajů pak dosáhl čerpání pouhých 62,6 %,
utratil 344 937,2,- korun ze schválených 560 000,-.
Odbor dopravních a správních činností je na magistrátu v čele v oblasti využívání
elektronických služeb. Pouze oddělení správních činností obsloužilo v roce 2017 pomocí
vyvolávacího systému sedmdesát tisíc tři sta dvacet čtyři klientů.
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Přestože byla k 1. lednu 2015 ukončena služba Výpis počtu bodů řidiče. Odbor
dopravních a správních činností, jako jediný v České republice nabízí službu Info limit bodů
řidiče, kterým hlídá stav zbývajících bodů. Níž uvádím vývoj zájmu řidičů o tuto službu.
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5.6.1.1 Oddělení správních činností
Oddělení zajišťovalo, kromě běžné agendy, v roce 2017 volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října a pro
jejich průběh bylo třeba realizovat technickoorganizační zajištění voleb, přijmout žádosti o
vydání voličských průkazů a následně je vystavit a předat. Dále bylo nutno zařadit dvě stě
třiadevadesát delegovaných členů volebních komisí do jednotlivých, celkem čtyřiceti okrsků
a sestavit jejich seznam. Poté oddělení zajistilo zaslání pozvánek na první zasedání a školení a
přípravu materiálu do všech okrsků, spolupráci s Českým statistickým úřadem a také samo
kontrolovalo hlasování ve všech volebních okrscích. Na závěr proběhla archivace a skartace
volební dokumentace. Volby provázely opět standardní problémy s delegováním členů
okrskových volebních komisí. Jakkoliv primátor zmocňuje vedoucí oddělení správních
činností jen v rovině technickoorganizačního zajištění voleb, musela vedoucí oddělení
eliminovat rizika a dopady takových pochybení, kdy někteří členové okrskových volebních
komisí ani nevěděli, že jsou do komisí svými stranami zařazeni. Také nebylo výjimkou, že se
členové vzdávali členství v komisích, což mělo řešení, pokud měla volební strana náhradníky.
Všem zmocněncům volebních stran, kteří měli problémy s okrskovými volebními komisemi,
byly provedeny a rozeslány úřední záznamy.
Evidence obyvatel
Evidence je rozdělena na městskou evidenci, tzv. ohlašovnu, kde jsou vedeny údaje o
státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,
a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem,
registrovaným partnerem, nebo dítětem českého občana, a evidenci obce s rozšířenou
působnosti, jež vede stejné údaje jako ohlašovna o obyvatelích Chomutova, ale obstarává
navíc agendu čtyřiadvaceti obcí ve správním obvodu Chomutova. Podle evidence ohlašovny
mělo město Chomutov k 1. lednu 2017 50 052 obyvatel, 2 894 z nich byli cizinci. K 1. lednu
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2018 to bylo celkem 49 991, z toho bylo 2 987 cizinců s přechodným a trvalým pobytem.
Úřední adresu na Magistrátu města Chomutov mělo 1. ledna 2018 hlášeno 2 032 občanů.
V roce 2017 se přihlásilo k trvalému pobytu v Chomutově 1 450 osob a na území Chomutova
došlo k 5 613 změnám v evidenci obyvatel.
Přehled vybraných úkonů za rok 2017 (2016)
Obec s rozšířenou působností
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem
6 194 (6 888)
Změny v evidenci obyvatel
6 438 (5 600)

Chomutov
1 450 (1 565)
5 613 (3 000)

Cestovní doklady
Oddělení správních činností vydává cestovní doklady pouze státním občanům České
republiky. Vydávány jsou cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat pro
uschovávání údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou, údajů zpracovaných na
datové stránce cestovních dokladů a dalších bezpečnostních prvků dle Evropské unie. Od 1.
července 2017 vstoupila v platnost novela zákona o cestovních dokladech, blokové řízení
týkající se přestupků se změnilo na příkazní řízení na místě. Od stejného data působí také
nový zákon číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon číslo
251/2016 Sb., o některých přestupcích. Přestupky samotné jsou pojednány v zákoně číslo
329/1999 Sb., o cestovních dokladech § 34a. V roce 2017 bylo v Chomutově vydáno celkem
pět tisíc devět set třicet jedna cestovních dokladů, z toho dva tisíce čtyři sta třináct dětem do
patnácti let. Standardem při poskytování služeb bylo elektronické Zpětné vyrozumění o
zhotovení dokladu a Objednání na agendu cestovních dokladů.
Vydáno cestovních dokladů za rok 2017 (2016)
Celkem
Z toho dětem do 15 let

5 931 (4 598)
2 413 (1 532)

Občanské průkazy
Oddělení správních činností vydává občanské průkazy státním občanům České
republiky, a to ve třech typech: elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s
kontaktním elektronickým čipem, elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a
elektronický občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Vlastnit občanský průkaz má
povinnost občan, který dosáhl patnácti let a má trvalý pobyt na území České republiky. Může
ho mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena, a je možné ho na žádost vydat i občanovi
mladšímu patnácti let, nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
Pracovnice oddělení také vyjíždějí za imobilními občany, a to obvykle v pátek (viz graf níže),
kdy nabírají žádosti a následně těmto občanům nový doklad předávají. Výjezdní pracoviště
dojíždí také do věznice Všehrdy, domovů důchodců a podobně. V rámci této služby bylo
v letošním roce obsloužených čtyři sta dvaadvacet klientů. Celkem bylo v Chomutově v roce
2017 vydáno třináct tisíc osm set občanských průkazů, obdobně jako u cestovních dokladů
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byla klientům k dispozici e-služba Zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu a Objednání na
agendu občanských průkazů.
Přehled vybraných úkonů za rok 2017 (2016)
Vydáno občanských průkazů celkem
Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.)

13 800 (15 142)
422 (502)

Matrika
Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného
partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky. Eviduje také narození, uzavření
manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, v případě, že se týkají občanů
České republiky. V roce 2017 bylo do chomutovské matriky zapsáno sedm set tři narozených
dětí, dvě stě čtyřiačtyřicet uzavřených manželství a šest set devadesát devět úmrtí. Úsek
matriky zajišťuje také některé slavnostní obřady. Vítání občánků uspořádal během letošního
roku čtyřiadvacetkrát, sedmkrát výročí zlaté či diamantové svatby a šestadvacetkrát zajistil
v obřadní síni radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení, výučních listů či diplomů.
Přehled vybraných úkonů za rok 2017 (2016, 2015, 2014, 2013, 2012)
Zápis narozených dětí
Zápis uzavřených manželství
Zápis úmrtí

703 (714, 763, 729, 710, 738)
224 (184, 172, 162, 140)
699 (721, 778, 698, 787)

Slavnostní obřady v roce 2017 na úseku matriky (2016)
Vítání občánků
Zlaté svatby, diamantové svatby
Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)
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Díky využívání aktuálních výstupů vyvolávacího systému v budově, kdy vedoucí
oddělení operativně zasahuje do vytíženosti úřednic v jednotlivých kabinkách a přerozděluje
koncentraci čekajících do méně vytížených kabinek, mohlo oddělení správních činností
obsloužit v roce 2017 sedmdesát tisíc tři sta čtyřiadvacet občanů. Efektivního řízení
procesu obsluhy klientů by nebylo dosaženo, nebýt zastupitelnosti napříč vykonávanými
agendami na oddělení.
5.6.1.2 Oddělení dopravních a přestupkových agend
Na oddělení byla k 1. červnu v rámci registru vozidel zrušena místní příslušnost k obci
s rozšířenou působností. Do té doby byli klienti registru určeni místem trvalého pobytu.
V roce 2017 pokračoval výdej státních poznávacích značek na přání (byl zahájen 1. ledna
2016). Zájem o ně byl minimální, což konstatovalo i Ministerstvo dopravy České republiky. V
Chomutově zájem o tyto značky udržují firmy. V roce 2017 jich oddělení vydalo
jedenadvacet. Při sledování ekonomických cílů Chomutova se oddělení dopravních a
přestupkových agend spolupodílelo na plnění fondu rozvoje dopravní infrastruktury, který
byl v prosinci restrukturalizován na fond rozvoje města, z něhož se nově budou hradit
investiční akce jako parkoviště nebo nákup parkomatů. Oddělení také, ve spolupráci
s Městskou policií, ukládá pokuty za nepojištěná vozidla. Meziročně došlo k nárůstu těchto
příjmů o 47 %.
Registr silničních vozidel
V registru silničních vozidel byly v letošním roce evidovány tyto změny: k první
evidenci vozidla v České republice došlo tři tisíce tři sta osmaosmdesátkrát, pět set šedesát
jedna vozidel bylo vyřazeno z provozu a v pěti tisících čtrnácti případech došlo ke změně
vlastníka či provozovatele. Nejprodávanější značkou automobilů byla Škoda, pak
Volkswagen, Hyundai, Ford, Dacia, Renault, Kia, Peugeot, Mercedes-Benz a Toyota.
Pokračoval pokles zájmu o dieselové motory (38 %), aut na benzin se prodalo 58 %, zbytek
zaujímají hybridní vozidla a vozy na CNG47. Celkový počet vozidel v registru vzrostl o 4,3 %,
bylo jich šestapadesát tisíc šest set jedenáct, z nichž bylo dva tisíce pět dovezených, což je o
5,7 % více než v roce 2016. Problémem tohoto segmentu je, že roste počet ojetin starších
deseti let. Počet obsloužených klientů na registru vozidel podle vyvolávacího systému vzrostl
o 2 %, konkrétní čísla jsou uvedena v tabulce níže. Registr vozidel nabízí klientům
elektronickou službu Objednání na úřad pomocí SMS.
Přehled provedených změn za rok 2017

(2016, 2015, 2014)

První zaevidování vozidla v ČR
Evidování vozidla, změna registračního místa
Vyřazení vozidla z provozu
Změna vlastníka, provozovatele

3 388
350
561
5 014

47

(3 178 / 2 928 / 2 594)
(553 / 634 / 451)
(655 / 6 502 / 1 234)
(5 082 / 4 525 / - )

Hybridní vozidla: kombinují elektrický pohon a klasický spalovací motor. Jejich výhodou je snížení spotřeby.
CNG vozy: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. Vozidla navržená na spalování zemního plynu jsou
tišší, ekologičtější a mají efektivnější provoz.
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Tabulka: Počet obsloužených klientů na registru vozidel

Registr řidičů
Od ledna 2013 mohou mít řidiči-neplátci alimentů na základě exekučního příkazu
pozastavené řidičské oprávnění do doby vyrovnání svých závazků, k čemuž v roce 2017 došlo
v chomutovském registru řidičů v jedenácti případech. Registru bylo Policií České republiky
postoupeno k dalšímu opatření dvě stě devatenáct řidičských průkazů, což je meziročně o
celých 56 % více. Z tohoto množství bylo sto šestadvacet trestných činů, jako jízda pod
vlivem alkoholu či drog nebo způsobení závažné dopravní nehody. K 31. prosinci bylo
v Chomutově registrováno celkem sedmačtyřicet tisíc šest set šestašedesát řidičů a dva tisíce
devět set dvacet šest osob, které řídily bez řidičského oprávnění. Vydáno bylo sedm tisíc
třicet tři řidičských průkazů a odejmuto jich bylo čtyři sta čtyřicet jedna, což je o 12 % více
než v loňském roce. Registr řidičů nabízí klientům elektronické služby Info limit bodů a
Zpětné vyrozumění o zhotovení řidičského průkazu.
Celkové přehledy k 31/12 2017

(2016, 2015, 2014)

Celkem řidičů
Celkem neřidičů
Vydané řidičské průkazy
Počet evidovaných cizinců s ŘP
Počet osob se zákazem řízení

(47 470 / 47 378 / 47 296)
(2 886 / 2 924 / 2 878)
(5 709 / 6 602 / 4 218)
(2 942 / 3 045 / 3 238)
(393 / 482 / 504)

47 666
2 926
7 033
2 849
441

Registr autoškol
V roce 2017 bylo ve správním území magistrátu registrováno jedenáct aktivních
autoškol. Závěrečné zkoušky zajišťuje jeden zkušební komisař a dva pracovníci, kteří mají
sdruženou činnost k registru vozidel a úseku přestupky v dopravě. Tento model se osvědčil
jako velmi efektivní, umožňuje vyšší produktivitu úředníků a plnění zákonných lhůt pro
zahajování závěrečných zkoušek žáků autoškol. Procento absolventů z celkového počtu
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přihlášených k závěrečným zkouškám zůstalo oproti předchozím rokům prakticky shodné, je
to 83,5 % přihlášených. Z tří tisíc čtyř set sedmapadesáti registrovaných uchazečů o řidičské
oprávnění v hodnoceném roce, vykonali závěrečnou zkoušku tři občané německé národnosti.
Tento specifický segment žadatelů o řidičský průkaz v naší zemi charakterizují spíše lidé
závislí na alkoholu, obvykle s vysloveným zákazem řízení ve Spolkové republice Německo.
Závěrečné zkoušky absolvovalo také osm Vietnamců, dvacet Ukrajinců a čtyři Rumuni.
Celkem uchazečů
o ŘO

Nedostavilo se na
1. zkoušku

Celkem jízd/
neprospělo

1. jízda celkem/
neprospělo

2015

2 877

473 (16,6 %)

2 082

1 438 / 572

2016

3 146

507 (16 %)

2 192

1 268 / 569

2017

3 457

573 (16,6 %)

2 392/822

1352 / 322

Celkem bylo v roce 2017 vydáno 1570 řidičských oprávnění.
Obecné přestupky
Komise zabývající se obecnými přestupky zasedala v roce 2017 celkem sto pět dní z
celkových z dvou set jedenapadesáti pracovních dnů, na každém z nich byly projednány
průměrně čtyři skutky. Komplikovanost projednání přestupků dále roste, složité jsou na
dokazování, jednání pachatelů je čím dál promyšlenější. Samotný proces projednávání kauz,
nově podle zákona číslo 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se v
mnoha směrech blíží trestnímu řízení, což se promítá do snížené produktivity práce komise.
V této souvislosti akceptovala městská rada návrh na zvýšení počtu oprávněných úředních
osob na úseku obecných přestupků o 1 pracovníka. Od počátku roku 2018 tak bude počet
předsedkyň komise zvýšen na čtyři. Úsek obecných přestupků poskytl v hodnoceném roce
šest set devětaosmdesát odborných konzultací občanům ve věci veřejného pořádku a
občanského soužití (ústní stížnosti na sousedy, psi v panelových domech či rodinné zástavbě,
rušení nočního klidu, partnerská soužití) formou jednání na magistrátu, nebo e-maily.
Vzhledem k tomu, že počet spisů přecházejících do roku 2018 byl čtyři sta pětadevadesát,
zatímco o rok dříve jich bylo dvě stě třiaosmdesát, lze usuzovat, že respekt občanů vůči
úřadům, respektive veřejným institucím, obecně dál klesal. Míra absence obviněného z
přestupku při ústním jednání rostla.
Přestupky v dopravě
V roce 2017 projednal úsek přestupků v dopravě tři tisíce osm set devět přestupků,
mezi nimiž se, zásluhou vyšší aktivity Městské policie a Policie České republiky, meziročně
zvýšil o 12 % objem zaslaných dopravních přestupků. Díky novele zákona o přestupcích byla
zavedena možnost vyřešit závažné dopravní přestupky (alkohol, drogy, neřidiči a podobně) v
příkazním řízení, počet přestupků projednávaných ve složitějším správním řízení tak poklesl.
Od roku 2015 se projevuje nový fenomén: žaloby. V roce 2017 byly na Krajský úřad
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Ústeckého kraje na pravomocná rozhodnutí správního orgánu ze strany zástupců obviněných
podány čtyři. Odvolání bylo podáno devětadvacet.

Drážní správní úřad (trolejbusová doprava)
Dopravní úřad (městská autobusová doprava)
Před komisí složenou z odborníků jmenovaných zdejším drážním správním úřadem v
březnu 2017 úspěšně vykonalo zkoušku způsobilosti pět žadatelů o průkaz k řízení
trolejbusového vozidla a obdrželi průkaz opravňující k řízení trolejbusových vozidel ve všech
městech, v nichž je trolejbusová doprava provozována.
V prosinci byly, v souvislosti se změnou jízdních řádů, do sítě městské dopravy
přidány dvě nové zastávky. Zastávka Chomutovka na Palackého ulici, na které zastavují linky
městské dopravy projíždějící Palackého ulicí ve směru od okružní křižovatky. U budovy
bývalých Městských lázní přibyla jednosměrná zastávka s názvem Mánesova.

Speciální stavební úřad
Speciální stavební úřad oddělení dopravních a přestupkových agend vydal příslušná
povolení k realizaci následujících úprav a výstavbě parkovacích míst. V rámci akce
Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní celkem vzniklo čtyřiašedesát
míst. Při obnově ulice Na Průhonu přibylo osm parkovacích míst. V projektu Komunikace v
ulici Šafaříkova bylo při realizaci úseku Jiráskova – Hornická vystavěno dvaasedmdesát stání.
Dalších dvaatřicet míst přibylo na nově postaveném parkovišti v ulici Klicperova, deset pak
při rekonstrukci ulic Purkyňova, Křižíkova a Smetanova. Během rekonstrukce parčíku na
náměstí T. G. Masaryka vznikly podél parku parkovací pruhy před Základní uměleckou školu,
vedle průmyslové školy a před budovou Policie České republiky.
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5.6.1.3 Oddělení obecní živnostenský úřad
Oddělení, mimo jiné, vede evidenci zemědělských podnikatelů, dohlíží na dodržování
povinností týkajících se živnostenského podnikání, ochrany spotřebitele, spotřební daně,
omezení provozu zastaváren v noční době, povinného značení lihu a jiných. Od 31. května
2017 kontroluje také dodržování tzv. protikuřáckého zákona (číslo 65/2017 Sb.) a ukládá
sankce za jeho porušení. Od 1. září 2017 také, podle zákona číslo 256/2001 Sb., o
pohřebnictví, provádí dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebních služeb,
krematorií, osob provádějících konzervaci a balzamaci a poskytovatelů zdravotních a
sociálních služeb. V samostatné působnosti pak na základě pověření rady města ukládá
pokuty osobám, které porušily povinnost stanovenou tržním řádem Statutárního města
Chomutova. K 1. červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon a následně i novela
živnostenského zákona, účinná od 30. září. Kromě úpravy pojmosloví došlo ke změnám v
oblasti překážek provozování živnosti a vydávání tržního řádu. Dále bylo do živnostenského
zákona zakotveno, že je možné na žádost poskytnout za poplatek ze živnostenského rejstříku
sestavu podnikatelů, což dosud možné nebylo. Před koncem roku 2017 započal obecní
živnostenský úřad spolupráci odboru dopravních a správních činností s Okresní
hospodářskou komorou v Chomutově, spočívající prozatím ve vzájemné propagaci
nabízených služeb, informačních materiálů a identifikaci potenciálních klientů. Obecní
živnostenský úřad poskytuje veřejnosti také možnost laminování či zhotovování kopií a
elektronickou službu Objednání na úřad.

Registrační úsek
K 31. ledna 2017 bylo na registračním úseku obecního živnostenského úřadu v
územním obvodu Chomutova zapsáno třináct tisíc čtyři sta šestadvacet fyzických a
právnických osob s platným živnostenským oprávněním. Registrováno bylo dvacet tisíc tři sta
šestašedesát živností, těmto podnikatelům pak vzniklo šest set čtyřicet devět nových
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živnostenských oprávnění. V lednu až březnu došlo k nezvykle četné návštěvnosti úseku.
Nabízí se vysvětlení poukazující na účinnost druhé vlny zavádění Elektronické evidence tržeb
k 1. březnu, v těchto měsících totiž také docházelo k rušení živnostenských oprávnění na
vlastní žádost.

Úsek kontrolní a správní
V roce 2017 provedl úsek kontrolní a správní celkem sto třicet osm kontrol a pět set
devětaosmdesát úředních záznamů o porušení právních předpisů, což je proti loňskému roku
dvojnásobné množství. Uloženo bylo celkem čtyři sta šedesát čtyři pokut, z toho tři sta
pětasedmdesát blokových. Úsek spolupracuje v rámci kontrolní činnosti s jinými orgány
státní správy, v roce 2017 byla nejčastější spolupráce s Českou obchodní inspekcí, velmi
dobrá a efektivní pak byla součinnost s chomutovskou Městskou policií.

5.6.2 ODBOR EKONOMIKY
Odbor ekonomiky sídlí v budově magistrátu města Chomutov ve Zborovské ulici.
Odbor je rozčleněn na úsek rozpočtu města a všeobecné účtárny a na úsek místních příjmů a
grantové politiky. Odbor ekonomiky vedl v roce 2017 Ing. Jan Mareš.
Úsek rozpočtu města a všeobecné účtárny zpracovává návrh rozpočtu města a
zabezpečuje přehled hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Shromažďuje a
zpracovává podklady pro závěrečný účet města za uplynulý rok a eviduje a metodicky
kontroluje rozpočtové změny města. Také proplácí platební příkazy dotací a příspěvků
organizacím, sleduje návratnost půjček či zajišťuje agendu přiznání k dani z příjmů
právnických osob za obce a k dani z přidané hodnoty. Všeobecná účtárna vede účetnictví
města, odpovídá za včasnou úhradu plateb dle platebních poukazů jednotlivých odborů a
vede účetní evidenci majetku města a cenných papírů.
Úsek místních příjmů a grantové politiky zpracovává, v rámci místní samosprávy,
návrhy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, o regulaci provozu výherních
hracích automatů a obecně závazné vyhlášky k omezení propagace heren a o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Sleduje a vymáhá občanskoprávní cestou
neinvestiční půjčky obyvatelstvu a ručitelství a administruje agendu poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí. V rámci státní správy pak rozhoduje o snížení, prominutí
nebo odpisu místního poplatku, provádí správu místních poplatků, povoluje tomboly a
provozování výherních hracích přístrojů a spravuje všechny pokuty uložené jednotlivými
odbory Magistrátu města Chomutova.
Město Chomutov hospodařilo v roce 2017 s účetním ziskem 63,2 milionů korun,
přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly deficitní ve výši 38,5 milionů korun.
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5.6.2.1 Hospodářský výsledek statutárního města Chomutova za rok 2017
Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 78.991.796,01 Kč
(v roce 2016 74.176 110,81 Kč)
Po zdanění (disponibilní zisk):
63.157.576,01 Kč
(v roce 2016 60.981.750,81 Kč)
Hospodářský výsledek města za rok 2017 dosáhl hodnoty 63 157 576,01 Kč po
zdanění. Jedná se o účetní výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty, ve kterém je
zachycen zlepšený hospodářský výsledek města (zisk) jako kladný rozdíl mezi výnosy a
náklady s ohledem na akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez
ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny v roce 2017, a skutečnými náklady bez ohledu
na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny v roce 2017. V nákladech se objevují i nepeněžní
náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

I.
II.
III.
V.
I.
II.
IV.
V.

Název položky
NÁKLADY CELKEM
Náklady z činnosti
Finanční náklady
Náklady na transfery
Daň z příjmů
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního období

2017
4 811 518 899,29
459 670 437,18
3 931 940 141,86
404 074 100,25
15 834 220,00
4 874 676 475,30
114 833 994,76
3 941 721 298,27
123 565 277,19
694 555 905,08
78 991 796,01
63 157 576,01

Tento výsledek nelze poměřovat s rozpočtovým výsledkem hospodaření (saldem
rozpočtu v běžném roce), který je pouze podrobným přehledem o účelu a druhu proběhlých
peněžních toků. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se tedy nemůže rovnat
výsledku rozpočtového hospodaření (zůstatku finančních prostředků na rozpočtových
účtech). Jedná se o dva rozdílné náhledy. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a
zůstatek peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze ani například sčítat, nebo
odčítat a podobně, protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých
hledisek.
5.6.2.2 Saldo rozpočtu statutárního města Chomutova za rok 2017
Rozpočet Statutárního města Chomutova na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem
města Chomutova dne 21. listopadu 2016 usnesením číslo 284 v celkovém objemu
rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 miliarda 76 milionů 715 tisíc korun. V
průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven sto třiasedmdesáti rozpočtovými opatřeními,
poslední tři rozpočtová opatření schválila první rada města na počátku roku 2018. Celkově
dosáhly úpravy rozpočtu hodnoty 217 milionů 489 tisíc 700 korun.
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Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Chomutova představoval
částku 1 miliardu 294 milionů 204 tisíc 700 korun. Rozpočet města Chomutova pro rok
2017 byl schválený s deficitním saldem ve výši -148 milionů 669 tisíc korun. Provedenými
úpravami rozpočtu došlo k navýšení deficitu salda rozpočtu na -247 milionů 276 tisíc korun
(nárůst o 98 milionů 607 tisíc korun).
Deficit schváleného i upraveného rozpočtu byl plánovaně vyrovnáván zdroji z let
minulých v rámci položky financování, které dosáhlo hodnoty 296 milionů 446 tisíc korun na
příjmové stránce (prostředky z let minulých) a 49 milionů 170 tisíc korun na výdajové stránce
(plánovaná splátka úvěru).
Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo za rok 2017
rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši mínus 38 milionů 459 tisíc 558 korun 78 haléřů.
Deficitní saldo hospodaření tak bylo plánované a očekávané. V průběhu roku 2017 se jej
podařilo v podstatě téměř celé vymazat. Až v prosinci roku 2017 se díky zvýšeným výdajům a
prohloubení zapojení prostředků z let minulých, o kterých rozhodlo prosincové
zastupitelstvo města, přehouplo hospodaření města zpět do plánovaného deficitu, který však
dosáhl pouze 15,55 % plánu, čímž hospodaření města splnilo rámce stanovené
zastupitelstvem města.
Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Úhrnná výše
úprav

Plnění k
31.12.2017

PŘÍJMY

878 876 000,00

997 758 700,00

118 882 700,00

1. daňové příjmy

700 390 000,00

720 225 000,00

19 835 000,00

2. nedaňové příjmy

108 662 000,00

126 790 000,00

18 128 000,00

97 010 308,53

76,51%

3. kapitálové příjmy

6 000 000,00

7 239 000,00

1 239 000,00

4 314 257,06

59,60%

4. přijaté transfery

63 824 000,00

143 504 700,00

79 680 700,00

1 027 545 000,00

1 245 034 700,00

5. běžné výdaje

755 831 000,00

6. kapitálové výdaje

271 714 000,00

VÝDAJE

Saldo bez financování
8. Financování
SALDO

968 240 319,16

Index
(%)
97,04%

722 802 908,29 100,36%

144 112 845,28 100,42%

217 489 700,00 1 006 699 877,94

80,86%

933 762 700,00

177 931 700,00

790 866 886,46

84,70%

311 272 000,00

39 558 000,00

215 832 991,48

69,34%

-148 669 000,00

-247 276 000,00

-98 607 000,00

-38 459 558,78

15,55%

148 669 000,00

247 276 000,00

98 607 000,00

0,00

0,00

0,00

-56 869 555,00 -23,00%
-95 329 113,78

Provozní rozpočet skončil s přebytkem ve výši 171,2 milionu korun.
Kapitálový rozpočet skončil s deficitem ve výši 209,9 milionu korun
Hodnota zapojeného financování dosáhla 56,9 milionu korun.
Stav finančních prostředků na účtech města se snížil o 95,3 milionu korun. Zůstatek
na běžných účtech činil 176,7 milionu korun. Úvěr byl v roce 2017 snížen o 49,2 milionu
korun. Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2017 činí 253,5 milionu korun. Správa aktivy v roce 2017
vydělala 10,4 milionu korun, zůstatek správy aktiv představuje 442,8 milionu korun, z nichž
253,5 milionu korun je vázáno na úhradu úvěru.
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5.6.2.3 Hospodaření statutárního města Chomutova v roce 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Název

Schválený
rozpočet 2017

Upravený
rozpočet 2017

Daňové příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO OSVČ
DPFO vybíraná srážkou
DP právnických osob
DP právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitostí a z majetku
Ostatní daňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží
Příjmy z pronájmu
Výnosy z finančního majetku
Odvody přebyt. org. s přím. vztah., přij. sankč.
plat.
Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. př.
Přijaté splátky půjček
Daňové a nedaňové příjmy
Neinvestiční dotace (transfery)
Převody z vlastních fondů (HČ)
BĚŽNÉ PŘÍJMY
Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv
Investiční dotace (transfery)
PŘÍJMY CELKEM
Platy zaměstnanců vč. Odvodů
Nákupy DHM, materiálu, ostatní
Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje
Nákup energií
Nákup služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné
dary
Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk.org.
Neinvestiční příspěvky PO
Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční výdaje a transfery
BĚŽNÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů
Přijaté půjčky
Změna stavu na bankovních účtech
Řízení likvidity
FINANCOVÁNÍ
PŘÍJMY všechny
VÝDAJE všechny
SALDO úplné
Provozní přebytek
Rozdíl provozního přebytku a spl. Jistiny
Index provozních úspor (v %)
Dluhová základna
Dluhová služba
Dluhová služba / dluhová základna (v %)

700 390
000,00
145
620
3 260 000,00
000,00
12 620 000,00
142 740
000,00
0,00
283 720
27 080 000,00
000,00
13 900 000,00
65 000 000,00
6 450 000,00
108 662
26 420 000,00
000,00
25 226 000,00
5 000 000,00
14 686 000,00
34 385 000,00
2 945 000,00
809 052
63 824 000,00
000,00
0,00
872 876
6 000 000,00
000,00
0,00
878 876
000,00
186
384
19 151 000,00
000,00
5 660 000,00
23 166 000,00
79 193 000,00
38 210 000,00
4 589 000,00
134 005
000,00
236
351
7 964 000,00
000,00
8 613 000,00
12 545 000,00
755 831
000,00
271
714
000,00
1 027
545
000,00
-148
669
49 170 000,00
000,00
0,00
197 839
000,00
0,00
148 669
000,00
1 076
715
000,00
1 076
715
000,00
0,00
117 045
67 875 000,00
000,00
13,41
878 876
52 170 000,00
000,00
5,94

720 225
000,00
145
620
3 260 000,00
000,00
12 620 000,00
142 740
15 835 000,00
000,00
283 720
27 080 000,00
000,00
13 900 000,00
65 000 000,00
10 450 000,00
126 790
27 728 000,00
000,00
25 395 000,00
15 000 000,00
24 740 000,00
30 748 000,00
3 179 000,00
847 015
000,00
141
867
700,00
0,00
988 882
7 239 700,00
000,00
1 637 000,00
997 758
700,00
206
148
20 165 000,00
000,00
5 774 000,00
23 501 000,00
93 000 000,00
44 553 000,00
6 562 000,00
151 070
000,00
296
298
25 447 000,00
000,00
3 465 000,00
57 779 700,00
933 762
700,00
311
272
000,00
1 245
034
700,00
-247
276
49 170 000,00
000,00
0,00
296 446
000,00
0,00
247 276
000,00
1 294
204
700,00
1 294
204
700,00
0,00
55 120 000,00
5 950 000,00
5,57
997 758
52 170 700,00
000,00
5,23
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Podíl
UR/S
R
102,8
3%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
100,0
0%
162,0
2%
116,6
8%
104,9
5%
100,6
7%
300,0
0%
168,4
6%
89,42
%
107,9
5%
104,6
9%
222,2
8%
113,2
9%
120,6
5%
113,5
3%
110,6
0%
105,2
9%
102,0
1%
101,4
5%
117,4
3%
116,6
0%
142,9
9%
112,7
3%
125,3
6%
319,5
3%
40,23
%
460,5
8%
123,5
4%
114,5
6%
121,1
7%
166,3
3%
100,0
0%
149,8
4%
166,3
3%
120,2
0%
120,2
0%
47,09
%

Výše úprav
absolutně

Skutečnost
2017

Podíl
SK/UR

19 835 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 835 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
18 128 000,00
1 308 000,00
169 000,00
10 000 000,00
10 054 000,00
-3 637 000,00
234 000,00
37 963 000,00
78 043 700,00
0,00
116 006
1 239 700,00
000,00
1 637 000,00
118 882
19 764 700,00
000,00
1 014 000,00
114 000,00
335 000,00
13 807 000,00
6 343 000,00
1 973 000,00
17 065 000,00
59 947 000,00
17 483 000,00
-5 148 000,00
45 234 700,00
177 931
39 558 700,00
000,00
217 489
-98 607 700,00
000,00
0,00
0,00
98 607 000,00
0,00
98 607 000,00
217 489
700,00
217
489
700,00
0,00
-61 925 000,00
-61 925 000,00

722 802 908,29
152 612 188,41
4 054 666,43
13 434 448,48
143 048 057,98
15 834 220,00
290 065 027,47
13 517 200,33
14 790 131,21
69 061 249,66
6 385 718,32
97 010 308,53
29 737 387,63
23 777 971,18
10 500 672,38
25 475 263,36
4 601 489,19
2 917 524,79
819 813 216,82
141 015 862,28
1 460 741,00
962 289 820,10
4 314 257,06
1 636 242,00
968 240 319,16
182 417 721,69
14 253 192,57
3 022 917,34
16 769 371,35
62 582 170,38
37 560 722,39
4 423 138,26
148 545 202,45
296 206 590,22
20 814 117,82
1 707 434,99
2 564 307,00
790 866 886,46
215 832 991,48
1 006 699
877,94
-38 459 558,78
49 170 000,00
0,00
0,00
-7 699 555,00
-56 869 555,00
968 240 319,16
1 063 569
432,94
-95 329 113,78

103,20%
104,80%
124,38%
106,45%
100,22%

118 882
700,00

102,24%
49,92%
106,40%
106,25%
99,00%
89,28%
112,56%
94,26%
210,01%
173,47%
13,38%
99,07%
101,33%
220,94%
110,24%
71,90%
110,17%
97,87%
74,43%
53,41%
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Aktuální stav:
Výsledek hospodaření:
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5.6.3 ODBOR INTERNÍ AUDIT
Odbor interní audit sídlí v budově historické radnice na náměstí 1. máje. Je rozčleněn
na kontrolní úsek, úsek právní a úsek interní audit. Odbor interní audit vedla v roce 2017 Ing.
Jarmila Mravcová.
Interní audit přezkoumává a hodnotí dodržování právních předpisů při hospodaření s
veřejnými prostředky a zda jsou opatření přijatá vedením města Chomutov v mezích těchto
předpisů. Kontroluje také systém rozpoznávání možných rizik vůči veřejné správě a
adekvátnost přijatých opatření a dohlíží, zda je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně
účinný, a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.
Úkolem interního auditu je také hodnotit hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání se
zdroji a identifikovat šance na zdokonalení provozního výkonu, případně pak doporučit
řešení problémů. Úsek kontroly je zaměřen především na kontrolu hospodaření s veřejnými
prostředky na Magistrátu města Chomutova, na školách, ostatních městských příspěvkových
organizacích a u příjemců finančních dotací a příspěvků. Právní úsek pak dohlíží na sledování
dodržování právních předpisů při činnosti magistrátu, jak v rámci samostatné působnosti, tak
působnosti přenesené.
5.6.3.1 Stížnosti
V roce 2017 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem dvaačtyřicet stížností –
z toho devět oprávněných, pětadvacet neoprávněných, šest částečně oprávněných a dvě
stížnosti byly postoupeny. Nejvíce si občané stěžovali na hluk, nepořádek a problematické
soužití s nepřizpůsobivými občany (dvanáctkrát), na špatný stav komunikací (třikrát), na
nepořádek ve městě (třikrát). Na zaměstnance jednotlivých odborů Magistrátu města
Chomutova si stěžovalo celkem deset občanů, z toho osm stížností bylo neoprávněných a
jedna oprávněná. Jedna stížnost byla předána k řešení na Úřad práce v Chomutově. Stížnosti
zařazené pod téma ostatní, které byly, tři poukazovaly na přemnožené holuby, poškozenou
fasádu domu v Kostnické ulici a špatný stav domu v soukromém vlastnictví na Palackého
ulici, jenž je Chomutovany označován jako „Podkova“. Sedm lidí podalo stížnost na nevhodné
chování strážníků městské policie, jedna z těchto stížností byla uznána jako částečně
oprávněná a jedna jako oprávněná.
5.6.3.2 Podněty
Zaměstnanci odboru interní audit evidovali během loňského roku od občanů města
Chomutova tři sta dvanáct podnětů. Občané v nich, mimo jiné, požadovali opravy chodníků a
komunikací, žádali informace o nových investicích ve městě, posekání trávníků, prořezávku
stromů, keřů i novou výsadbu zeleně za pokácené stromy. Dále pak poukazovali na psí výkaly
a nepořádek ve městě. Jednalo se především o sídliště. Jeden občan dokonce požadoval
regulaci počtů psů ve městě. Další žádosti byly zaměřené na vybudování nových parkovacích
míst ve městě. Značná část občanů byla nespokojena se zhoršující se bezpečnostní situací,
především na sídlištích, a žádala zlepšení situace. Každoročně se opakují žádosti o vydání
89

Kronika města Chomutova 2017

5. Veřejná správa

parkovacích karet, změnu dopravního značení na komunikacích i vyznačení nových přechodů
a opravu stávajících.
V letošním roce byla zrušena kampaň re:Kult, jejímž úkolem bylo zapojovat občany do
rozhodování o budoucnosti města. Byla nahrazena akcí Vaše témata, kam mohou občané
posílat svoje podněty i příspěvky. Celkem jich bylo touto cestou během roku podáno dvacet.
Jedenadvacet podnětů podali občané skrze Facebook. Nejčastěji se objevovaly požadavky na
úklid sněhu z chodníků a komunikací, poukazováno bylo také na špatné parkování a
nepořádek ve městě.
Seniorský parlament, který je apolitickým poradním orgánem magistrátu a zabývá se
podněty a zjištěními seniorů, řešil ve svém jediném jednání toho roku šest podnětů. Také
senioři upozorňovali na agresivní a hlučné chování romské mládeže na sídlištích a zhoršenou
bezpečnost ve městě. Obdobná témata, nepořádek ve městě, problémy s chováním mládeže
na dětských hřištích, nedostatek parkovacích míst a bezpečnost, se objevovala i na setkání
občanů s vedením města.
5.6.3.3 Petice
V roce 2017 byly podány internímu auditu podány dvě petice. V jedné z nich občané
nesouhlasili s provozováním odpočinkové zóny s trampolínou v ulici Borová a žádali o zrušení
nebo omezení provozu. Další petice byla postoupena společnosti Chomutovská bytová,
neboť se jednalo o řešení problémů s nájemníky v domě, který je ve vlastnictví uvedené
společnosti.

5.6.4 ODBOR MAJETKU MĚSTA
Odbor majetku města sídlí v Chelčického ulici. Je rozčleněn na majetkoprávní úsek a
úsek provozu budov. Jeho úkolem je dohlížet na hospodárné nakládání s finančními
prostředky města a na vypracování, projednání, schválení a plnění finančního plánu
příspěvkových organizací zřízených městem. Odbor majetku města vedla v roce 2017 Ing.
Pavlína Kolářová.
Majetkoprávní úsek má, mimo jiné, na starosti úkony spojené s rozpočtem města,
jako je příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města či příprava a předkládání
rozpočtových změn, zodpovídá za pozemkovou agendu, v rámci níž například zpracovává
identifikaci parcel a zajišťuje veškerou činnost spojenou s nákupem, prodejem a směnou
pozemků města. Stará se také o pronájmy, prodeje a údržbu městských nebytových prostor a
zajišťuje vše potřebné ohledně držeb majetku města a jeho převodů. Úsek provozu budov,
jak již název napovídá, obstarává opravářské práce a údržbu budov, ale také nákup veškeré
výpočetní techniky a všech počítačových programů. Je zodpovědný například za nákup a
recyklace pásek a tonerů do tiskáren, kontrolu řádného nakládání, skladování a odvoz
nebezpečného odpadu a zajištění
potřebných materiálů k dodržování zásad požární
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ochrany a bezpečnosti práce. Úsek provozu budov také vyvěšuje o státních svátcích státní
vlajku. Níže uvádím některé změny v majetkových poměrech města Chomutov za rok 2017:
6. března byl odsouhlasen a následně uskutečněn výkup pozemků parcel číslo
5885/288 o výměře 509 m2,
5885/289 o výměře 8 m2,
5885/290 o výměře 44 m2,
5885/413 oddělenou GP č. 615414/2017 o výměře 436 m2,
5885/293 o výměře, 5885/295 o
výměře 134 m2, 6125/233 o
výměře 7 m2 a 6125/234 o
výměře 5 m2 v katastrálním
území Chomutov I. Jednou
z těchto parcel je i pozemek pod Obrázek: Odbor majetku města Chomutova
kinetickou plastikou, kyvadlem, na sídlišti Kamenná.
3. dubna bylo městskou radou schváleno umístění
meteorologické stanice na pozemku před budovou školy
v Havlíčkově ulici. Stanice je součástí výuky environmentální
výchovy Základní školy Duhová cesta, která objekt
v současné době využívá.
27. června došlo k mimořádné události na
vodolyžařském vleku Otvického rybníka, tzv. Bandy. Ve
večerních hodinách se zřítil sloup S2 a provoz vleku tak
musel být na začátku sezóny přerušen.
Během července se zaměstnanci odboru majetku
města zabývali hromadným vypovězením a následně
novým uzavíráním pachtovních smluv za zemědělskými
účely. V průběhu let uzavřelo Statutární město Chomutov
nájemní (později pachtovní) smlouvy za zemědělskými účely
či za účelem sečení trávy, ukázalo se však jako žádoucí Foto: Odbor majetku města Chomutova
všechny pachtovní a nájemní vztahy sjednotit na dobu tří let
a zvýšit roční pachtovné/nájemné za sečení trávy na 1 500,- korun za hektar a za ostatní
zemědělské činnosti na 2 500,- korun za hektar. Po vypovědění smluv došlo ke zveřejnění
předmětných pozemků a následnému obeslání původních nájemců či propachtovatelů s
nabídkou k uzavření nového pachtovního vztahu za nově stanovených podmínek. Následně
byly postupně komisi pro majetek, investice a územní plán a Radě statutárního města
Chomutova předkládány k projednání žádosti o pacht, podané původními nájemci či
propachtovateli. Pokud o pacht nemovitostí projevilo na základě zákonného zveřejnění
pozemků zájem více žadatelů, došlo k vyhlášení veřejných výběrových řízení. Níže uvádím
tabulku nájemců či propachtovatelů, jimž byly vypovězeny nájemní/pachtovní smlouvy:
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10. července schválila městská rada
výpůjčku pozemku s parcelním číslem
307/10 o výměře 64 m2, jehož součástí je
stavba bez čísla popisného, a pozemků s
čísly 307/1, 307/8, 307/3 v areálu bývalého
letního stadionu v Mostecké ulici Sboru
dobrovolných hasičů Chomutov na dobu
neurčitou. Pozemky nesmějí být využívány
k podnikání, jen jako skladové prostory a
sportoviště.
Obrázek: Odbor majetku města Chomutova
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V říjnu se odbor majetku města podílel na uzavření
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky
v katastrálním území Chomutov II v areálu průmyslové zóny
Nové Spořice se španělskou firmou Novatec diseño e
industrializacion. Společnost má o koupi pozemku zájem za
účelem výstavby nového areálu na výrobu produktů pro
automobilový průmysl, v němž by mělo najít pracovní
uplatnění sto až sto padesát zaměstnanců.
Dále v roce 2017 zaměstnanci odboru zajistili
prodloužení a sjednocení smlouvy o podmínkách zřízení a
Foto: Odbor majetku města
provozování informačního a naváděcího automobilového Chomutova
systému a smlouvy o dílo s firmou INAS Jablonec, s.r.o. Firma vybudovala informační a
naváděcí automobilový systém, tvořený velkými vstupními tabulemi na čtyřech hlavních
vjezdech do města, číselnými směrovými tabulemi a
konečnými směrovými tabulemi, umístěnými na stožárech
veřejného osvětlení a trakčního vedení, jehož provozování
měla podle smlouvy na starost do konce roku 2016. INAS
Jablonec na základě jiné smlouvy pro město Chomutov opatřil
a provozoval také informační komerčně obchodní systém.
Foto:
Odbor majetku města Chomutova
Vzhledem k nutnosti zajišťování systematické navigace pro
komunální městské i komerční cíle s pravidelným udržováním a obměňováním systému byly
obě smlouvy sjednoceny a spolupráce s firmou prodloužena do 19. dubna 2020. Navigace ze
čtyř příjezdových směrů začíná u vstupních informačních tabulí na hlavních příjezdech do
města. Optimální průjezd městem zajišťují číselné směrové tabule s čísly v barevném
rámečku. Na blízkost hledaného cíle upozorňuje konečná směrová tabule.
Pokračovaly i práce na obnově veřejného prostoru v okolí bývalého nákupního a
kulturně-společenského střediska na sídlišti Zahradní. Nově bylo vybudováno parkovací
stání, prostor byl osazen veřejným osvětlením a zelení. Došlo také k rekonstrukci schodů
propojujících tuto oblast s nádvořím základní školy, avšak nejpatrnějším zásahem bylo
odstranění části budovy bývalého komplexu. Vzniklý prostor zůstal nezastavěn a nadále bude
sloužit veřejnosti jako odpočinková zóna a terasa pro pěší.
Odbor majetku města letos obstarával také
nákup nového městského mobiliáře. Nakoupeny
byly nové typy laviček, odpadkových košů a
kombinované mříže ke stromům, které zatím nebyly
osazeny. Dále se zabýval výstavbou nového hřiště
pro mateřskou školu v Blatenské ulici a dětského
hřiště ve sportovním areálu Domovinka, nákupem
nových laviček a skříněk pro Základní školu Zahradní
a v neposlední řadě také komunikacemi a
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parkovacími místy. V areálu bývalých kasáren na Zadních Vinohradech u hotelu Aréna bylo
vybudováno nové parkoviště pro osobní automobily a tři autobusy. Došlo k rozšíření
stávajícího systému zpoplatněného parkování na ulice Školní, Blatenskou, Škroupovu,
Vaníčkovu, Za Zborovskou a Štefánikovo náměstí. V ulicích Hornická, Jiráskova, Seifertova a
Na Průhoně byl zrekonstruován povrch a rozšířen počet parkovacích míst a v ulicích
Palackého a Mánesova byly zřízeny nové autobusové zastávky městské hromadné dopravy.
Chomutov si v roce 2017 prostřednictvím odboru majetku města také opět zajistil
dodávky energií pro magistrát a městské organizace nákupem na komoditní burze. Letos na
trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno nakoupil téměř čtrnáct tisíc megawatthodin
elektřiny a šest tisíc megawatthodin zemního plynu. Spolu s městem nakoupilo energii pro
roky 2018 a 2019 i dvacet městských organizací a společností. Za stejnou cenu jako magistrát
budou v následujících letech odebírat elektřinu a plyn mimo jiné chomutovské základní a
mateřské školy, Technické služby města Chomutova, Dopravní podnik měst Chomutova a
Jirkova a Podkrušnohorský zoopark Chomutov.

5.6.5 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Odbor rozvoje a investice sídlí v historické budově radnice na náměstí 1. máje. Odbor
je rozčleněn na ekonomicko-organizační úsek, úsek územního plánování, úsek dotací a
strategického plánování a úsek přípravy a realizace investic. Odbor rozvoje a investic vedla
v roce 2017 Mgr. Hana Nováková.
Úsek územního plánování pořizuje územněplánovací dokumentaci, včetně jejích
změn, a územně plánovací podklady města. Shromažďuje informace o území města a o
možnostech funkčního využití pozemků a staveb. Zajišťuje zapracování dlouhodobých
strategických cílů rozvoje města do územněplánovací dokumentace a podkladů, například
budování dopravních a inženýrských sítí, veřejně prospěšné občanské stavby či systému
ekonomické stability. Pořizuje a případně mění územní plán města jako základní urbanistický
dokument pro řešení územního rozvoje města. Úsek dotací a strategického plánování
koordinuje a zajišťuje přípravu a zpracování žádostí o dotace z programů Evropské unie a
České republiky, metodicky řídí odbory při realizaci projektů financovaných z dotací a
kontroluje a koordinuje finanční toky čerpané v rámci těchto projektů. Zajišťuje soulad
zadávacích podmínek veřejných soutěží s pravidly poskytovatelů dotací, odpovídá za
závěrečné finanční vyúčtování projektů a spravuje organizační složku Centrum komunitního
plánování. V oblasti strategie rozvoje města pak, mimo jiné, koordinuje a zajišťuje zpracování
komplexních strategických rozvojových dokumentů pro účely čerpání dotací, vyhodnocuje a
aktualizuje strategii rozvoje města a další strategické rozvojové dokumenty a spolupracuje s
regionálními partnery v oblasti rozvoje města. Úsek přípravy a realizace investic vypisuje
urbanistické a architektonické soutěže pro řešení zvlášť významných úkolů v rámci
stavebního rozvoje města, vyjadřuje se k umísťování reklamních a propagačních zařízení a k
záměrům zvláštního užívání veřejných prostranství, nebo také řeší problematiku obecné
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strategie rozvoje města a problematiku jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb,
příležitostí a investičních záměrů.
Rok 2017 byl stěžejním rokem přípravy nových investičních i neinvestičních projektů z
nových zdrojů. Statutární město Chomutov v tomto období připravovalo značné množství

projektů v rámci přeshraniční spolupráce do operačního programu Interreg V/A, dále do
Operačního programu výzkumu, vývoje, vzdělávání, Integrovaného regionální operační
programu, programu Ministerstva práce a sociálních věcí a do Operačního programu
zaměstnanost. V období příprav projektů náklady související s přípravou projektů hradí
město. V níže uvedené tabulce je stručně uveden přehled nákladů na přípravu a realizaci
projektů.
Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2017 dosáhl částky 19.422.276,- Kč.
Tyto příjmy zahrnují i doplatky projektů z minulých období i z projektů zrealizovaných v roce
2016 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2017, převážně se jedná o více etapové
projekty, jejichž realizace se koná i několik let.
V roce 2017 dobíhaly jednotlivé projekty, hrazené převážně z rozpočtu města, jelikož
v roce 2016 končilo období Integrovaného operačního programu Sídliště, místo pro život. U
těchto projektů probíhala v roce 2017 především pěstební péče. V návaznosti na projekt
Revitalizace okolí KASS I. Etapa, který byl hrazen z dotačních zdrojů, pokračovala demolicí II.
Etapa, při níž došlo k rozdělení stávající budovy na dvě části, byla zrekonstruována místní
komunikace Písečná, modernizovány obě zastávky městské hromadné dopravy, a
v souvislosti s demolicí bylo budováno nové veřejné prostranství na místě zbourané části
objektu KASS a zcela nové propojení s komunikací Písečná. Čtvrtá část stavebních úprav se
nachází ve fázi příprav a je rozdělena do čtyř částí revitalizace okolí. První dvě části budou
plně hrazeny z rozpočtu města. Jedná se o revitalizaci parkoviště a parku u KASSu, kde dojde
k úpravě parkoviště, veřejného osvětlení, chodníků, cest a zeleně. Oba tyto projekty byly a
jsou hrazeny z rozpočtu města, a jejich dokončení proběhlo do konce roku 2017.
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Odbor rozvoje a investic se v letošním roce zabýval také přípravou žádostí o dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury u následujících projektů: Lipská - Mýtná
cyklochodník; Podchod pod silnicí číslo třináct na Písečné a podchod u Podkrušnohorského
zooparku; Lávka k nádraží nad silnicí.
V rámci Operačního programu vědy, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost úsek
dotací druhým rokem realizuje projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v Chomutově. Tento
projekt je podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho celkové náklady
dosahují výše zhruba devětadvacet milionů korun. Jedná se o více etapový projekt, jenž bude
probíhat do 31. června 2019. Projekt je zaměřen na aktivity podporující začleňování v oblasti
předškolního vzdělávání a příslušných opatření. Jeho specifickým cílem je zkvalitnění
vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v
inkluzivním vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám
ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.
V roce 2017 pracovníci odboru připravili žádosti na podporu několika projektů z
Operačního programu zaměstnanost. Projekt Prostupné zaměstnávání v Chomutově byl
schválen, jeho realizace probíhá od roku 2017 a bude pokračovat do roku 2020. Schválen byl
také projekt Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb obce
s rozšířenou působností Chomutov 2018-2021 a projekt Chytrý Chomutov, jehož realizace
bude probíhat v časovém rozmezí 2018-2020.
Dále došlo v roce 2017 k přípravě projektů čerpajících podporu z Programu
spolupráce Saska a České republiky, a sice projektů Muzeum v Krušných horách–tradice a
budoucnost a Otevřené a moderní úřady.
Probíhali také projekty financované z Integrovaného operačního programu. Jsou jimi
rekonstrukce objektu Kamenná 5164 pro účely dětské skupiny v Chomutově, projekt Sociální
centrum Kamenná, příprava projektů Sociální bydlení Palachova, Infrastruktura volnočasových zařízení (zaměřeného na stavbu, konektivitu a vybavení tří učeben v Domečku a jedné
v Základní umělecké škole), Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech
na základních školách.
Z Operačního programu životní prostředí proběhla v roce 2017 příprava a realizace
Energetických opatření na Mateřské škole Kvítek a Mateřské škole Kamarád. Práce na obou
zařízeních budou dokončeny v srpnu 2018. V přípravné fázi se pak nacházejí projekty
Energetických opatření na Základní škole Kadaňská a správní budově Městských lesů v Hoře
Svatého Šebestiána.
Zaměstnanci odboru také připravili k čerpání dotací z programu Ministerstva pro
místní rozvoj projekt Demolice hotelu u jezera, který byl částečně realizován v roce 2017 a
jehož dokončení proběhne příští rok.
V rámci podpory kulturních památek získalo Statutární město Chomutov také
podporu z Ministerstva kultury na opravu fasády Oblastního muzea v Chomutově.
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V příloze číslo osm je zařazena souhrnná tabulka projektů za rok 2017, v níž jsou
stručně popsány všechny projekty, které byly v hodnoceném roce ve fázi přípravy, nebo
přímo realizovány. Také jsou v ní uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z
části, nebo úplně.

5.6.5.1 Centrum komunitního plánování
Centrum komunitního plánování je organizační složkou statutárního města
Chomutova. Zabývá se zajištěním realizace aktivit či projektů souvisejících s naplňováním cílů
a opatření Komunitního plánu, Strategického plánu sociálního začleňování a Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace. Zajišťuje také dohled nad poskytováním služeb
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od patnácti do šestadvaceti let, sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Sociálním centru Kamínek a organizační zajištění
jejich chodu. Centrum také spravuje objekt Sociálního centra Kamínek č. p. 5249, Školní
pěšina, Chomutov.
V roce 2017 byly Centrem komunitního plánování podány žádosti o dotaci na projekty
Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb obce s rozšířenou
působností Chomutov 2018–2021, Prostupné zaměstnávání v Chomutově a Asistenti
prevence kriminality v Chomutově. Na zmíněné projekty byly dotace schváleny, přičemž
Centrum komunitního plánování realizovalo v roce 2017 první dva z nich, v projektu Asistenti
prevence kriminality bylo mentorem projektu.
Cílem projektu Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb
obce s rozšířenou působností Chomutov 2018–2021 je vytvoření nového komunitního plánu
rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území obce s rozšířenou působností Chomutov
na období let 2018 až 2021. Specifickým cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních a souvisejících služeb, mezi které patří služby pro rodiny a děti, seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby v krizi.
Hlavním cílem projektu Prostupné zaměstnávání v Chomutově je vytvoření systému
podpory znevýhodněných osob s kumulací hendikepů k tomu, aby se mohly uplatnit na trhu
práce. Prostřednictvím souboru aktivit projektu jsou účastníci projektu podpořeni ke vstupu
na trh práce a tím dochází ke zlepšení jejich sociální životní situace. Pod organizační složkou
města s názvem Pracovní skupina byla vytvořena nová pracovní místa pro znevýhodněné
osoby, které jsou soustavně podporovány prostřednictvím podpůrných aktivit projektu.
Cílem projektu Asistenti prevence kriminality v Chomutově, který realizuje Městská
policie Chomutov, je zvýšení pocitu bezpečí občanů v lokalitách s vyšším podílem sociálně
vyloučených osob města Chomutova s důrazem na snížení počtu páchaných přestupků
prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality, kteří budou dohlížet na veřejný
pořádek.
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5.6.6 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Odbor sociálních věcí sídlí v budově Magistrátu města Chomutov ve Zborovské ulici.
Odbor je rozčleněn na oddělení terénní sociální práce a oddělení sociálně-právní ochrany
dětí. Pověřenou vedoucí odboru sociálních věcí byla v roce 2017 Bc. Dagmar Mikovcová.
Oddělení terénní sociální práce zabezpečuje v rámci samosprávy například evidenci
žadatelů a provádí umístění do bezbariérových bytů, zajišťuje výkon opatrovníka osobám,
které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a u nichž bylo
Statutární město Chomutov ustanoveno opatrovníkem, a ve spolupráci s oddělením
sociálně-právní ochrany dětí poskytuje výchovnou a poradenskou péči občanům v případě
jejich rodinných, osobních a sociálních problémů. V rámci zajišťování výkonu státní správy
poskytuje oddělení terénní sociální práce odborné sociální poradenství osobám ohroženým
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu
trestu, vede evidenci receptů na opiáty a návykové látky a vydává je lékařům nebo vydává
parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhledává ohrožené děti, působí na rodiče, aby
plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, věnuje pozornost dětem z rodin s
nízkou sociální úrovní a spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými
sdruženími a dalšími subjekty. Zajišťuje také sociálně právní ochranu dětí, zastupuje zájmy
nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii České republiky a na přestupkové komisi. V
rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí
opatření k jejich omezování, rozhoduje také o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a
pěstounů.

5.6.6.1 Oddělení terénní sociální práce
Oddělení se v roce 2017 rozrostlo o další pracovníky. Ke stávajícím byly přijaty dvě
terénní pracovnice, jejichž činnost je hrazena z dotace Úřadu vlády České republiky. Od 1.
března 2017 se také rozběhl projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v Chomutově, pro který byli přijati
další čtyři pracovníci. Na oddělení terénní sociální práce tedy
pracovalo v loňském roce devatenáct zaměstnanců, jejichž
zásluhou byly realizovány následující události.
Již pošesté byl ve spolupráci se Sociálními službami
Chomutov zahájen výdej polévek, čaje a pečiva pro lidi bez
přístřeší. Výdej probíhá v budově Magistrátu města
Chomutova ve Zborovské ulici od 1. listopadu do 30. dubna
následujícího roku, vždy od dvanácti do patnácti hodin. V roce
2017 bylo vydáno celkem tisíc třiatřicet porcí polévek pro
šestašedesát osob, sedmapadesát mužů a devět žen. Denně
bylo vydáno průměrně devět porcí polévky. Kromě potravin se
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rozdalo také přibližně sto padesát kusů oblečení a bot, které darovali zaměstnanci
magistrátu. Lidem bez přístřeší bylo zároveň poskytnuto i základní sociální poradenství
týkající se například vyřízení dávek hmotné nouze, občanského průkazu, předání kontaktů na
ubytovací zařízení, nabízeny byly i jiné formy pomoci.
1. března byla zahájena realizace tříletého projektu Pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově. Cílem je ověření praktického
uplatnění místního systému sociálního bydlení, který je uskutečňován za základě Koncepce
sociálního bydlení v Chomutově. Pro tvorbu této koncepce zajistili zaměstnanci oddělení
analýzu zaměřenou na oblast bytové nouze a bytové politiky na území obce. Proveditelnost
koncepce sociálního bydlení je zkoumána na deseti pilotních, nesegregovaných, finančně
dostupných bytech, ke kterým budou k dispozici podle potřeb a preferencí také služby. Byty
budou nabízeny v rámci aktivit zaměřených na prevenci ztráty bydlení a podle principu
Housing first. Během přípravy projektu se realizační tým, složený z finančního a projektového
manažera, garanta lokální koncepce a sociálních pracovníků, zúčastnil stáže v Holandsku a
Skotsku, kde obdobná praxe již probíhá.
Za podpory Magistrátu města Chomutova uspořádalo oddělení terénní sociální práce
31. srpna tradiční preventivní akci pro rodiny s dětmi v Podkrušnohorském zooparku. Jejím
hlavním smyslem bylo podpořit trávení volného času rodin s jejich dětmi a seznámit je
s novými kamarády. Zúčastnilo se pět rodin, přesněji osm dospělých a šestnáct dětí. Děti
měly možnost nakrmit zeleninou buvoly, tuleni je za menší pamlsek poctili malým
představením, které sklidilo u dětí velký úspěch. Zajímavou atrakcí byla také návštěva terárií.
Děti byly velmi zvídavé a pana průvodce zahrnuly spoustou otázek. Nechyběla ani projížďka
Safari expresem, které účastníky dovezlo až na prohlídku Staré Vsi, kde si děti mohly vyrobit
drobnosti. Na závěr proběhlo opékání špekáčků.
V roce 2017 začali díky pracovníkům oddělení terénní sociální práce za podpory
chomutovské pobočky Úřadu práce působit v Chomutově Správci lokalit. Stalo se tak v rámci
projektu Ústeckého kraje Společně to dokážeme. Chomutov zaměstnává deset správců
lokalit, kteří letos působili v lokalitách Kadaňská, Bělohorská, Za Zborovskou, Karla Buriana,
Březenecká, Kamenná I, Kamenná II,
Zahradní I, Zahradní II a Jirkovská.
Jejich úkolem byl úklid veřejného
prostranství a zeleně, úklidové práce
kolem domů, míst s kontejnery na
odpad a především okolo dětských
hřišť. Správci by měli také působit na
místní komunitu a snažit se o její
stmelování.
Jsou
oblečeni
do
žlutozelené vesty s nápisem Správce Foto: Odbor sociálních věcí
lokality MMCH a od září má každý na starosti také pracovníky veřejné služby.
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Chomutov má totiž od září 2017 i pracovníky vykonávající veřejnou službu, jejichž
agenda spadá také do kompetencí oddělení terénní sociální práce. Jsou jimi občané v
hmotné nouzi, kteří musejí podle novely zákona o hmotné nouzi odpracovat dvacet hodin
měsíčně, aby si zachovali příspěvek na živobytí ve výši životního minima. Při docházce třiceti
hodin měsíčně si mohou příspěvek navýšit. Do 31. října působilo ve veřejné službě
čtyřiadvacet občanů, od listopadu čtyřicet. Pracovníci veřejné služby mají obdobnou náplň
činnosti jako správci lokalit a jsou označeni žlutozelenou vestou s nápisem Veřejná služba.

5.6.6.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Oddělení zaměstnávalo v roce 2017 celkem šestadvacet specializovaných pracovnic,
které zajišťovaly sociálně-právní ochranu dětí v obvodech Chomutov, Jirkov a přilehlých
obcích. V tomto roce evidovaly pracovnice oddělení celkem tři tisíce osm set čtyřicet čtyři
rodin, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Pracovaly s dvěma sty
dvaačtyřiceti dětmi, o které pečuje celkem dvě stě šestnáct osob vykonávajících náhradní
rodinnou péči. Jedná se o děti svěřené do pěstounské péče, péče jiné fyzické osoby, děti v
pěstounské péči na přechodnou dobu a v osobní péči poručníka.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 doprovázelo šestapadesát
pěstounských rodin na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, v tisíci a šesti
případech bylo oddělení určeno soudem jako kolizní opatrovník k nezletilým dětem. Sociální
pracovnice oddělení se účastnily celkem tisíce sto sedmnácti soudních jednání a v pěti stech
dvaačtyřiceti případech zastupovaly nezletilé děti při výslechu na policii, přestupkové komisi,
u notáře a jiných institucích.
Sociální pracovnice poskytovali sociálně-právní ochranu celkem dvěma stům
dvaačtyřiceti dětem, které jsou umístěné v náhradní péči, tedy zařízení pro péči o děti. Jsou
to děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou a děti umístěné v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. V průběhu roku provedly pracovnice u těchto dětí celkem
devět set třiasedmdesát návštěv a sledovaly péči sto pětapadesáti dětí, u kterých byl nařízen
soudní dohled nad výchovou dítěte.
Oddělení evidovalo také v průměru tři sta pětapadesát sledovaných rodin, v nichž
sledovalo péči rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, ve kterých sociální pracovnice
řešily ztrátu bydlení, zajišťování základních potřeb při péči o děti (potraviny, absence
preventivních prohlídek dětí u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny, hygienické návyky) a
kde zatím nebylo uloženo žádné výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, nařízená
ústavní nebo ochranná výchova a podobně).
Dále byla zajištěna ochrana u pěti set osmaosmdesáti týraných, zneužívaných a
zanedbávaných nezletilých dětí, dvou set jedenaosmdesáti chlapců a tří set sedmi dívek, u
kterých se nejednalo jen o typické případy týraného dítěte, ale také o případy
zanedbávaných dětí z důvodu zanedbávání výživy, školní docházky, lékařské péče hygieny a
ošacení, o děti vyrůstající v nepodnětném a závadovém prostředí a jiné. Z toho se sto
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třiasedmdesát případů týkalo týrání tělesného či psychického, sexuálního zneužívání a
dětské pornografie. V sedmaosmdesáti případech bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či
partnery, kterého byly přítomny nezletilé děti, a v patnácti případech bylo Policií České
republiky rozhodnuto o vykázání agresora ze společného obydlí.
Pracovnice vykonávající činnost sociální kurately pro děti a mládež v roce 2017 řešily
třiadevadesát případů trestné činností nezletilých a mladistvých pachatelů, dvaaosmdesát
přestupků mladistvých a pět set devadesát sedm výchovných problémů nezletilých a
mladistvých. Jednalo se například o záškoláctví, experimenty s drogami a alkoholem, útěky
z domova či agresivitu.
Sociální pracovnice a kurátoři pro děti a mládež provedli v rodinách s nezletilými
dětmi celkem pět tisíc tři sta dvaadevadesát sociálních šetření, uspořádali dvanáct
případových konferencí a v rámci pohotovosti zasahovali v šestačtyřiceti případech mimo
pracovní dobu (zajištění dětí v krizových situacích, bez jakékoliv péče nebo na kterých byl
spáchán trestný čin, přítomnost sociální pracovnice u výslechu dítěte na policii a podobně).
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se věnovalo také přednáškové činnosti,
v rámci které uspořádalo během Dne otevřených dveří odboru sociálních věcí sedm
přednášek pro veřejnost. Zúčastnili se i studenti a děti, celková návštěvnost přednášek byla
sto pět posluchačů.
Díky spolupráci s opatrovnickými soudci chomutovského soudu byla uspořádána dvě,
zaměstnanci velmi ceněná, společná pracovní setkání se zástupci Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Kadaň. Řešily se některé zákonné změny a stanoviska Ministerstva práce a
sociálních věcí.
Důležitá je i účast zástupců oddělení v projektu Síťování pracovníků pro výměnu
dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET). V září se díky tomu
účastnily čtyři pracovnice oddělení týdenního setkání ve švédském Stockholmu a měly tak
možnost porovnat a blíže poznat práci sociálních pracovníků a pedagogů se švédskou
mládeží a s rodinami přistěhovalců, či se seznámit se švédským sociálním a školským
systémem, způsobem financování a úzkým propojením veřejného a neziskového sektoru v
zemi. Zaměstnanci obou oddělení odboru sociálních věcí jsou pak zapojeni do projektu
Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky, jehož součástí je i cyklus pěti kurzů
s názvem Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.
V průběhu roku 2017 zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťovali
následující preventivní aktivity odboru:
Ve spolupráci s kadaňským spolkem Radka připravil odbor sociálních věcí ve dnech
20. až 21. května víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny v obci Kovářská.
Pobytu se zúčastnilo sedm rodin, deset dospělých a třináct dětí ve věku od pěti do čtrnácti
let. Organizaci a dohled zajistil personál mateřského centra Radka a dvě pracovnice oddělení
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sociálně-právní ochrany dětí. Pro pečující dospělé byly připraveny aktuální informace k
výkonu pěstounské péče pojednávající téma Silní rodiče–silné děti, zatímco se děti věnovaly
různorodým aktivitám.
Od 27. do 28. května proběhl vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny.
Uspořádal jej odbor sociálních věcí společně se spolkem Heřmánek. Pobytu na Klínech se
zúčastnilo deset rodin, čtrnáct dospělých a dvanáct dětí ve věku šest až třináct let. Organizaci
zajišťovala Mgr. Karolína Homolová a PhDr. Kamila Tóthová z Heřmánku společně se dvěma
pracovnicemi oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zatímco se děti věnovali programu
zaměřenému na týmovou spolupráci, podporu sebepoznání, vcítění se do druhého či získání
společné zodpovědnosti za rozhodování, dospělí absolvovali přednášky k výkonu pěstounské
péče na téma Nastavit, vyzkoušet, dodržet aneb ať je doma pohoda.
Od 16. do 18. června vyrazili pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany spolu
s dvaceti dětmi na tradiční víkendový pobyt spojený s projektem Prevence kriminality
Městské policie Chomutov. Letos proběhl opět v Rekreačním a školícím středisku Pod
Kempem v Jesenici, tentokrát byl však zaměřený především na sport, byl to totiž Olympijský
víkenďák.
Další Víkenďák, tradiční víkendový pobyt spojený s projektem Prevence kriminality
chomutovské městské policie, proběhl v Jesenici Pod Kempem na začátku školního roku, od
15. do 17. září. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí na něm doprovázeli
osmnáct dětí. Děti se, mimo jiné, seznámily s nabídkou služeb Výchovného ústavu Buškovice
nebo navštívily středověké slavnosti.

5.6.7 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Odbor stavební úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí.
Odbor vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu a na úseku
památkové péče v rozsahu svěřeném Radou města Chomutova. Odbor stavební úřad vedla
v roce 2017 Mgr. Ivana Mekyňová.
V rámci územního plánování vydává stavební úřad územní rozhodnutí například k
umístění staveb, využití území a rozhoduje o ochranných pásmech či dělení nebo scelování
pozemků. U stavebních řízení pak, mimo jiné, přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních
úprav a udržovacích prací, vydává stavební povolení na stavby, povoluje změny staveb před
jejích dokončením nebo rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení. Při výkonu
památkové péče odbor zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky,
usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi či vykonává státní stavební dohled
při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče.
Zaměstnanci stavebního úřadu uložili v roce 2017 osmadvacet pokut za porušení
stavebního zákona v celkové výši sto šestadvacet tisíc korun. Z uvedeného množství bylo do
30. června deset pokut za přestupek fyzických osob (osmapadesát tisíc korun) a tři pokuty za
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správní delikty (osmnáct tisíc korun). Od 1. července 2017 přestaly být se v souvislosti se
změnou zákona přestupky a správní delikty rozlišovány. Na správních poplatcích vybral
stavební odbor v hodnoceném roce jeden milion osm set tři tisíc korun.
Na úseku stavebního řízení bylo vydáno dva tisíce pětadvacet opatření a rozhodnutí a
během dozorové činnosti stavebního úřadu provedeno sto čtyřicet šest kontrolních
prohlídek. Sledované stavby na území města Chomutova kontrolovali zaměstnanci úseku
každé tři měsíce. Jednalo se o třicet staveb, z nichž pět bylo v památkové zóně.
Obsahem činnosti stavebního odboru je také kolaudace staveb a prostor sloužících
veřejnosti. V roce 2017 bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu, mimo jiné, mamografické
centrum a ultrazvuk v pavilonu B nemocnice Chomutov. Nachází se v něm ordinace, čekárna,
recepce, sanitární zařízení pro personál a pacienty a převlékací kabinky. Prostory jsou
upraveny i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V Hálkově ulici bylo
zřízeno kontaktní místo, K centrum, pro drogově závislé. Je vybaveno prostory pro terapeuta
a pro výměnu injekcí. Klienti si v zařízení mohou vyprat a usušit prádlo, provést osobní
hygienu. Na náměstí 1. máje pak zahájilo provoz nové informační centrum Technických
služeb Chomutov.
V rámci památkové péče bylo v roce 2017 vydáno devětačtyřicet závazných
stanovisek a čtyři sta padesát koordinovaných stanovisek. Probíhaly kontroly zaměřené na
dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, díky kterým orgán památkové
péče uložil šest pokut v celkové výši dvanáct tisíc korun. Ministerstvo kultury České republiky
vyhlásilo loňského roku dotační program na obnovu kulturních památek, které jsou umístěny
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve
vlastnictví České republiky. Chomutov na území obce s rozšířenou působností získal od
ministerstva kultury částku ve výši osm set šestatřicet tisíc korun. Příspěvek byl využit ve výši
pět set sedmdesát šest tisíc korun na obnovu dvou kulturních památek zapsaných v
Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, a sice na obnovu oken
a vstupních dveří u domu čp. 9 v Blatně a na restaurování nástěnných maleb kostela svatého
Petra a Pavla ve Volyni. Částka dvě stě šedesát tisíc korun nebyla vyčerpána, protože žadatel
nesplnil všechny podmínky pro získání dotace.

5.6.8 ODBOR ŠKOLSTVÍ
Odbor školství sídlí v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici. Náplní
jeho činnosti je, mimo jiné, zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky, agendu
spojenou s odvoláním a jmenováním ředitelů škol a školských zařízení či projednávat s
řediteli škol a školských zařízení zřízených městem koncepci rozvoje, rozpočet a materiální
podmínky pro činnost školy nebo požadavky města týkající se poskytované péče a informací
o výsledcích vzdělávací činnosti. V rámci přenesené působnosti odbor školství například
shromažďuje a zpracovává data z dokumentace škol a školních matrik v obvodu jeho
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působnosti a předává je krajskému úřadu a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Odbor školství vedla v roce 2017 Bc. Dagmar Mikovcová.
Odbor školství dokončil roce 2017 ve spolupráci s pedagogy a rodiči Místní akční plán
rozvoje vzdělávací soustavy. Místní akční plán, který zaštiťuje Místní akční skupina48
Sdružení Západní Krušnohoří, je soubor různých aktivit, které povedou ke zvyšování kvality
vzdělávání na Chomutovsku. Prioritně jsou zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání žáků do patnácti let, a to jak ve škole samotné, tak i při odpoledních zájmových
kroužcích nebo jiném neformálním vzdělávání. Ke zvýšení kvality vzdělávání má docházet
hned několika způsoby, například vzděláváním učitelů, moderním vybavením škol, motivací
žáků, spoluprací rodičů se školami a dalšími. Místní akční plán vznikl také pro účely čerpání
prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu49. Školy díky němu mohou
získat například prostředky například na bezbariérové řešení a modernizaci učeben chemie a
Vyčerpané prostředky rozpočtu roku 2017, ORJ 07 školství
fyziky a podobně.
Od září 2017 odbor školství také realizuje projekt Podpora inkluzivního vzdělávání
v Chomutově, spolufinancovaný,
rok 2017
škola
prostřednictvím
Operačního
programu Výzkum, vývoj a Zahradní 5265
7 253 000,00 Kč
vzdělávání
z Evropského Na Příkopech 895
4 685 000,00 Kč
sociálního fondu. Cíl projektu je Kadaňská 2334
4 314 000,00 Kč
obdobný jako u Místního plánu Písečná 5144
5 224 000,00 Kč
5 592 000,00 Kč
inkluze, tedy koordinovat systém Hornická 4387
5 891 000,00 Kč
opatření
podporujících
na Školní 1480
4 257 000,00 Kč
místních
školách
inkluzivní Akademika Heyrovského 4539
5 823 000,00 Kč
vzdělávání. Jedním z konkrétních Březenecká 4679
4 330 000,00 Kč
záměrů je efektivní využití zdrojů ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728
ZŠS a MŠ Palachova
2 351 000,00 Kč
při vzdělávání, vzájemná výměna
MŠ Jiráskova
12 873 000,00 Kč
zkušeností či metodická podpora
ZUŠ T. G. Masaryka
1 160 000,00 Kč
školních asistentů a asistentů
SVČ Domeček
1 071 000,00 Kč
pedagoga napříč školami. Do
celkem školy a školská zařízení
64 824 000,00 Kč
projektu je zapojeno devět odbor školství
1 411 578,00 Kč
běžných základních škol, jedna
450 720,27 Kč
PROJEKT Podpora inkluzivního vzdělávání v CV
speciální škola a jedna mateřská CELKEM ŠKOLSTVÍ
66 235 578,00 Kč
škola,
zahrnující
třináct
pracovišť. Všechny spolupracující subjekty jsou zřízeny městem Chomutov. V souvislosti s
tímto projektem byly na odboru školství zřízeny pozice koordinátora inkluze a metodika
48

Místní akční skupina: právnická osoba založená na principech místního partnerství za účelem podpory a
rozvoje regionu. Jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné
správy, které spolupracují na rozvoji regionu a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních
programů.
49
Integrovaný regionální operační program: dotační program ministerstva pro místní rozvoj zaměřený na řešení
společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní
rozvoj.
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asistentů pedagoga a školních asistentů. Inkluzivní vzdělávání je proces, jehož snahou je
nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu
navštěvovat školu v místě jejich bydliště, a především podpora rovných šancí dětí.
Odbor školství zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady, s výjimkou výdajů
hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu, škol a školských zařízení, které zřizuje
město Chomutov.
V tabulce výše jsou uvedeny výchovně vzdělávací subjekty spadající do působnosti
obce a jim vynaložené prostředky za rok 2017.

5.6.9 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Odbor vnějších vztahů sídlí v budově historické radnice na náměstí 1. máje. Je
rozčleněn na úsek veřejných zakázek, úsek vnějších vztahů a úsek městské informační
centrum. Odbor vnějších vztahů vedla do 30. září 2017 Mgr. Markéta Prontekerová.
Odbor má na starosti především organizaci akcí pro veřejnost pořádaných či
spolupořádaných městem Chomutov50 a jejich prezentaci veřejnosti, a tak do jeho
kompetence spadá redakce měsíčníku Chomutovské noviny, provoz Městského
informačního centra či vydávání ročního a měsíčního Programu kulturně společenských a
sportovních akcí. Odbor vnějších vztahů spravuje účty města Chomutova na sociálních sítích
Facebook51 a Instagram, zajišťuje mimo městskou prezentaci Chomutova na veletrzích
cestovního ruchu, zhotovuje městské děkovné a pamětní listy a v nepodlesní řadě
zabezpečuje program návštěv primátora a hostů města Chomutova.

5.6.9.1 Rodinné zápolení
Nadstandardní a oceňované je
pořádání celoroční akce Rodinné
zápolení. Soutěž pro rodiny s dětmi,
do které jsou zapojeny různé
organizace a spolky z města, pořádá
odbor od roku 2011. Letošní sedmý
ročník zápolení, zkráceně RoZa, s
maskoty kozou Rózou a kozlíkem
Rozmarýnkem, probíhal od 28.
ledna do 10. prosince a měl celkem
čtrnáct etap: v lednu proběhla v Foto: Magistrát města Chomutova
Aquasvětě Chomutovská ploutev, v únoru se soutěžilo v Keramické dílně Střediska volného
50

V příloze číslo dvanáct je uveden Program akcí města Chomutova pro rok 2017.
Facebook: rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi
uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.
51
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času Domeček, v březnu proběhla RoZa v rámci Filmového festivalu v kině Svět, v dubnu
rodiny vyrazily na Turistický výšlap, v květnu se Malovalo v plenéru, zrekonstruovaném
parku T. G. Masaryka, v červnu vyrazili účastníci v areálu Banda na Cestu kolem světa, v
červenci se stavěly Hrady z písku na Kamencovém jezeře, v září se skanzen Stará Ves
proměnil na Pohádkovou vesnici a navíc mohly děti vyrazit jako Sherlock Holmes po stopách
zločinu ve Středisku knihovnických a kulturních služeb, v říjnu si soutěžící mohli vyzkoušet
Živé sochy a vyfotit se na radnici v nejrůznějších scenériích a rekvizitách, v listopadu se děti
věnovaly kreativní činnosti v etapě Lidé okolo nás a v prosinci proběhlo vyhlášení vítězů v
Městském divadle. V prosinci proběhla také bonusová etapa při rozsvěcení vánočního trhu,
bonusové body mohli účastníci RoZy získat i za celoroční aktivitu s názvem Chomutovský
průvodce. Vítězi letošního ročníku se stali Tomáškovi, kteří vyhráli poukaz na dovolenou
v hodnotě čtyřiceti tisíc korun.

5.6.9.2 Cena Jiřího Popela z Lobkovic
Tradiční společensky významnou událostí je udílení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic.
V roce 2017 se konalo 15. června v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb,
vyznamenány byly učitelky hudby Jaroslava Hanousková a Magda Martincová. Rada
statutárního města Chomutov jim cenu udělila za jejich přínos k rozvoji kultury a šíření
věhlasu města.
Jaroslava Hanousková vystudovala Vyšší hudebně pedagogickou školu v Teplicích byla
oceněna, mimo jiné, za zásluhy v roli
ředitelky
Základní
umělecké
školy
Chomutov. Tuto funkci vykonávala v letech
1984 až 1993 a především její zásluhou došlo
k úpravě učeben, přestavbě tělocvičny na
koncertní sál či vzniku výstavní síně
v podkroví školy. Zasadila se také o to, že
škola mohla nést jméno Tomáše Garrigua
Masaryka. Na škole vyučovala hru na klavír,
komorní hru a klavírní improvizaci a více než Foto: Chomutovské noviny
třicet let pro veřejnost organizovala a uváděla koncerty Kruhu přátel hudby, na něž zvala
nejlepší umělce. Vynikala také svým laskavým přístupem a přirozenou elegancí. Ze základní
umělecké školy odešla v roce 2015, v letech 2013 až 2016 působila na Akademii třetího věku,
v níž měla ve Středisku knihovnických a kulturních služeb přednášky doplněné hudebními
ukázkami v podání žáků chomutovské „lidušky“.
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Magda Martincová vystudovala sólový zpěv na konzervatoři v Praze, který do roku
2013 vyučovala na Základní umělecké škole
T. G. Masaryka v Chomutově, dvacet let
působila také jako hlasový pedagog a druhý
sbormistr ve sboru Hlahol a jako hlasový
pedagog v Loutně české. Nakonec
v Chomutově založila vlastní pěvecký sbor
Aurum, s nímž reprezentovala město i za
hranicemi České republiky. Uznání si
zasloužila také za své pedagogické
schopnosti, především za dlouholetý obětavý Foto: Chomutovské noviny
a citlivý přístup k práci s dětmi.

5.6.9.3 Chomutovské krušení
Mimořádné byly letos Chomutovské slavnosti, které byly spojeny s Chomutovským
krušením, setkáním hornických a hutnických měst a obcí. Probíhalo od 17. do 18. června a
Chomutov při něm navštívilo na osm set horníků z České republiky, Slovenska, Německa,
Polska a Maďarska.
Slavnost byla zahájena průvodem hornických a hutnických delegací, přičemž
nejpočetnější náležela hostitelskému městu. Chomutov v průvodu zastupovali nejen horníci,
ale také folklorní soubor Skejušan, Junáci z chomutovského skautského střediska Český lev,
členové Muzea československého opevnění Na Kočičáku, Chomutovská ostrostřelecká
společnost, účastníci Rodinného zápolení a Veteran Car Club s historickými vozy. Průvod
směřoval od sídla Severočeských dolů na pěšině Boženy Němcové do historického centra a
odtud zpět k městskému parku, kde primátor Marek Hrabáč odekoroval prapory jednotlivých
hornických spolků. Tím oficiálně zahájil program, jehož součástí byla prezentace
chomutovských spolků, hry, divadlo, kvízy, kejklíři, šermíři či středověká hudba v městském
parku nebo pouťové atrakce na bývalém fotbalovém stadionu. V parku vedle městského
divadla bylo postaveno pódium, kde se během soboty a neděle vystřídala řada kapel a
pěveckých sborů. Zlatým hřebem byl sobotní koncert zpěvačky Anny K., po němž pan
primátor předal světlo svaté Barbory, patronky horníků, delegaci z Ostravy, která bude
pořadatelem hornického krušení 2018. Kromě programu v městském parku probíhala
v kostele sv. Kateřiny výstava věnovaná hornictví a v parčíku u městské radnice byla
slavnostně odhalena socha svatého Prokopa, patrona horníků, od Jitky Kůsové Valevské.
Podrobný program Chomutovského krušení je k nahlédnutí výše. Město Chomutov akci
financovalo za pomoci dotace patnáct tisíc euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Kromě výše uvedených společenských událostí pořádal v roce 2017 odbor vnějších
vztahů Vzpomínkové setkání u příležitosti sto šedesáti sedmi let od narození T. G. Masaryka
(7. března), Reprezentační ples města Chomutova (18. března) či společenské setkání
zástupců škol v obřadní síni radnice ke Dni učitelů (29. března). Spolu s Mateřskou školou
Chomutov a Podkrušnohorským zooparkem zajišťoval velikonoční pásmo dětí mateřských
škol a výzdobu na náměstí 1. máje pod názvem Chomutovské Velikonoce (16. dubna).
Organizoval také chomutovský Mezinárodní den památek a sídel (21. dubna), den, kdy jsou
zdarma zpřístupněné památky města, zapojení Chomutova do celorepublikové akce Ukliďme
Česko (8. dubna), Pietní akt u příležitosti dvaasedmdesátého výročí osvobození na městském
hřbitově a v městském parku (8. května), akci Od jezera k moři - Chomutovské sympozium
2017, během nějž se piloty z mola Kamencového jezera proměnily v mořské atoly a totemy
(27. května až 3. června), a účast Chomutova v kampani Světlo pro AIDS, při které se
dominanty různých světových měst zbarví dočervena na podporu nemocných (21. května).
Bez odboru vnějších vztahů by se neuskutečnil ani Evropský den hudeb, který zahajuje
sezonu koncertů v městském parku, a letní Koncerty dechových hudeb tamtéž (červen až
srpen), Ocenění dárců krve (31. června) či jedinečný Chomutovský půlmaraton (5. srpna).
Odbor vnějších vztahů zajišťoval také Dny evropského dědictví, během nichž bylo možné
zdarma navštívit chomutovské památky (9. až 17. září), Oslavy devětadevadesátého výročí
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vzniku republiky (28. října), uctění památky Dne válečných veteránů (11. listopadu) a Dne
boje za demokracii a Mezinárodního den studentstva (17. listopadu). Zásluhou tohoto
odboru je i hladký průběh historické konference Comotovia 2017 (7. listopadu),
Chomutovského tanečního gala, mezinárodní taneční soutěže o Velkou cenu města
Chomutova (19. listopadu) a Chomutovských Vánoc (3. až 30. prosince). Zmíněné akce jsou
podrobněji zaznamenány v kapitole Kalendárium.
Kromě vlastních organizačních povinností spolupracovali zaměstnanci odboru
vnějších vztahů na realizaci: Jízdy Tří králů (6. ledna), Sportovce roku (18. ledna), Masopustu
(18. února), Regiofestu (11. května), Koncertů pěveckých sborů v Rytířském sálu,
Severočeských farmářských trhů na náměstí 1. máje, multižánrového festivalu Otevřeno,
putovní obří vodní skluzavky Slide Czech Tour v Přemyslově ulici (23. července) a výstav
regionálních autorů v art galerii Radnice; a reprezentovali město Chomutov na veletrzích
Reisemesse Drážďany (27. až 29. ledna), Holiday World Praha (16. až 19. února), Infotour a
cykloturistka Hradec Králové (9. až 11. března), ITEP Plzeň (21. až 23. září) a TUC Lipsko (22.
až 26. listopadu).

5.6.10 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor životního prostředí sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí.
V rámci státní správy vykonává odbor činnost vodoprávního úřadu a speciálního stavebního
úřadu podle vodního zákona, přičemž například vydává povolení k nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami, povoluje nadlimitní vypouštění odpadních vod nebo schvaluje
havarijní plány. Dohlíží také na odpadové hospodářství tím, že, mimo jiné, uděluje souhlas k
nakládání s nebezpečnými odpady a vede jejich evidenci či kontroluje, jak jsou podnikateli a
obcemi dodržovány předpisy a rozhodnutí úřadů. Odbor také zajišťuje ochranu ovzduší (vede
například evidenci oznámení středních zdrojů a zpřístupňuje informace o stavu ovzduší),
působí v oblasti rybářství, ochrany zvířat a ochrany přírody (mimo jiné povoluje kácení dřevin
rostoucích mimo les, vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků,
registruje významné krajinné prvky, vyhlašuje památné stromy, jejich ochranná pásma a
zajišťuje jejich ochranu). Dále v rámci státní správy zajišťuje odbor životního prostředí
agendu týkající se myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, lesa a rostlinolékařskou
péči. V oblasti samosprávy zodpovídá odbor životního prostředí za odpadové hospodářství
města. Zajišťuje zpracovávání koncepčních dokumentů, smluvních vztahů s firmami zpětného
odběru a elektrozařízení či koordinace rozmísťování a přidělování nádob na odpad a
odpadních košů. Zaměstnanci odboru mají na starosti též správu městské veřejné zeleně,
tedy agendu péče o dřeviny a travnaté plochy či květinové výsadby. Odbor životního
prostředí vedla v roce 2017 Ing. Jana Hladová.
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6. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM
6.1 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
Hlavním předmětem činnosti Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v roce
2017 bylo provozování městské autobusové a trolejbusové dopravy na území města
Chomutova a Jirkova a pro obce Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice. Kromě městské
hromadné dopravy provozoval podnik linkovou a smluvní, pravidelnou a nepravidelnou
autobusovou dopravu, mycí linku a poskytoval opravárenský servis pro vlastní vozový park a
pro vozy externích zákazníků. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova sídlí vedle
Obchodní zóny Otvice, v roce 2017 jej vedl Ing. Petr Maxa.
Dopravní podnik v letošním roce učinil další kroky vedoucí k uzavření desetileté
smlouvy na provozování městské hromadné dopravy ve městech Chomutov a Jirkov a s
obcemi Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice. Rok 2017 byl prvním celým rokem, kdy byla
městská hromadná doprava provozována v tarifu integrovaného dopravního systému
Ústeckého kraje (Dopravy Ústeckého kraje), jehož je od 11. prosince 2016 dopravní podnik
součástí, a byl to také rok věnovaný zadávacím řízením na pořízení nových trolejbusů.
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V souvislosti s obnovou vozového parku byla věnována pozornost zpracování a
projednání žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Přes složitost zadávacích řízení a
dotačních žádostí se dopravnímu podniku podařilo zajistit vše potřebné k výrazné obnově
vozového parku městské hromadné dopravy. Z Integrovaného regionálního operačního
programu bude pořízeno sedmnáct vozidel pro městskou hromadnou dopravu, patnáct
trolejbusů a dva CNG52 autobusy. Dodány by měly být nejpozději v květnu 2018. Dalších
třináct CNG autobusů bude financováno z Integrovaného operačního programu/Integrovaná
územní investice Ústecko.

6.1.1 Městská hromadná doprava
Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova provozoval v roce 2017 jedenadvacet linek
městské hromadné dopravy se dvěma sty pětapadesáti zastávkami, které byly obsluhovány
jedenatřiceti autobusy a šestnácti trolejbusy. Patnáct autobusových linek se pohybovalo po
trasách s délkou sto jedenačtyřicet kilometrů, šest trolejbusových linek obsluhovalo trasy
dlouhé osmašedesát kilometrů s pětapadesáti zastávkami.

Dopravní podnik v rámci provozu městské hromadné dopravy dodržel parametry
standardů kvality služeb. Nevynechal více než 10 % kilometrů spojů měsíčně, dodržel
v minimálně 80 % jízdní řád a ústrojovou kázeň řidičů, umožnil provádění plateb při nákupu
časových jízdenek a dobíjení elektronické peněženky prostřednictvím čtyř dobíjecích
terminálů, v přepravních kancelářích pak bylo možné uhradit platby pomocí bankovní karty.
Proběhla také adaptace odbavovacího systému na bezkontaktní čipové karty Dopravy
Ústeckého kraje a na elektronické jízdní doklady a elektronické peněžní prostředky na těchto
kartách nahrané. Ve čtyřiačtyřiceti vozech městské hromadné dopravy byla provozována wifi
síť v systému 3G nebo LTE53.

52

CNG: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. Vozidla navržená na spalování zemního plynu jsou tišší,
ekologičtější a mají efektivnější provoz.
53
3G: zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě, které nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu a dat,
videotelefonii a mobilní televizi.
LTE: Long Term Evolution, technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích.
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6.1.2 Linková a ostatní autobusová doprava
Dopravní podnik vlastnil v hodnoceném roce licence na provoz šesti autobusových
linek. Na linkách a smluvních přepravách ujeli řidiči dopravního podniku celkem dvě stě
třiačtyřicet tisíc kilometrů. Největší podíl na tom měla přeprava zaměstnanců pro významné
zájezdová doprava.

6.1.3 Dopravní podnik a veřejnost
Dopravní podnik je významnou součástí života měst Chomutova a Jirkova, především
pak městská hromadná doprava. Jedním z cílů podniku je proto prezentace aktualit
veřejnosti prostřednictvím lokálních periodik a pořádání tzv. dnů otevřených dveří. S
finančním přispěním Ústeckého kraje a s podporou měst Chomutova a Jirkova proběhl 3. září
2017 Den otevřených dveří v dopravním podniku aneb bezpečně do školy. Návštěvníci si
mohli prohlédnout veřejnosti běžně nepřístupné prostory technického zázemí dílen, myčky a
samozřejmě také vozidla městské hromadné dopravy. Lákadlem byly historické autobusy
Škoda 707 RTO, Double Decker Leyland, Karosa B 732 a Karosa LC 735.20. Cílem této akce
pro veřejnost bylo posílit správné návyky bezpečného chování zejména u dětí a mládeže.
Téma „bezpečně do školy“ se prolínalo připraveným zábavným, hudebním a soutěžním
programem, jenž byl realizován za účasti zástupců Bezpečnosti silničního provozu a Policie
České republiky. S programem opět pomáhali také černovičtí hasiči, kteří trpělivě odpovídali
na všechny zvídavé dětské otázky, poradili s prevencí a předvedli techniku a výstroj.

6.2 Chomutovská bytová
Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2017 pokračovala ve své činnosti z
předešlých let, kterou je pronajímaní bytů a nebytových prostor, opravy, údržba, správa,
modernizace a investice do bytového fondu v rozsahu, kterou jí určuje jediný akcionář
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Statutární město Chomutov. Chomutovská bytová sídlí v Křižíkově ulici, její provoz zajišťovalo
v roce 2017 pět zaměstnanců pod vedením Bc. Soni Skalické.
Chomutovská bytová spravuje z větší části svůj vlastní bytový fond a současně
zajišťuje správu bytového fondu ve vlastnictví statutárního města, jenž nebyl dosud
zprivatizován. V roce 2017 měla společnost ve svém majetku tisíc tři sta pětačtyřicet
bytových jednotek a sedmapadesát nebytových prostor. Ve vlastnictví Statutárního města
Chomutov společnost spravovala dvě stě třiaosmdesát bytových jednotek a patnáct
nebytových prostor, správa byla prováděna na základě mandátní smlouvy.

6.2.1 Hospodaření
Hlavní činností společnosti Chomutovská bytová byla správa a údržba bytového
fondu. Pro tyto účely disponuje společnost s finančními prostředky získanými z vybraného
nájemného od nájemců bytů a nebytových prostor, dále za pronájmy reklamních ploch a
umístění antén mobilních operátorů a antén k internetu. Další finanční prostředky
společnost získává z tržeb za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, z
tržeb za schvalovací procesy spojené s přepisy nájemních vztahů k bytům, z pronájmů bytů,
výměn bytů a podobně. V hodnoceném roce došlo ke zvýšení příjmu finančních prostředků
díky lepšímu výběru starých pohledávek, který činil v roce 2017 celkem sedm milionů tři sta
třiapadesát tisíc korun, a nových pohledávek, u nichž se poprvé podařilo zastavit nárůst a
vybrat o sedm set sedmašedesát tisíc korun více, než bylo očekáváno. Rok 2017 byl pro
společnost Chomutovská bytová celkově úspěšný, výsledek hospodaření za celou organizaci
byl kladný ve výši jeden milion sedm set osmdesát tisíc korun. I v roce 2017 byl majetek
bytového a nebytového fondu společnosti Chomutovská bytová a svěřený majetek
Statutárního města Chomutov spravován vybraným externím dodavatelem, firmou Qark,
s níž má Chomutovská bytová uzavřenou mandátní smlouvu o zajištění správy nemovitostí.

6.2.2 Chomutovská bytová a veřejnost
Nabídka bytů veřejnosti probíhala formou veřejné nabídky, nabídka nebytových
prostor byla rovněž realizována zveřejňováním na webových stránkách a v sídle společnosti.
Kontrolu bytů, jejich užívání a komunikaci s nájemníky zajišťovali pracovníci provozního
úseku. Probíhala také spolupráce se správcem nemovitostí, společností Qark, a to v
oblastech zajišťování oprav a údržby bytů a nebytových prostor, stanovení plánu oprav a
údržby, předávání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu, zajištění kontrol
objektů a odstranění technických závad a provádění povinných revizí. Běžná údržba byla
zajištěna odborným způsobem za přesně stanovených podmínek, přičemž činnost
dodavatelů byla průběžně kontrolována.
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6.2.3 Činnost v roce 2017
V roce 2017 došlo k technickému zhodnocení čtyřiceti domů v celkové hodnotě deset
milionů osm set šestatřicet tisíc korun. Mezi větší akce v roce 2017 patřila revitalizace
objektu s nebytovými prostory v ulici Jakoubka ze Stříbra, číslo popisné 140, oprava střech
domů v ulici Palackého čp. 3947-3949, čp. 3950-3952, část kompletní revitalizace domu v
ulici Palackého čp. 3953-3954, zateplení části fasády u domů v ulici Sokolská čp. 3721 a v
ulici Pionýrů čp. 3780. Dalšími opravami a rekonstrukcemi provedenými v roce 2017 byly
například rekonstrukce elektrorozvodů, malování, výměna schránek a oprava zábradlí ve
společných prostorách domů. Dále rekonstrukce rozvodů plynu (svislé a ležaté rozvody),
oprava havarijního stavu kanalizace a dílčí opravy střech. Byl prodán dům Pod Břízami 5251
(bývalá školka Zahradní) včetně pozemku a vodovodní přípojky, Statutárnímu městu
Chomutov byl darován dům v Palachově ulici čp. 3416, včetně pozemku, pro vybudování
sociálních bytů.

6.3 Kultura a sport Chomutov
Cílem společnosti Kultura a sport Chomutov v roce 2017 byl rozvoj její činnosti a
rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele a návštěvníky Chomutova při
zachování úrovně nabízených služeb. Po etapě rozsáhlých, především organizačních změn,
kterými Kultura a sport procházela v předchozích letech, byl hodnocený rok obdobím
stabilizace. Ta přinesla prostor pro kýžený rozvoj činnosti. Kultura a sport Chomutov sídlí
v městském divadle, v roce 2017 společnost vedla Bc. Věra Fryčová.
Počet objektů, jejichž provoz má společnost na starosti, se v průběhu roku nezměnil.
Jednou z priorit vedení společnosti bylo dosažení kladného hospodářského výsledku, čehož
nejen že bylo dosaženo, ale nedošlo ani k úplnému čerpání schválené dotace na provoz
jednotlivých středisek. Na hospodaření společnosti se kromě snížení nákladů na provoz jí
podřízených, energeticky náročných celků, pozitivně odrazila také vysoká vytíženost a
návštěvnost jednotlivých zařízení a spolupráce s jednotlivými kluby, dlouhodobými nájemci
spravovaných prostor či agenturami zajišťujícími sportovní soustředění a mimořádné kulturní
programy. Hospodaření společnosti v průběhu daného období naopak negativně ovlivňovaly
pohledávky neuhrazené ve lhůtě splatnosti některými sportovními kluby, což se podařilo
eliminovat splátkovými kalendáři. Z důvodu neplnění závazků vyplývajících ze splátkového
kalendáře a neuhrazených faktur pak byla k 31. prosinci 2017 ukončena smlouva
s dlouhodobým nájemcem nebytových prostor v městském divadle.
V letošním roce byl, jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany návštěvníků,
kladen mimořádný důraz na plnění zvyšujících se hygienických nároků v provozu sportovišť i
oddychových zařízení a na vysoký komfort poskytovaných služeb, což částečně souviselo s
pokračujícím navyšování počtu návštěvníků jednotlivých zařízení, zejména Oddychového a
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relaxačního centra a Kulturně společenského centra na Zadních Vinohradech. V rámci
podpory kulturních aktivit se společnost Kultura a sport zaměřila na uzavření smluv o
propagaci jejího obchodního jména s různými ekonomickými subjekty v širším regionu.
Významnou regionální kulturní událostí byl čtrnáctý ročník Multižánrového festivalu
Otevřeno, jenž zaměstnanci Kultury a sportu uspořádali za podpory Ústeckého kraje,
Statutárního města Chomutova a dalších partnerů. Šíří spektra uspořádaných akcí a
nabízených aktivit potvrdila společnost svoji pozici dominantního poskytovatele služeb
v oblasti kultury a sportu pro veřejnost.

6.3.1 Areál Tomáše ze Štítného
Víceúčelový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného tvoří tři venkovní hřiště. V
průběhu roku byl využíván veřejností, školami i sportovními kluby (Hokejbalové kluby Dandy
Chomutov a Wolves Chomutov či Piráti Chomutov), jejichž zájem o využití v roce 2017, po
rekonstrukci zázemí areálu, vzrostl, 20. dubna se zde odehrál například hokejbalový turnaj
Hokejbal proti drogám 2017.

6.3.2 Centrum sportu a volného času
Centrum volného času se nachází na Zadních Vinohradech v areálu zimního a letního
stadionu a zahrnuje budovu vrátnice, dětské hřiště a in-line dráhu. Budova vrátnice je
využívána společností Kultura a sport jako informační centrum celého areálu a pracoviště
marketingových a propagačních služeb. Dětské hřiště je osazeno dřevěnými herními prvky a
je velmi oblíbeným místem rodičů s dětmi. In-line dráha pak nabízí veřejnosti možnost
pravidelného tréninku či sportovního využití volného času v těsné blízkosti centra města.

6.3.3.Kulturně společenské centrum
Kulturně společenské centrum kino Svět na Zadních Vinohradech disponuje dvěma
hlavními sály pro filmovou projekci. Jsou zde také prostory k pořádání firemních školení,
porad, setkání, amatérských výstav či jednání společenských organizací a kancelářské
prostory a klubovny. Prostory byly v hodnoceném roce využívány společností Kultura a sport
a sportovními kluby (Karambol club Chomutov, Piráti Chomutov).
Dramaturgická skladba filmových projekcí v kině Svět byla do značné míry ovlivněna
nabídkou jednotlivých distributorů. Společnost Kultura a sport přesto pravidelně uváděla
dětské filmy, filmy pro seniory a pro návštěvníky preferující kvalitní filmovou produkci.
V rámci přehledu výsledků kin České republiky, hodnotící návštěvnost a tržbu, se
chomutovské kino umístilo na devětatřicátém místě. V roce 2017 jej navštívilo
devětašedesát tisíc čtyři sta třiaosmdesát diváků, kteří měli možnost zhlédnout tisíc sto
devětatřicet filmových projekcí.
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Kromě běžné filmové projekce přichystali zaměstnanci Kultury a sportu
Chomutovanům přímé přenosy či jejich záznamy následujících titulů z Metropolitní opery
New York: Giuseppe Verdi - Nabucco (7. ledna), Charles Gounod - Romeo a Julie (21. ledna),
Antonín Dvořák - Rusalka (25. února), Giuseppe Verdi - La Traviata (11. března), Wolfgang
Amadeus Mozart – Idomenoe (25. března), Petr Iljič Čajkovskij - Evžen Oněgin (22. dubna),
Richard Strauss - Růžový kavalír (13. května), Vincenzo Bellini – Norma (7. října), Wolfgang
Amadeus Mozart - Kouzelná flétna (14. října), Thomas Adés - Anděl zkázy (18. listopadu).
V kině Svět bylo také možno vidět záznamy přímých přenosů z koncertů: Rammstein in
Amerika, Rolling Stones – Olé olé olé! Cesta napříč Jižní Amerikou (22. února), David Gilmour
v Pompejích (13. července), Black Sabbath: The end of the end (1. srpna), Scorpions forever
and a day (16. října). Společnost Kultura a sport se pravidelně zapojovala také do projekcí
v rámci těchto republikových přehlídek: Expediční kamera, Febiofest 2017, Mezinárodní
festival outdoorových filmů a Snow film fest.
V roce 2017 Kultura a sport připravila ve spolupráci se společností Puls investiční a
Okresní hospodářskou komorou v Chomutově komponovaný program Skrytý potenciál ženy,
jenž byl zaměřený na problematiku současného světa a zdravého životního stylu. Ve
vestibulu kina v prvním podlaží pak probíhaly výstavy filmových plakátů, fotografií a
výtvarných prací mladých talentovaných tvůrců: Fantastická zvířata a kde je najít (výstava
plakátů), Febiofest 2017 (regionální ozvěny), Preventivní tvoření (práce žáků chomutovských
základních a středních škol), Pohádka (oblíbená pohádková postava žáků školních družin
města Chomutova).

6.3.4 Letní kino
Areál letního kina v Přemyslově ulici byl využíván od června do září. Kromě filmových
projekcí se zde odehrály divadelní představení, především pro malé diváky, a koncerty. V
roce 2017 se na letním kině uskutečnilo čtyřiatřicet filmových projekcí, čtyři divadelní
představení a čtyři hudební produkce. Těmi byly koncert skupiny Tři sestry (2. června), Letní
filharmonie 2017 (28. června), Autismusic fest 2017 (12. srpna) a koncert skupiny Čechomor
(27. srpna).

6.3.5 Letní stadion s tréninkovým zázemím
Letní stadion s tréninkovým zázemím na Zadních Vinohradech je tvořen fotbalovým
hřištěm a atletickým stadionem s vlastními provozně oddělenými zázemími. Fotbalový
stadion využívá především fotbalový klub FC Chomutov. Volné hodiny na hrací ploše jsou pak
k dispozici dalším regionálním fotbalovým klubům. Atletický stadion, o nějž v posledních
letech významně vzrostl zájem, byl využíván veřejností, školskými zařízeními i sportovními
kluby (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, FC
Chomutov, Piráti Chomutov, Krasobruslařský klub Chomutov či Sdružení příznivců Gymnázia
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Chomutov). V maximální možné míře využívá externí prostory atletického stadionu
Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov. Má také pronajato zázemí, což částečně sehrálo svou
roli v nebývalém nárůstu členů atletického klubu.
Kultura a sport využila prostoru atletického stadionu v období letních prázdnin,
během nichž uspořádala Prázdninovou miniškolu sportu pro děti. Během týdenního pobytu
měly děti možnost seznámit se se sportovními aktivitami v zařízeních společnosti, i s dalšími
v okolí Chomutova (Lezecká aréna Jirkov, Podkrušnohorský zoopark a podobně). Záměrem
miniškoly byla podpora zdravého způsobu života u dětí a motivace k pravidelným
pohybovým aktivitám, týmové spolupráci a zásadám fair play.
Na letním stadionu se v průběhu roku 2017 uskutečnily následující akce
spolu/organizované místními spolky, kluby či společnostmi: Atletické závody základních škol
Štafetový pohár a O pohár rozhlasu (10. května), krajské kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (19. května), Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a
speciálních (23. května), Středoškolský atletický pohár (19. září), Atletické závody středních
škol (8. června) a Atletické závody chomutovských škol (6. června).

6.3.6 Městské divadlo
Městské divadlo Chomutov bylo v roce 2017 využíváno především ke komerčním
pronájmům prostor. Kultura prostředí a výhodná poloha v centru města jsou atraktivními pro
zájemce z řad veřejnosti. Mimo pronájmů se v městském divadle uskutečnilo v roce 2017
celkem sto sedmačtyřicet akcí, z toho šestačtyřicet uspořádala společnost Kultura a sport.
V rámci abonentního předplatného dovezla Kultura a sport do Chomutova třináct
divadelních představení, mimo rámec předplatného pak uskutečnila pět divadelních
představení, osm pořadů pro děti a deset pořadů pro seniory. Zaměstnanci Kultury a sportu
také zajistili, mimo jiné, koncerty následujících kapel a osobností: Jan Nedvěd (9. března),
Zrní (23. března), Mucha (3. června), Slet bubeníků (27. října), Peter Lipa Band (16.
listopadu), Oceán (21. listopadu), Bex Marshall band (12. prosince), DJ Pixie (3. června).
Významným obohacením kulturní nabídky města Chomutova byly aktivity agentury
Petra Macka, který uspořádal pět koncertů klasické hudby. Uskutečnily se také tradiční
taneční kurzy pro mládež Dagmar Knížetové zakončené dvěma tanečními plesy absolventů.
V rámci pronájmů se v divadle odehrálo třináct maturitních plesů, ples Chomutovského
nadačního fondu (28. ledna), ples Základní umělecké školy Chomutov (11. února),
Ostrostřelecký ples (11. března), ples Statutárního města Chomutova (18. března), Romský
ples (28. října). Národnostní menšina Vietnamců tradičně oslavila Lunární rok (27. ledna).
V prostorách divadla proběhlo také jedenadvacáté setkání hornických a hutnických měst a
obcí České republiky (16. až 18. června) či Veletrh Technodays (20. až 24. dubna) a mnoho
dalších.
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6.3.7 Městská sportovní hala
Městská sportovní hala je díky poloze v blízkosti centra Chomutova v Mánesově ulici
optimálním objektem pro přípravu sportovních klubů i pro aktivity veřejnosti. Prostory
malého a velkého sálu byly využívány zejména sportovními kluby, přičemž úměrně s jejich
soutěžními úspěchy rostl i zájem veřejnosti o zhlédnutí jednotlivých utkání či závodů.
Městská sportovní hala hostila během roku 2017 řadu sportovních akcí, odehrály se zde také
dvě kulturní události, a sice koncert Tomáše Kluse (11. března) a samostatný recitál Jaroslava
Nohavici (13, dubna). Akce spolu/organizované s místními spolky, kluby či společnostmi na
zimním stadionu v roce 2017 byly tyto: Memoriál Jaroslava Svobody (Chomutovská liga
malého fotbalu, 2. ledna), Mistrovství České republiky ve futsalu juniorů (FC Baník
Chomutov), Mistrovství České republiky kadetů a seniorů (Czech wrestling Chomutov, 18.
března), Mistrovství České republiky v basketbalu dívek do čtrnácti let (BK Levharti
Chomutov, 28. dubna až 1. května), Czech Dance Masters (Taneční klub Beethoven D. C., 7.
května), Memoriál Helmuta Tauda (TJ VTŽ Chomutov, 24. května), Velká cena Chomutova
(oddíl juda TJ VTŽ Chomutov, 11. června), Dance show 2017 (Taneční škola Stardance
Chomutov), Prázdninová miniškola sportu (Kultura a sport Chomutov, 3. až 28. července),
Mezinárodní halový Cup mládeže (Junior Chomutov, 1. května).

6.3.8 Oddychové a relaxační centrum
Oddychové a relaxační centrum Aquasvět je využíváno především veřejností,
školskými zařízeními a sportovními kluby (TJ Slavie Chomutov, Piráti Chomutov, BK Levharti
Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, Klub potápěčů Chomutov a jiné). Společnost Kultura a sport
zde realizuje pravidelné kurzy pro mateřské a základní školy v rámci plavecké školy,
kojenecké plavání, aqua-aerobik, kondiční cvičení pro seniory, příměstské tábory a provozuje
restaurační činnost.
Návštěvnost areálu v roce 2017 dvě stě jednatřicet tisíc a sedm set dvaapadesát lidí,
což je o osm set třicet více než v předešlém roce. Vytíženost objektu překračovala plánované
hodnoty a opakovaně docházelo k naplnění maximální povolené kapacity areálu,
nejvytíženějšími pak byly prázdninové měsíce.
Následují akce spolu/organizované s místními spolky, kluby či společnostmi v
Aquasvětě 2017: Mladý sportovec (Klub potápěčů Chomutov, 24. června), Mistrovství České
republiky družstev v plavání (TJ Slavie Chomutov, 21. ledna), Rodinné zápolení (Statutární
město Chomutov, 28. ledna), Jarní prázdniny v Aquasvětě (Kultura a sport Chomutov, 27.
února až 5. března), Memoriál Jaroslava Jezbery (TJ Slavie Chomutov, 29. dubna), Den ve
fitness (Sociální služby Chomutov), Nebojte se vodníka aneb bezpečné prázdniny u vody
(Klub potápěčů Chomutov, 10. června), Cesta kolem světa (Mateřská škola Chomutov, 12.
června), Prázdniny v Aquasvětě (Kultura a sport Chomutov), Velká cena Chomutova (TJ Slavie
Chomutov, 22. a 23. září), Oslava pátých narozenin Aquasvěta (Kultura a sport Chomutov, 19.
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října), Zimní pohár České republiky desetiletého žactva (TJ Slavie Chomutov, 2. a 3, prosince),
Vánoční šupina (Kultura a sport Chomutov, 16. prosince).

6.3.9 Rodinné centrum Rozmarýn
Rodinné centrum Rozmarýn, které sídlí v městském parku u vchodu z Chelčického
ulice, je určeno volnočasovým aktivitám všech generací. Hlavní část centra tvoří prostor
kavárny s plně vybavenou hernou pro děti. Součástí je i vzdělávací centrum, které svými
programy vyplňuje volný čas rodinám. V roce 2017 přichystalo pro děti výtvarné dílny,
hudební půlhodinky, program mateřská v pohybu a pro matky s dětmi cvičení s kočárky.
Hernu rodinného centra navštívilo čtyři tisíce pět set deset dětí a jejich rodičů. Centrum také
spoluorganizovalo a hostilo několik zajímavých akcí. V rámci festivalu Otevřeno proběhl Den
rodiny (1. června), během něhož bylo možnost poblíž Rozmarýnu navštívit Dětský den
s Pískomilem a Sympozium od jezera k moři. U rodinného centra byla uspořádána také
prezentace dobrovolnických aktivit DobroFest (10. června) a venkovní programy Pohádkový
park (7. září) a Strašidelná procházka (11. listopadu).

6.3.10 Sauna
Chomutovská sauna se nachází v Mostecké ulici poblíž centra sportu a volného času.
Je rozdělena na samostatné jednotky, které jsou předmětem dlouhodobých pronájmů.

6.3.11 Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem
Areál zimního stadionu na Zadních Vinohradech dlouhodobě využívají především
Krasobruslařský klub Chomutov a hokejový klub Piráti. Na ledových plochách probíhají také
výukové hodiny bruslení mateřských, základních a středních škol a neorganizované sportovní
aktivity veřejnosti. Společnost Kultura a sport pořádala na stadionu v roce 2017 pravidelné
veřejné bruslení, doplněné o mimořádné bruslení v období školních prázdnin a příležitostný
doprovodný kulturní program. Nově uspořádala kurz Bruslení s lektorem, kterého se
zúčastnilo dvě stě sedmasedmdesát z celkových jedenácti tisíc sto pětaosmdesáti
návštěvníků.
Během roku 2017 se na zimním stadionu uskutečnilo sedmačtyřicet extraligových a
devětadvacet dalších zápasů různých věkových kategorií a proběhlo několik sportovních akcí
národní, evropské i světové úrovně. V prostorách stadionu se odehrály také čtyři kulturní
události, a sice muzikál Kleopatra, výstava Dino Expo, koncert Kabát 2017 a muzikálová
revue Madagaskar.
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Akce spolu/organizované místními spolky, kluby či společnostmi na zimním stadionu
2017: reprezentace Česká republika-Norsko (Piráti Chomutov, 12. dubna), Jarní liga (Piráti
Chomutov), mistrovství světa v disco tancích Dance fever (Taneční klub Beethoven D. C., 22.
až 25. června), Chomutovská brusle (Krasobruslařský klub Chomutov, 28. října).

6.3.12 Multižánrový festival Otevřeno
Multižánrový festival Otevřeno se uskutečnil od 26. května do 3. června a představil
svým návštěvníkům sedmnáct hudebních vystoupení a čtyři divadelní představení. Festival
tvoří jednu z klíčových aktivit v kulturním kalendáři regionu a významný organizační počin
společnosti Kultura a sport. Vysoká návštěvnost dokládá jeho popularitu u mladší i starší
generace.
Projekt je zajímavý prezentacemi tvorby v kamenných budovách i ve veřejném
prostoru. Nabízí příležitost vyjádřit se zajímavým tuzemským i zahraničním tvůrcům a
přitahuje pozornost návštěvníků i mimo region. Přínosem je i dramaturgie festivalu, která
svou nabídkou oslovuje všechny věkové kategorie i příznivce nejrůznějších žánrů, často
mimo hlavní proud kulturního dění.
Festival byl uspořádán za podpory statutárního města Chomutova a Ústeckého kraje.
Nedílnou součástí financování akce je i zájem partnerů propagovat svá obchodní jména v
průběhu jejího konání.

6.4 Městské lesy Chomutov
Městské lesy Chomutov v roce 2017 pokračovaly v hospodaření na pozemcích
v majetku města Chomutova, které mají ve správě, podle platného lesního hospodářského
plánu. Výměra lesních pozemků k 31. prosinci 2017 činila 3 000,4 hektaru, z toho bylo 2
975,7 hektaru porostní půdy. Činnost organizace zajišťuje celkem osm zaměstnanců.
Pěstební, těžební i další práce byly zajišťovány převážně najatými živnostníky a soukromými
firmami. Městské lesy Chomutov sídlí v Hoře sv. Šebestiána, v roce 2017 je vedl ředitel Petr
Markes.

6.4.1 Hospodaření
V roce 2017 se hospodaření Městských lesů Chomutov příliš nelišilo od situace
v předchozích letech. Zalesněno bylo celkem 41,98 hektaru porostní půdy, což odpovídá
celkovému počtu 191 690 kusů vysazených stromků. Z toho 32,4 hektaru bylo zalesněno
jehličnany, převážně smrkem ztepilým, a 9,58 hektaru listnáči, zejména bukem lesním.
Organizace se snaží pokrýt maximum nákladů na lesnickou činnost z dotací, které poskytuje
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Ministerstvo zemědělství a Ústecký kraj. V roce 2017 Městské lesy čerpaly z těchto dotačních
titulů tři miliony čtyři sta šestapadesát tisíc korun. Hospodářský výsledek organizace za rok
2017 činil devětatřicet tisíc korun.
Čerpání dotací na lesnickou činnost v roce 2017 (v tisících Kč)
Náklady celkem

Dotace KÚ

Dotace Mze

Jiné dotace

Obnova lesa-sadba
Péče o lesní kultury
Prořezávky
Ochrana lesa
Ostatní lesnická činnost

2 310
1 546
201
355
1 705

542
0
0
0

1 063
1 546
201
0
104

0
0
0
0
447

Celkem

6 117

542

2 914

447

6.4.2 Ochrana a péče o lesní kultury
K důležitým činnostem v lesním hospodářství patří i ochrana lesní kultury a péče o ní.
V hodnoceném roce bylo nutné provést postřik sazenic proti klikorohu borovému na 165,46
hektaru, nátěry proti okusu zvěří na 89,96 hektaru a ožin sazenic na 211,13 hektaru lesní
kultury. Také bylo postaveno 2 665 metrů oplocenek a prořezáno 45,24 hektaru porostu.
Vytěženo bylo celkem 5 334,48 m3 dřeva. Z toho většinu, 4 396,45 m3, tvořilo dřevo
jehličnatých stromů, z nichž byla více než polovina modřín. 938,03 m3 vytěženého dřeva bylo
ze stromů listnatých.

6.4.3 Městské lesy a veřejnost
Městské lesy se i v roce 2017 věnovaly práci s veřejností, konkrétně s dětmi
z mateřských a základních škol v Chomutově. Během roku uskutečnili zaměstnanci
městských lesů celkem čtyřiatřicet programů lesní pedagogiky. Děti si na nich prohloubily
znalosti přímo v lese, vyzkoušely si různé hry i tvořivé aktivity, některé třídy též lesní práci,
když sázely lesní dřeviny. Do přichystaných aktivit se vedle klasických základních a
mateřských škola zapojila i Speciální škola v Palachově ulici.

6.4.4 Mimořádné události roku 2017
Českou republikou se 29. října prohnal orkán Herwart, který způsobil značné škody i
na lesním majetku města Chomutova. Poškodil porost v rozsahu přibližně dvou desítek
hektarů, množství polomového dřeva bylo odhadnuto na 4 000 m3. Nejvíce orkánem utrpěly
porosty modřínu opadavého. Městské lesy začaly vzniklou kalamitní situaci okamžitě řešit.
Během několika dnů po této události byla uzavřena smlouva na zpracování polomů
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harvestorem v nejpostiženějších porostech. Také musel být zajištěn odkup vzniklé dřevní
hmoty v kvalitě převážně paliva a vlákniny. Do konce roku se podařilo zpracovat 2 630 m3
dřevní hmoty.
Lesy ve správě chomutovských městských lesů v příhraniční oblasti osídlili v roce
2017 vlci. Poprvé byl pozorován jeden dospělý samec už v srpnu 2016 na těžební ploše
rašeliny v katastrálním území obce Jilmová, v listopadu se objevili hned tři dospělí vlci
v Národní přírodní rezervaci na katastru obce Pohraniční. Během zimy 2016/2017
zaměstnanci Městských lesů Chomutov průběžně pozorovali v těchto oblastech vlčí stopy a
koncem dubna 2017 bylo stopováno čtyři až pět dospělých vlků. Naposledy byly tyto šelmy v
příhraničí pozorovány letos v září, dva dospělé jedince se dokonce podařilo revírníkům
zachytit na fotopast. Fotografie byla pořízena 9. září 2017 v lokalitě v horní části Bezručova
údolí, v Tišině u tzv. Pašeráku.
Projekt Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Krušnohorský
rezistentní smrk, do nějž jsou zapojeny i městské lesy Chomutov, je ve fázi výsadby. V říjnu
2017 bylo vysazeno pět set roubovanců smrku do nově založeného semenného sadu a čtyři
sta šedesát roubovanců na zkusnou plochu. Krušnohorský rezistentní smrk by měl být
schopen čelit houbě kloubnatce, která decimuje populace zástupného smrku pichlavého i
původního smrku ztepilého v Krušných horách.

6.5 Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Zoopark Chomutov byl založen v roce 1975 a je specializován na chov zvířat
pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část
chovaných zvířat, a území severní Afriky. Skýtá více než sto šedesát druhů zvířat o tisíci
jedincích, mezi kterými je čtrnáct ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných
programů. Podkrušnohorský zoopark sídlí v Přemyslově ulici a v roce 2017 jej vedla do 30.
října Bc. Iveta Rabasová. Od 27. listopadu je pověřenou vedoucí Bc. Věra Fryčová.
Zoopark nabízí kromě chovu zvířat, v rámci něhož si mohou zájemci některé zvíře
adoptovat a přispět tak na jeho chov, také množství akcí pro veřejnost ve svém skanzenu
Stará Ves. Jeho Ekocentrum pracuje s dětmi, pro které jsou každoročně připravovány
Ekotábory. K zooparku patří psí útulek a konírna, v níž sídlí Jezdecký klub Chomutov.
Zaměstnanci zooparku zajišťují také správu Kamencového jezera.

6.5.1 Podkrušnohorský zoopark a veřejnost
Akce pro veřejnost pořádané Podkrušnohorským zooparkem zajišťuje oddělení
marketingu. Jejich cílem je přiblížit návštěvníkům, zejména pak dětem, život v přírodě a
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získat je pro spolupráci na její ochraně, a tak se jedná především o akce s ekologickým
charakterem, ale také o programy přibližující lidové tradice a workshopy pro děti i dospělé.
K nejoblíbenějším aktivitám patřily v roce 2017 bezesporu jízdy do obory Eurosafari,
během nichž mohli návštěvníci pozorovat různé druhy zvířat z bezprostřední blízkosti, a to i
po setmění, v rámci večerních jízd Safari expresem. Podkrušnohorský zoopark se také podílel
na Jízdě Tří králů (6. ledna) a Masopustním průvodu (18. února) a pro své návštěvníky
přichystal veselici Probouzení medvědů hnědých (18. března), Velikonoční neděli ve Staré Vsi
(16. dubna), Den Země (22. dubna), Pálení čarodějnic (29. dubna), Den dětí (1. června),
Pohádkové safari (11. až 12. a 18. až 19. srpna), Den zvířat (7. října), Strašidelnou zoo (28.
října) a Adventní neděle ve Staré Vsi (26. listopadu, 3., 10. a 17. prosince).

6.5.2 Skanzen Stará Ves
Na začátku září 2017 byly ve skanzenu Stará Ves otevřeny nové expozice tkalcovství,
přadláctví, cukrářství a zimní výstava na půdě roubenky. Součástí expozice tkalcovství a
přadláctví jsou nové pracovní stavy určené pro výuku při řemeslných dílnách. Expozice
cukrářství je koncipována tak, aby při vybraných příležitostech bylo možné rozšíření o ukázky
cukrářské výroby podle starých receptů. Větrný mlýn v areálu skanzenu byl opakovaně
využíván jako výstavní síň výtvarného umění. Největším úspěchem byla výstava obrázků –
vtipů Jiřího Wintra Neprakty, kterou zahájila Daniela Winterová. V roce 2017 získala Stará
Ves také oltář pro kapličku sv. Antonína.
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Vedle uvedených tradičních akcí se ve skanzenu uskutečnily aktivity komornější
povahy. V lednu, únoru a březnu probíhal cyklus Babičko, vypravuj s autorkou a učitelkou
dramatiky pro děti. V dubnu začal velmi oblíbený cyklus Jedlé plevele, jehož se již tradičně
účastnili návštěvníci z Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje. Během roku pak
probíhaly řemeslnické dny. V tyto dny přítomní řemeslníci předávali své vědomosti a
zkušenosti návštěvníkům, dávali jim možnost vše si vyzkoušet a své výrobky odnést domů.
Na konci června se ve skanzenu konala akce Vysvědčení ve Staré škole. Přes červenec a srpen
byl nejméně jeden den v týdnu ve Staré Vsi věnován programu Čímže to z kuchyně vonívalo,
tematicky zaměřenému na gastronomii nejméně půlstoletí starou, a další den projektu
Skanzen–ráj malířů. Na začátku září proběhlo ve Staré škole vítání prvňáčků. Stará Ves se
rovněž připojila k celoevropské akci Týden evropských kulturních tradic. Od konce listopadu
do Vánoc probíhaly ve stodole na statku přípravy na advent a adventní neděle.

6.5.3 Ekocentrum
V průběhu roku 2017 se vzdělávacích aktivit Ekocentra Podkrušnohorského zooparku
zúčastnilo celkem čtyři tisíce sto šedesát osm dětí z mateřských, základních a středních škol.
Proběhlo celkem sto padesát osm výukových programů. Ve spolupráci se Základní školou
Bílina a Střední průmyslovou školou Chomutov prezentovali pracovníci Ekocentra na školách
výukové programy Prales na talíři, Pochybné suvenýry a Příroda v ohrožení.
V prostorách Ekocentra proběhlo v roce 2017 několik seminářů pro pedagogy a
odborných přednášek pro veřejnost. Každé úterý se v Ekocentru scházel Kroužek mladých
přírodovědců, jenž se zabýval převážně ochranou přírody a její osvětou, a vykonal mnoho
práce v areálu Zooparku a v prostorách Staré Vsi. Na zahradu Ekocentra bylo v roce 2017
umístěno pět ptačích budek s nainstalovanými kamerami, díky kterým byly získány
časosběrné záznamy třech ptačích druhů pro budoucí výuku. Instalovány byly také nové,
interaktivní edukační prvky.

6.5.4 Zoologie
K 31. prosinci 2017 choval zoopark tisíc sto dvacet zvířat ve sto šedesáti druzích.
Čtrnáct druhů je zapojeno do Evropského záchovného programu a devět druhů bylo vedeno
v Evropské plemenné knize.
V rámci chovu savců porodila samice manula (Otocolobus manul) v březnu 2017 tři
mláďata. Dvě koťata záhy uhynula, třetí kotě samice bez problémů odchovala. V současné
době mladá samička čeká na doporučení od koordinátora Evropského záchovného
programu, do které zoo bude přesunuta. Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis
bactrianus) byla úspěšně odchována dvě mláďata, dva samci. O sedm mláďat se rozrostla i
skupina jelenů milu (Elaphurus davidianus). Ve stádě jelenů evropských (Cervus elaphus)
chovaných v areálu Eurosafari se odchovala dvě mláďata. Stejně jako v předešlých letech se
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narodilo a odchovalo několik mláďat kozorožce alpského (Capra ibex). Stádo ovcí stepních
(Ovis vignei) se rozrostlo o tři mláďata, jednoho samce a dvě samice. Početné stádo muflonů
(Ovis aries musimon) chovaných v areálu Eurosafari, se rozrostlo o více jak dvacet mláďat. Na
začátku roku 2017 museli zaměstnanci Zooparku utratit starého, už sedmnáctiletého samce
takina indického (Budorcas taxicolor taxicolor). V únoru pak samice takina porodila mládě,
samce, kterého bez problémů odchovala. V srpnu uhynul starý devatenáctiletý samec Zubra
evropského (Bison bonasus bonasus), Cvikor, který byl řadu let ozdobou a dominantou
chomutovského safari. V početné skupině chovaných domácích plemen ovcí a koz se
narodila mláďata u většiny z nich. Za zmínku stojí narozená kůzlata koz (Capra hircus)
walliských a jehňata ovcí (Ovis aries) Jákobových, cápových, vřesových a ouessantských. Dvě
mláďata odchovali buvoli domácí (Bubalus bubalis) a dvě telata se narodila ve skupině
uherského stepního skotu (Bos taurus). O dvě narozená mláďata se rozrostla také skupina
oslů domácích (Equus asinus).
V chovu ptáků proběhl na podzim roku 2017 přesun expozice páru orlosupů
bradatých (Gypaetus barbatus aureus), kterou obývali řadu let, do sousední větší a jinak
uspořádané voliéry. Změnu přijali velmi dobře, upravili si hnízdo, do kterého na začátku
ledna samice snesla jedno vejce. Oba ptáci se pravidelně střídali na hnízdě a na začátku
března se poprvé v chovu zooparku vylíhlo mládě. Bylo to poprvé v chomutovském chovu, co
se orlosup vylíhnul pod rodiči. První dva dny bylo mládě přikrmováno na hnízdě, dále už to
nebylo třeba, protože rodiče začali mládě krmit sami. Celý odchov proběhl bez problémů a
na konci května byl mladý orlosup, samice, předán pracovníkům centra pro orlosupy v
rakouském Hairingsee odkud dále cestoval do španělské Andalusie. V národním parku Sierra
de Castril Natural Park byl chomutovský orlosup s dalšími několika mladými ptáky vypuštěn
do volné přírody. Celou akci zaštiťovala mezinárodní organizace Vulture Conservation. Je to
první přirozeně odchovaný orlosup v historii chomutovského zooparku.
V chovu plazů se i roce 2017 dařilo severoafrickým ještěrům, trnorepům skalním –
africkým (Uromastyx acanthinura). Ze snůšek od dvou samic se podařilo odchovat celkem
čtyřicet pět mláďat. Naopak u želv se i přes normálně probíhající inkubaci podařilo odchovat
jen tři mláďata želvy stepní (Testudo horsfieldii). Zbývající mláďata želv stepních, zelenavých
a bahenních uhynula během líhnutí nebo krátce po něm. Na vině bylo zamoření líhně
dravými muškami z rodu Phoridae-Hrbolkovití, které svými larvami napadaly líhnoucí se
jedince nebo hustě obalovaly povrch vajíček a pokrývaly je slizem. Tím mohlo docházet k
zadušení embryí. V případě snůšek blavorů žlutých larvy dokonce narušovaly kožovitý obal
vajíček. Vylíhlé želvy kontaminované larvami přes pupeční otvor, hynuly krátce po vylíhnutí
nebo během něj. Napadení vajíček v líhni tímto agresivním druhem hmyzu je pro zoopark
novou, negativní zkušeností. Přes uvedené potíže se z inkubovaných vajec blavorů žlutých
(Pseudopus apodus) podařilo odchovat sedm mláďat. Nejzajímavějším přírůstkem do terária
Podkrušnohorského zooparku a chovatelskou výzvou byl mladý pár potravního specialisty
vejcožrouta afrického (Dasypeltis scabra).
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6.5.5 Konírna
K 31. prosinci 2017 bylo v areálu konírny ustájeno devatenáct koní v majetku
Podkrušnohorského zooparku a čtyřiadvacet koní soukromých chovatelů. Areál konírny je
sídlem Jezdeckého klubu Podkrušnohorského zooparku.
Koně Podkrušnohorského zooparku se ve sledovaném roce tradičně zúčastnili Jízdy
Tří králů (6. ledna) a Masopustního průvodu (18. února). Od 25. března měli návštěvníci
každý víkend možnost jízdy na koních přímo v areálu zooparku na tzv. pony rodeu. Kdo se
netoužil podívat na svět přímo z koňského hřbetu, mohl vyrazit na projížďku kočárem,
taženým dvěma kladrubskými bělouši. Naprostou novinkou bylo skokové derby ve skanzenu
Stará ves (1. července). Diváci mohli sledovat klasické skokové soutěže na veliké louce přímo
před roubenkou, vrcholem dne pak bylo samotné derby, tedy terénní dráha s překážkami. Po
loňském chovatelském dni a dni v sedle proběhla další akce z cyklu Přidejte se k nám–
jezdectví pro všechny, pořádané s podporou města Chomutova. Během Voltižního dne (29.
července) diváci mohli shlédnout umění voltižních cvičenek, které jim ukázaly své povinné i
volné sestavy, s nimiž se prezentují i na oficiálních závodech. V rámci Dne zvířat (7. října) byla
pro diváky připravena vcelku unikátní podívaná. Čtyři fjordští koně se svými jezdkyněmi
předvedli za doprovodu hudby drezurní sestavu tzv. čtverylku. Po dlouhé době hostil areál
konírny podzimní halové parkurové závody (21. října), v rámci, nichž mohli diváci shlédnout
hned čtyři soutěže různých obtížností, s překážkami vysokými od 80 do 115 cm. Jezdeckou
sezónu pak uzavřela tradiční Hubertova jízda (4. listopadu).

6.5.6 Útulek pro psy
Psí útulek celoročně pečuje o psy, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o svého pána. Psi
se do útulku dostávají zejména
prostřednictvím městské policie, která
reaguje nejčastěji na oznámení
všímavých občanů. V roce 2017 to
bylo celkem čtyřiadvacet psů a dvě
kočky. Útulek se stará také o psy, o
které nemohli pečovat ze zdravotních
důvodů jejich majitelé. Cílem útulku
pro psy je najít pro ně nové pány nebo
je vrátit těm původním, kterým se
prostě zaběhli a už nenašli cestu
domů.
Neradostným
úkolem
pracovníků útulku je také sběr
kadáverů, zejména na silnicích, kde
bylo nalezeno celkem čtyřiačtyřicet
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mrtvých těl různých zvířat a ptáků. Z podnětu občanů města Chomutova byla v roce 2017 v
rámci participativního rozpočtu opravena fasáda útulku a venkovní kotce.

6.5.7 Stanice pro handicapované živočichy
V roce 2017 přijímala záchranná stanice živočichy ze spádových oblastí Chomutovsko,
Kadaňsko a Podbořansko. Přijímána však byla i zvířata z jiných spádových oblastí (Žatecko,
Mostecko, Lounsko, Teplicko, Ústecko, Litvínovsko). Jednalo se většinou o případy, kdy
stanici lidé kontaktovali a po dohodě zvíře dopravili. Veterinární péči ve stanici zajišťuje
smluvní veterinář MVDr. Vladimíra Habětínová. Zvířata jsou přijímána ve stanici, kde si je
převezme pracovník, který poté spolu s veterinářem, provede kontrolu zdravotního stavu,
jeho případné ošetření a pokud je třeba zajistí umístění jedince ve stanici. Od 1. ledna do 31.
prosince 2017 bylo do stanice přijato celkem dvě stě dvaadevadesát jedinců v šestapadesáti
druzích. Z tohoto počtu, ač do stanice nepatří, bylo přijato deset druhů doma chovaných
zvířat včetně exotických. Jednalo se o želvy, které majitelé pravděpodobně již nechtěli
chovat a zanechali je anonymně u stanice bez možnosti dohledat majitele nebo domácí
zvířata, která svým chovatelům unikla. V roce 2017 bylo přijato do stanice méně jedinců něž
předchozí rok, avšak stejně jako v předešlých letech byly nejčastěji přijímány poštolky, ježci,
netopýři a rorýsi.

6.5.8 Kamencové jezero
Rok 2017 byl pro Kamencové jezero převratným, co se týče zkvalitnění ubytovacích
služeb. Byly kompletně vymalovány všechny chatky, vyměněn nábytek a některé chatky byly
modernizovány. V budově Solárium byly opraveny sprchovací boxy pro muže a ženy. Díky
investici města Chomutova proběhla demolice čtyř nevyhovujících dvoulůžkových chatek,
místo nichž byly postaveny dvě nové. V rámci modernizace a obnovy ubytování bylo
vybavení doplněno lednicemi, mikrovlnkami a vařiči. V areálu je postupně vyměňováno
technické zázemí – elektroinstalace, ohřívače vody, vodovodní baterie, opravována
kanalizace a podobně. V roce 2017 byl vybudován nový sklad na dřevo. Postupně jsou
opravovány lavičky, z nichž část bude nahrazena v roce 2018 novými. V reakci na požadavky
klientely byly vytvořeny převlékací kabinky a kabinky k jednodennímu pronájmu. V rámci
zkvalitnění služeb a celkové kontroly byla provedena revize pronajatých kabinek a jejich
údržba. Nově byl v roce 2017 instalován kamerový systém v budově recepce.
V oblasti sportovního vyžití byla zakoupena dvě šlapadla a kompletně nové sportovní
potřeby k zapůjčení. Podkrušnohorský zoopark dohodl také užší spolupráci s minigolfovým
klubem a klubem kanoistiky. Byla revidována a opravena veškerá sportovní hřiště (hřiště na
streetball, pingpong a hřiště s dětskými herními prvky). Největší změnou roku 2017 na
Kamencovém jezeře byla demontáž starého mola a postupná konstrukce části A mola
nového. Nepřehlédnutelná byla postupná demolice hotelu U Jezera.
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Podkrušnohorský zoopark pracoval v průběhu roku 2017 také na vzhledu a obsahu
webových stránek jezera. Propagační oddělení zooparku zajistilo nové propagační předměty
(tašky, klobouky, pohledy aj.).

6.6 Sociální služby Chomutov
V roce 2017 proběhly v Sociálních službách Chomutov změny především v oblasti
odborného sociálního poradenství. Zvýšená poptávka z řad veřejnosti vedla k rozšíření této
sociální služby, což podpořil i zřizovatel organizace, Statutární město Chomutov, a tak bude
od roku 2018 tato služba poskytována ve zrekonstruované budově Sociálního centra
Kamenná a její financování bude následující tři roky zajištěno z Operačního programu
Zaměstnanost. V hodnoceném roce probíhala také příprava na transformaci jeslí na dvě
dětské skupiny, které svůj provoz zahájí rovněž v roce 2018. Organizace hospodařila v roce
2017 s vyrovnaným rozpočtem, v jehož rámci investovala jeden milion sto devětadevadesát
tisíc korun do oprav. Všechny přidělené dotace54 byly vyčerpány na zajištění provozu
jednotlivých sociálních služeb, nebo na určené akce pořádané pro uživatele organizace.
Sociální služby Chomutov sídlí v komplexu sociální péče na Písečné, v roce 2017 je vedla Mgr.
Alena Tölgová.
Sociální služby spolupracovaly, nad rámec poskytovaných služeb, v roce 2017
s dobrovolnickým centrem ADRA55 Chomutov, které uspořádalo akci pro pamětníky s

54

Přehled projektů organizace uvádím v příloze číslo devět.
ADRA: Adventist Development and Relief Agency, mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc
lidem v nouzi. V České republice ADRA působí od roku 1992, v Chomutově vzniklo dobrovolnické centrum
v polovině roku 2015.
55
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názvem Historický Chomutov ve fotografii. Program moderoval správce facebookové
stránky Chomutov–Komotau, jenž své znalosti fotografie doplňoval o historická fakta.
Pokračovalo také zapojení organizace do projektu Úřadu práce České republiky Veřejně
prospěšné práce, při čemž bylo vytvořeno deset míst na pracovní pozici pomocný pracovník
v sociálních službách. Zaměstnanci přijatí do pracovního poměru na základě tohoto projektu
byli zařazováni na střediska Domov pro seniory Písečná, Domov pro osoby se zdravotním
postižením Písečná a Centrum denních služeb Bezručova. Zaměstnancům s dobrými
pracovními výsledky byla nabídnuta stabilizace v organizaci. Sociální služby Chomutov se
během roku 2017 také podílely na aktualizované verzi Komunitního plánu pro roky 20182021, v jehož rámci se snažily prosazovat zavádění chybějících služeb v regionu a zároveň
zkvalitnit služby už provozované.
druh služby
místo poskytování
domovy pro seniory
Písečná 5062, Chomutov
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Písečná 5176, Chomutov
denní stacionáře
Písečná 5176, Chomutov

Forma

Kapacita

Pobytová

166

Pobytová

29

Ambulantní

10

Ambulantní

10

denní stacionáře
Písečná 5176, Chomutov
pečovatelská služba
Bezručova 4512, Chomutov
odborné sociální poradenství
Písečná 5030, Chomutov

azylové domy

Terénní
Ambulantní

okamžitá kapacita 11
počet intervencí 3

Pobytová

36

cílová skupina

Senioři
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
(rehabilitace Vojtovou
metodou)
Senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
matky a ženy s dítětem/dětmi

6.6.1 Sociální služby a vzdělávání
Ke zvyšování úrovně sociálních služeb nejen v regionu přispívají Sociální služby
Chomutov kvalifikačním kurzem pro profesní přípravu na odborné zařazení pracovník v
sociálních službách, na jehož výuku mají akreditaci. V roce 2017 byly otevřeny dva cykly,
jež úspěšně ukončilo devětačtyřicet absolventů, celkově lze hodnotit úroveň kurzu jako velmi
dobrou a vyhledávanou možnost dalšího vzdělávání pro oblast sociálních služeb.
Chomutovské sociální služby poskytují od 1. září 2016 i vzdělávání mentálně
postižených žáků od patnácti do devětapadesáti let. Vzdělávání zaštiťuje odborné učiliště a
praktická škola Euroinstitut a žáci se zde učí základům vaření, úklidu, praní, žehlení, opravy
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prádla a dalším dovednostem. Absolventi mohou získat výuční list, což jim pomůže při
případném hledání práce. Ve školním roce 2017/2018 zasedlo do lavic šest žáků.
V hodnoceném roce pokračovaly konference pro veřejnost. Také tentokrát se
organizátoři zaměřili na závažné téma v jeho neobvyklých podobách a konference nesla
název Násilí trochu jinak… Městské divadlo Chomutov přivítalo 11. května takřka dvě stě
účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. Jednotlivé přednášky nabídly pohled na jiné než
hrubé formy násilí a v podání renomovaných lektorů z Univerzity Hradec Králové a Vysoké
školy finanční a správní Praha měli účastníci konference možnost seznámit se s latentními
formami násilí ve vztahu k prostředí či k vybraným sociálním skupinám, vyslechnout
zamyšlení nad souvislostmi mezi násilím a mocí nebo se obeznámit s činností intervenčního
centra.

6.6.2 Domov pro seniory Písečná
Domov pro seniory Písečná je pobytovou sociální službou pro cílovou skupinu seniorů
nad šedesát let věku. Domov má vlastní stravovací provoz, který zajišťuje celodenní
stravování klientů nejen domova, ale také centra pro osoby se zdravotním postižením, jeslí
a stravování pro zaměstnance organizace. V budově je dále umístěna ordinace lékaře,
sesterny, tělocvična, centrální společenská místnost, rehabilitace, ergodílna, kavárna,
kuřárna, stimulační místnost, kaple, knihovna, jídelny a společenské místnosti na každém
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patře. K objektu náleží rozlehlá upravená zahrada s přilehlým Fitparkem. Obyvatelé mohou
využívat také služeb místního kadeřnictví a pedikúry.
V domově pro seniory probíhaly v roce 2017 různé individuální a skupinové
programy, zahrnující fyzioterapii, ergoterapii, zooterapii a rozmanité společenské, kulturní a
sportovní akce. Z tematicky zaměřených společenských událostí proběhly na příklad
Masopustní zábava, Pálení čarodějnic, Letní posezení s muzikou, Zahradní slavnost,
Svatováclavská zábava, Děti a senioři jdou za poznáním, společný oběd klientů na Mikuláše
spojený s nadílkou, Silvestr seniorů v Městském divadle Chomutov a na závěr roku tradiční
Silvestrovská zábava v domově. V letošním roce byly aktivity rozšířeny o pravidelné taneční
kurzy pro seniory, které jsou vedeny profesionální lektorkou. Součástí života v domově byly i
pravidelné bohoslužby v kapli v budově domova a řadu let nabízí své služby také knihovna.
Na podzim měli senioři nově možnost pracovat ve volném čase s dětskou skupinou
při Oblastní charitě Chomutov. K mezigeneračnímu propojení malých dětí a seniorů dochází
také při spolupráci s Mateřskou školou Kvítek Chomutov, Základní školou 17. listopadu
Chomutov, Základní školou Duhová cesta Chomutov, Farním úřadem v Chomutově a jinými.
Domov pro seniory Písečná spolupracuje i s dalšími středisky Sociálních služeb a
s partnerským zařízením sociálních služeb WPA Annaberg-Buchholz.

6.6.3 Centrum denních služeb Bezručova
Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům nejvíce dovozy stravy, pomáhá s
udržováním domácnosti, přípravou stravy, běžnými nákupy a osobní hygienou. Zájem klientů
o službu v odpoledních a podvečerních hodinách a o víkendech znamenal rozšíření provozní
doby pečovatelské služby a následně se navýšila kapacita služeb pro seniory a zdravotně
postižené. Pečovatelská služba byla v roce 2017 poskytována celkem čtyřem stům sedmnácti
klientům.
V letošním roce byly pravidelně každý měsíc vydávány Infolisty s aktuálními
informacemi o akcích v rámci střediska. Rozšířený prostor kavárničky ve třináctém patře
Domu s pečovatelskou službou Merkur byl i nadále využíván pro účely volnočasových aktivit.
Probíhaly zde kroužky ručních prací, muzikoterapie, společenské hry, paměťové cvičení,
seniornet a kavárnička byla také využita pro pravidelné konzultace se zaměstnankyní
Sociální poradny Písečná. Téměř každý měsíc zahrála pro uživatele domu Merkur Staročeská
dechovka a konala se i Country odpoledne s Mírou a jeho přáteli. Začátkem roku se
uskutečnilo Sportovní klání ve společenských hrách mezi obyvateli domu Merkur a domova
seniorů na Písečné. V druhé polovině roku probíhaly komponované pořady hudby a slova
Šancí žít. V květnu uživatelé služeb z Bezručovi ulice poměřili síly na sportovních hrách
v Německu a koncem srpna měl dům Merkur svou reprezentaci na Letním setkání seniorů
v Mostě, kde se soutěžilo v mnoha disciplínách v námořnickém stylu. Tým domu Merkur také
obsadil první místo na akci Děti a senioři jdou za poznáním. V rámci Týdne sociálních služeb
ČR v říjnu 2017 se v Domě s pečovatelskou službou Merkur uskutečnily dny otevřených
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dveří, během nichž, mimo jiné, byla nabízena hostům i případným zájemcům ochutnávka
jídel ze stravovacího provozu a proběhly ukázky bydlení či rozhovory s uživateli nebo
pracovníky střediska.
6.6.4 Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Centrum pro osoby se zdravotním postižením zastřešovalo v roce 2017 provoz
domova pro osoby se zdravotním postižením, denního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením, denního stacionáře a jeslí. V patře budovy je k dispozici velká herna, jež je pro
imobilní návštěvníky dostupná výtahovou plošinou. Centrum nabízí také stimulační
místnosti, prostornou zahradu, rehabilitaci prostřednictvím Vojtovy metody a celodenní
stravování prostřednictvím domova pro seniory.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Domov poskytuje celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu rodinného typu
včetně odborné lékařské péče, výchovy a vzdělávání. Z celkové kapacity třiceti míst jich bylo
ke konci roku 2017 obsazeno osmadvacet. Domov nabízí aktivity zaměřující se především na
rozvoj pohybových schopností, motoriky, kognitivních funkcí, upevňování sociálních a
hygienických návyků klientů. Je zde také dílna pro výtvarnou a pracovní činnost.
I v roce 2017 byly součástí života společenské události jako Diskotéka pro
handicapované, Den ve fitness, Výtvarné setkání a jiné. K socializaci a podpoře komunikace
přispěla spolupráce se Základní a mateřskou školou 17. listopadu Chomutov, kterou
obyvatelé domova pravidelně navštěvují a vytváří zde výrobky z keramické hlíny. Jiné
výtvarné pracovní techniky pak měli možnost vyzkoušet během četných návštěv sociálně
terapeutické dílny spolku Masopust. Zábavnou a zároveň vzdělávací aktivitou byla práce na
interaktivní tabuli, při níž se procvičuje motorika, paměť či smyslové funkce. Pozitivními byly
návštěvy canisterapeutů, kteří dochází do zařízení společně se svými psy, či tanečně
pohybová terapie a četné výlety, návštěvy divadla, výstavy, plesy, sportovní soutěže a jiné
lokální i regionální akce.

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Stacionář se nachází v oddělené části budovy Centra pro osoby se zdravotním
postižením Písečná, kde je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná
výtahovou plošinou, stimulační místnosti či prostorná zahrada. Stacionář má každý den v
týdnu zaměřen na jiný druh činnosti – pohybovou, hudební, výtvarnou, rozumovou a
literární. Zařízení má kapacitu deset osob, přičemž na konci roku 2017 jej využívalo osm
klientů.
Klienti stacionáře se v roce 2017 pravidelně zúčastňovali kurzu tance pod vedením
tanečního lektora, dopoledního promítání ve společenské místnosti Domova pro seniory
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Písečná a dopoledního cvičení v tělocvičně domova na Písečné. Dvakrát měsíčně probíhala
canisterapie, návštěvníci stacionáře měli možnost se také zapojit do divadelních
představení, pořádaných spolkem Divadlo Letadlo, a celoročně pečovat o ergozáhon s
květinami a bylinkovým koutkem. V rámci relaxace a uvolnění velmi často navštěvovali
stimulační místnost, jejíž součástí je vyhřívané vodní lůžko, aromaterapie a poslech relaxační
hudby. Během denní činnosti pak využívali interaktivní tabuli a speciální počítač pro
hendikepované.

Denní stacionář Písečná
Stacionář má také svou oddělenou část v budově Centra pro osoby se zdravotním
postižením Písečná, kde je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná
výtahovou plošinou, stimulační místnosti, prostorná zahrada a tělocvična v níž probíhá
rehabilitace Vojtovou metodou. Celodenní stravování je zajištěno prostřednictvím domova
pro seniory. Zařízení má kapacitu deset osob, na konci roku 2017 stacionář využívali čtyři
klienti.
V roce 2017 probíhaly různorodé sportovní a zábavné aktivity na zahradě stacionáře
a procházky po okolí. Uskutečnily se také tematické akce, jako je Karneval, Den dětí, Hurá
léto, Rej čarodějnic, Mikulášská, Vánoční besídka, návštěvy Podkrušnohorského zooparku a
další menší akce. Na návštěvy docházeli i canisterapeuti se svými psy a nově byl pořízen
MagicBox, mobilní interaktivní zařízení určené pro výuku nejmenších dětí, s nímž výuka
probíhá zábavnou formou, kdy dětí sedí kolem interaktivní plochy a společně tvoří či plní
zadané úkoly.

Jesle Písečná
Jesle pečují o děti od jednoho do tří let, jimž je přizpůsobeno vybavení i stravování,
které zajišťuje Domov pro seniory Písečná. Děti si mohou hrát v herně či na zahradě, kapacita
zařízení je dvaadvacet dětí, přistoupit do jeslí je možné v průběhu celého roku, přičemž
nejvíce nástupů bylo i v roce 2017 v září.

6.6.5 Sociální centrum Písečná
Sociální centrum Písečná zastřešuje poskytování sociálních služeb v azylových
domech a sociální poradně.

Azylový dům Písečná
Dům poskytuje pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení a umožňuje tak osamělým ženám, mužům a matkám či
ženám s dětmi řešit vlastní krizovou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na
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systému sociální pomoci. Snahou zaměstnanců azylového domu je podpořit schopnosti a
dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu a získat
vlastní bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a případně také
posílit rodičovské kompetence. Celková kapacita domu je šestatřicet osob, včetně dětí.
V roce 2017 došlo v azylovém domě, konkrétně na oddělení mužů, ke kompletní
obnově komod a na čtyřlůžkovém pokoji byly vyměněny dřevěné skříně za nové – kovové,
především z hygienických důvodů a odolnosti materiálu. Na oddělení žen byly na třílůžkový
pokoj zakoupeny nové, též kovové postele. V jídelnách/společenských místnostech na všech
odděleních byla doplněna elektronika a kuchyňské spotřebiče, pro všechna oddělení byly
také dokoupeny lůžkoviny, sušáky a další vybavení pro domácnost a v neposlední řadě byla
obnovena sezónní výzdoba.
Azylový dům od roku 2016 spolupracuje s Úřadem práce České republiky na projektu
s názvem Společně to dokážeme, v jehož rámci se klienti domu zapojují do poradenských a
motivačních aktivit, rekvalifikují se, pracují na zkoušku a nakonec jim může být
zprostředkováno vhodné zaměstnání. V hodnoceném roce probíhala také spolupráce s
chomutovskou noclehárnou, kterou zaštiťuje společnost K srdci klíč s potravinovou bankou
Charity České republiky.

Odborné sociální poradenství Písečná
Poradenství pomáhá osobám, které se ocitly v dluhové pasti, finančních potížích,
partnerské či manželské krizi, případně se potýkají s jinou nepříznivou životní situací.
V roce 2017 využilo služeb Sociální poradny Písečná celkem tisíc pět set devětadvacet
klientů, tedy o čtyři sta deset klientů více než v předcházejícím roce. Uskutečněno celkem
dva tisíce čtyři sta sedmaosmdesát konzultací. Pozitivní je skutečnost, že v uplynulém roce

Srovnání počtu klientů v SP Písečná - obodbí 2013 až 2017
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využili služeb poradny také klienti ze vzdálenějších regionů. Nejvíce konzultací bylo
uskutečněno v oblasti dluhové problematiky, klienti především požadovali pomoc při
vypracování návrhu na povolení oddlužení.
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6.7 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov v roce 2017 nadále zůstalo
informačním, kulturním, vzdělávacím a tvořivým komunitním centrem. Jeho posláním bylo
zajišťovat a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby, stejně tak jako organizovat a
nabízet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Středisko knihovnických
a kulturních služeb Chomutov sídlí v historických budovách bývalého jezuitského areálu
v Palackého ulici, roku 2017 jej vedla Mgr. Marie Laurinová.

6.7.1 Knihovnické služby
Knihovnu tvoří šest výpůjčních oddělení (čítárna, beletrie, naučné oddělení, dětské
oddělení, hudební oddělení a studovna, oddělení akvizice, nákupu a katalogizace knihovního
fondu a regionální oddělení připravující knihy pro obecní knihovny regionu) a pobočky Kino
Oko v Lipské ulici a Březenecká v ulici Dřínovské, jež byla roku 2017 rozšířena o besední
místnost. Knihovní fond chomutovské knihovny čítal roku 2017 téměř dvě stě
dvaasedmdesát tisíc knihovních jednotek, nově bylo do fondu zapsáno osm tisíc tři sta
dvaapadesát dokumentů. V porovnání s rokem 2016 došlo k mírnému poklesu ve využití
knihovnických služeb, vzhledem k rozvoji komunikačních a informačních technologií jde o
obecný trend v knihovnictví.

Rok

počet
registrovaných
čtenářů

2016
2017
+/-

5660
5 453
-207

návštěvníci

výpůjčky
celkem

výpůjčky na
jednoho
návštěvníka

150 159
137 328
-12 831

442 529
410 325
- 32 204

2.94
2.96
+0.02

výpůjčky na
jednoho
registrovaného
čtenáře
78.18
75.24
-2.94

vybrané
poplatky
v Kč
868 474
803 178
-65 296

Organizace je krajskou knihovnou pověřena k výkonu regionálních funkcí. Ty zahrnují
tvorbu a nákup výměnného knihovního fondu, jeho zpracování, evidenci, revizi a cirkulaci po
čtyřiceti obecních knihovnách regionu. V roce 2017 připravili zaměstnanci knihovny sto
pětašedesát výměnných souborů knih s celkovým počtem čtrnáct tisíc tři sta jedenatřicet
výpůjček a poskytli obecním knihovnám devětašedesát konzultací a dvaapadesát
metodických návštěv. V listopadu přichystala chomutovská knihovna pro knihovníky
obecních knihoven exkurzi po knihovnách regionu.
Knihovnice také, mimo výpůjční služby, v roce 2017 připravily na Březen, měsíc
čtenářů, drobné výstavky a kvízy o čtenářské průkazky zdarma a vyhlásily nejlepšího čtenáře
z řad seniorů a nejpilnějšího dětského čtenáře za rok 2016. Během akce Prázdniny v
knihovně má veřejnost možnost využít letní čítárnu v atriu, senioři mají zdarma internet,
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k dispozici je volné hraní deskových a karetních her a probíhá malování a tvořivé čtvrtky v
dětském oddělení. V rámci celostátního Týden knihoven se uskutečnilo LiStOVáNí knihou
Dana Browna Inferno s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou, opět se soutěžilo o čtenářské
průkazky zdarma, proběhla tvořivá dílna Lovci mamutů s Lucií Seifertovou a na
internetových stránkách knihovny byly nově zveřejněny Seznamy doporučené dětské
literatury pro pedagogy i rodiče a Blog vášnivé čtenářky beletrie. Zaměstnanci knihovny se
také každoročně účastní městského Rodinného zápolení. V roce 2017 proměnili knihovnu
v detektivní školu Sherlocka Holmese. Kompenzací tělesné pasvity, která je se čtením
spojena, byla možnost přijít si do knihovny zacvičit, a sice na lekce Zdravotního cvičení nebo
se s knihovnou vydat na procházku Nordic walking.
Knihovna nabízela veřejnosti v hodnoceném roce také možnost navštívit hernu s
dopravním hřištěm, čehož využilo čtyři tisíce dvě stě čtyřiasedmdesát návštěvníků. Kromě
čtvrtků bylo dopoledne v herně zdarma vyhrazeno dětem z mateřských a základních škol.
Soboty v herně patřily narozeninovým oslavám.
V rámci činnosti výpůjčních oddělení se za rok 2017 uskutečnilo celkem čtyři sta
deset tisíc tři sta pětadvacet výpůjček a obslouženo bylo sto třicet sedm tisíc tři sta
osmadvacet návštěvníků.

Čítárna
Čítárna zajišťovala v hodnoceném roce registraci nových a přeregistraci stávajících
čtenářů. Uživatelé měli k dispozici sedm celostátních deníků a circa padesát titulů časopisů
nejrůznějších žánrů. V čítárně jsou umístěny čtyři počítače pro veřejnost s připojením na
internet, je zde také možnost kopírování, laminování a kroužkové vazby. Oddělení
spolupracuje s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana a nabízí fond zvukové
knihovny pro nevidomé a slabozraké. V roce 2017 jej využívalo okolo pětadvaceti stálých
čtenářů, kterým bylo zapůjčeno devět set čtyři výpůjček zvukových knih.

Oddělení beletrie
Oddělení obsahuje široký výběr krásné literatury, divadelních her, poezie, cestopisů,
cizojazyčné literatury. V roce 2017 pokračovala služba obalování učebnic na míru i burzy
vyřazených knih. Nově byla nabízena donáška knih imobilním čtenářům a na webových
stránkách Střediska knihovnických a kulturních služeb byl spuštěn Blog vášnivé čtenářky
beletrie, v němž knihovnice seznamují čtenáře s knihami, které samy přečetly a o kterých se
domnívají, že by je mohly zaujmout. V hodnoceném roce byly také beletrií prvně uspořádány
Informační lekce – návod čtenářům, jak se orientovat v jednotlivých odděleních, jak pracovat
s online katalogem, čtenářským kontem, webovými stránkami a facebookovým profilem
knihovny. Mezi nejpůjčovanějšími tituly beletrie bezkonkurenčně vedl Lakomec od Moliera,
z českých autorů se v roce 2017 nejvíce četl Patrik Hartl a jeho Okamžiky štěstí.
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Oddělení naučné literatury
Oddělení pokračovalo v roce 2017 v budování rozsáhlého fond jak populárně naučné,
tak odborné literatury, který oceňují nejenom běžní návštěvníci, ale i studenti vysokých škol
a pedagogové. Zároveň je dlouhodobě zaměřeno na regionální autory a rozvoj fondu
regionální literatury. V roce 2017 se pracovníci naučného oddělení zacílili na velkou
aktualizaci fondu a nákup nových knih. Knihovnice standardně pomáhaly studentům s
výběrem literatury k seminárním a diplomovým pracím a zajišťovaly meziknihovní výpůjční
službu, díky níž je možné objednat si publikace jiných, i zahraničních knihoven. Z populárně
naučných knih se nejvíce půjčoval Tomáš Kosačík a jeho knihy o hubnutí – Břicháč Tom: Jak
jsem zhubl a Rychlovky a chuťovky. Z odborné literatury to byly knihy o psychologii a
pedagogice a z regionální literatury Jan Kadlec a jeho Krušnohorská železniční trať, Jaroslav
Pachner a kniha Chomutov a Chomutovská uličnice Petra Raka.

Dětské oddělení
Oddělení nabízí jak dětskou naučnou literaturu, tak beletrii, komiksy, leporela, knihy
pro nejmenší nebo tituly oblíbených časopisů. Oddělení úzce spolupracuje s chomutovskými
mateřskými a základními školami. Díky této spolupráci děti pravidelně navštěvují knihovnu,
ať už si chodí s paní učitelkou každý měsíc půjčovat a vracet knihy, nebo vyslechnou
některou z nabízených besed, kterých se v roce 2017 uskutečnilo pětadevadesát. Mezi
úspěchy hodnoceného roku lze zařadit akci Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, celostátní
projekt pro žáky 1. tříd, během něhož bylo sto pětasedmdesát dětí pasováno na čtenáře a
odměněno knihou Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii. Díky akci Se samými jedničkami
do knihovny bylo na konci školního roku zdarma přeregistrováno sto sedmačtyřicet a nově
zaregistrováno patnáct čtenářů. Každoročně jsou velmi oblíbené besedy s ilustrátorem
dětských knih Adolfem Dudkem, které v roce 2017 zhlédlo čtyři sta osmadvacet dětí.
Navštěvované jsou také tvořivé dílny a besedy s autory dětských knih. Nejpůjčovanějšími
dětskými knihami zůstaly Deníky malého poseroutky Jeffa Kinneyho, příručky počítačových
her Minecraft a Mimoni od Lucy Rosen. Nejmenší děti nejvíce milují prasátko Peppu od
autora Nevilla Astleye.

Hudební oddělení
Oddělení půjčuje nejen noty a zpěvníky, ale i hudební CD a DVD, také filmy všech
žánrů a k dispozici jsou i tituly časopisů s hudební tématikou. V roce 2017 došlo k
rekonstrukci oddělení a změně systému půjčování. Stávající, již nevyhovující, regály byly
nahrazeny novými a návštěvníci v současné době mají k hudebním CD přístup pouze přes
katalog. DVD s filmy, hudbou a seriály zůstaly ve volném výběru. Mezi výpůjčkami
dominovaly seriály, na jejichž fond se oddělení zaměřilo. Rozšířilo též nabídku mluveného
slova - audioknih, o které narůstal zájem nejen mezi dospělými a seniory, ale i mezi studenty
shánějícími povinnou četbu.
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Studovna
Studovna plnila v hodnoceném roce funkci výpůjční, informační a archivační. Kromě
fondu naučné literatury a odborných časopisů nabízí přes pět set společenských her a čtečky
knih. Buduje také fond regionální literatury a archivuje regionální periodika. Ve studovně je
k dispozici pět počítačů s připojením na internet, z toho jeden pro nevidomé, kopírovací
stroj, skener a wifi připojení. Uživatelé mohou hledat informace v databázi právních
informací Codexis a databázi Anopress, která se zabývá monitoringem médií. Pracovníci
studovny pomáhají čtenářům s vyhledáváním informací, zodpovídají dotazy faktografického
a informačního charakteru, zpracovávají bibliografie a rešerše, obalují knihy. Součástí
studovny je také počítačová učebna, která je využívána především pro kurzy základních
počítačových dovedností a kurzy internetu. I v roce 2017 byla studovna zapojena do projektu
Národní knihovny České republiky, a sice dotazovací služby českých knihoven
„ptejteseknihovny“. Pracovníci studovny zodpověděli celkem osmašedesát dotazů, přičemž
nejlepším za rok 2017 v rámci celé republiky byl zvolen dotaz, který zpracovávala studovna
chomutovské knihovny. Mimo uvedené služby uspořádala studovna na jaře 2017
chomutovské Deskohrátky – druhý ročník minifestiválku deskových a karetních her pro
všechny, kteří si rádi hrají. Během třídenního maratonu volného hraní her probíhaly
prezentace výrobců a distributorů her, prodej novinek za výhodné ceny, turnaje ve hrách či
skládání puzzle na čas nebo velikonoční tvořivá dílna pro děti. Nově byla v hodnoceném roce
nabízena služba Vyrobte si vlastní placku.

6.7.2 Vzdělávání
Oddělení vzdělávání organizuje kromě jazykových kurzů přednášky, besedy a
výtvarné a tvořivé dílny. Úspěšné jsou programy pro seniory a přípravné kurzy ke studiu na
středních školách. Programy pobíhají v osmi učebnách, dvou malých a jednom velkém sále.
Ve školním roce 2016/2017 proběhl sedmnáctý ročník Akademie třetího věku, v rámci které
se scházejí senioři při přednáškách a besedách nejrůznějších témat. V hodnoceném roce se
posluchači akademie vypravili také na zájezd Máchovým krajem (Roudnice nad Labem,
Mělník a Kokořínsko) a na výpravu za Zdislavou z Lemberka (Sloup v Čechách, Nový Bor,
zámek Lemberk). Úspěšným projektem uplynulého roku byla Virtuální univerzita třetího
věku, pořádaná ve spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity. Ve školním roce 2017/2018 studovalo univerzitu dvaatřicet seniorů. V příloze číslo
jedenáct je uveden soupis nabízených kurzů a jejich návštěvnost.

6.7.3 Kulturní akce
Středisko knihovnických a kulturních služeb každoročně nabízí velmi pestrou směs
kulturních událostí od přednášek, seminářů a besed, přes koncerty a divadelní představení
po soutěže, výstavy, přehlídky či autorské večery. Tyto akce se konají nejen v budově
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střediska, ale také v atraktivních prostorech atria, kostela svatého Ignáce či galeriích Špejchar
a Lurago. Mezi nejúspěšnější kulturní akce roku 2017 patřily koncerty v kostele sv. Ignáce
věnované vzpomínkám na Zuzanu Navarovou a Waldemara Matušku. Výjimečné byly velkou
návštěvností napříč všemi věkovými kategoriemi posluchačů. Zcela zaplněnému kostelu se
představili jednotlivci a hudební tělesa působící i mimo hranice regionu. Tradicí už je série
adventních koncertů v kostele sv. Ignáce a galerii Lurago, která byla zakončená půlnoční
Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby, již navštívilo na čtyři sta diváků. Divácky oblíbené byly
i pravidelné Večery pod lampou, během nichž vystoupily známé osobnosti literárního a
uměleckého světa. Za všechny uveďme například folkového hudebníka, skladatele a
písničkáře, disidenta a chartistu Jaroslava Hutku, jenž vystoupil tři dny před svými
sedmdesátými narozeninami.
Středisko knihovnických a kulturních služeb disponuje také čtyřmi výstavními
prostory. Nejreprezentativnější je galerie Špejchar, probíhají v ní většinou výstavy umělců
nadregionálního významu. V roce 2017 to byl například Pavel Hlavatý se svými grafikami,
Martin Zhouf a výstava obrazů Retrofuturospektiva nebo Jan Kutra s výstavou biblických
obrazů Jen slovo. Nejpřitažlivější byla bezesporu prázdninová výstava černobílých fotografií
nazvaná Platinová kolekce Roberta Vana a následný fotografický workshop pod jeho
vedením. Účastníci workshopu fotili v celém historickém jezuitském areálu a následně své
fotografie vystavili v galerii Lurago. Galerie Lurago je menší výstavní prostor zaměřený spíše
na výstavy tvorby regionálních autorů. V roce 2017 zaujaly, mimo jiné, výstava Lucie
Stříbrské Smartografie, fotky Miroslava Chlada či Obrazy Josefa Moulise. Další dva výstavní
prostory jsou otevřené, jeden je v prvním patře knihovny, druhým je tzv. galerie Na
schodech, kde jsou prezentována například díla účastníků kurzu grafiky pořádaného
Střediskem knihovnických a kulturních služeb. Výstavy hostí příležitostně prostory také
kostel svatého Ignáce a atrium, v němž bývají po celé léto vystaveny řezbářské výtvory
Bolebořského sympozia. V příloze číslo deset je uveden soupis kulturních akcí a jejich
návštěvnost.
Středisko knihovnických a kulturních služeb spravuje také městskou věž, kterou v roce
2017 navštívilo na dva tisíce sedm set návštěvníků.

6.8 Technické služby města Chomutova
Technické služby města Chomutova v roce 2017 pokračovaly ve správě místních
komunikací, veřejného osvětlení a signalizace, údržbě veřejné zeleně či zajišťování
hřbitovních služeb. Ve všech oblastech činnosti probíhalo plnění trvalých cílů podle
stanovených programů. Přestože bylo oproti předcházejícím rokům naplánováno méně
krátkodobých cílů, úspěšnost jejich plnění se stabilizovala nad pětadevadesáti procenty.
Krátkodobé cíle se podařilo splnit na dvaadevadesát procent. Technické služby města
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Chomutova sídlí na náměstí 1. máje, jejich provoz v roce 2017 zajišťovalo sto šestaosmdesát
zaměstnanců pod vedením Ing. Zbyňka Koblížka.
V roce 2017 došlo k revizi Integrovaného systému řízení a aktualizaci dokumentace
technických služeb, pro potřeby implementace nových prvků norem ČSN EN ISO56 9001,
14001 a OHSAS 18001. V listopadu organizaci prověřil recertifikační audit, který potvrdil
platnost certifikátů ISO 9001, 14001 a 18001 pro Technické služby Chomutov do 1. prosince
2020. Během posuzování systému řízení kvality, životního prostředí a systému managementu
bezpečnosti práce a ochrany zdraví byla přezkoumána řídící dokumentace, předložené
záznamy a proběhly také pohovory se zaměstnanci Technických služeb přímo při pracovním
procesu.

6.8.1 Hospodaření
Ve sledovaném období organizace nově čerpala finanční prostředky z fondu oprav
majetku města. Z odboru životního prostředí bylo technickým službám převedeno pět set
padesát tisíc korun na pořízení kontejnerů a čtyři sta tisíc korun na likvidaci černých skládek.
Za pomoci dotace byla opravena hřbitovní zeď. Její obnovu si vyžádali občané města
Chomutova v rámci participativního rozpočtu, vyšla celkem na šest set tisíc korun. Technické
služby v roce 2017 hospodařily vyrovnaně. Náklady na provoz organizace činily sto
dvaačtyřicet milionů dvě stě třináct tisíc korun, výnosy sta dvaačtyřicet milionů dvě stě třicet
šest tisíc korun. Příspěvek od zřizovatele byl sto sedm milionů sedm set třiadevadesát tisíc
korun.

6.8.2 Technické služby a veřejnost
S cílem zvýšit povědomí o problematice třídění a zlepšit tak hospodaření s odpady a
jejich separaci pořádaly Technické služby města Chomutova interaktivní setkávání s
veřejností. Nejčastěji to byly výukové pořady pro mateřské školy a základní školy v nové
recepci budovy ředitelství. Z důvodu zlepšení prostředí objednávek služeb proběhla také
rekonstrukce kanceláří finanční účtárny, v níž byla mimo jiné nainstalována přepážka sloužící
k oddělení pracovního a soukromého sektoru.

6.8.3 Činnost v roce 2017
Jednou z nejvýznamnějších činností organizace je bezesporu zajišťování pořádku ve
městě, tedy čištění města a svoz odpadu. V oblasti čištění města se i v roce 2017 opět
ukázala jako účinná forma uplatňování komplexního blokového čištění. V rámci separace
odpadů pokračovaly technické služby ve výstavbě nových stanovišť. Byla vybudována tři
56

Česká technická norma harmonizovaná s evropskou normou.
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nová stanoviště v lokalitách Na Moráni, Nádražní a Na Průhoně a došlo také k navýšení
kapacit stávajících stanovišť o další nádoby na tříděný odpad. Technické služby v roce 2017
svezly z ulic města celkem šest set devětačtyřicet tun papíru (o sedmatřicet tun více než v
předešlém roce), tři sta devětasedmdesát tun skla (o osmadvacet méně než v předešlém
roce), čtyři sta osmačtyřicet tun plastů (o sedmadvacet tun více než v předešlém roce), sto
třatřicet tun kovů (o dvě tuny méně než v předešlém roce) a tisíc pětadevadesát tun
bioodpadu (o dvě stě devětadvacet tun méně než v předešlém roce). V hodnoceném roce
došlo také k rekonstrukci veřejného osvětlení v parku T.G. Masaryka, ulici Čelakovské a její
křižovatce se Zborovskou, Škroupově ulici a v okolí bývalého Kulturního a společenského
střediska na sídlišti Zahradní. Ve všech případech byly použity LED57 zdroje. Z důvodů častých
krádeží kanálových mříží a vpustí pokračovaly technické služby ve výměně za mříže a vpustě,
které jsou z plastu či v nichž je mříž součástí rámu a nelze snadno oddělit, při opravě laviček
a oplocení dětských hřišť byla pro zlepšení údržby a úspornost využita prkna z recyklátu.
Středisko veřejné zeleně v roce 2017 přistoupilo k vlastní produkci rostlin. Namnožilo
povětšinou okrasné keře, které byly postupně použity pro výsadbu ve městě.
Technické služby se v roce 2017 staraly, mimo jiné, o sto šestnáct kilometrů vozovek,
sto šedesát kilometrů chodníků, čtyři tisíce sto patnáct kusů dopravních značek a o dva tisíce
osm set dvaadvacet kusů kanalizačních vpustí. Zaměstnanci organizace pečovali o necelých
dvě stě osmašedesát hektarů veřejné zeleně a spravovali šest tisíc dvě stě čtyřiasedmdesát
kusů svítidel či dvě stě jedenadvacet kilometrů kabelového vedení.

57

Osvětlení s elektroluminiscenční diodou, jenž je oproti klasickým žárovkám účinnější, odolnější a levnější na
výrobu.
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7. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM
7.1 Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov
Krajská zdravotní, akciová společnost je se svými pěti nemocnicemi největší
poskytovatel zdravotní péče a největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji. Generálním
ředitelem Krajské zdravotní v roce 2017 byl Ing. Petr Fiala.
V Krajské zdravotní v roce 2017 došlo k navýšení mezd všem zaměstnancům o deset
procent. Všeobecné sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v režimu
třísměnného a nepřetržitého provozu, dostali zvláštní příplatek dva tisíce korun, financovaný
z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky, které Krajská zdravotní získala
prostřednictvím Ústeckého kraje jako účelovou dotaci, a to na období druhého pololetí roku
2017. Současně došlo ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní
pracovní dobu, k valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé profese a k
navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. K navýšení mzdových
tarifů dala zčásti prostor nejen nová úhradová vyhláška pro rok 2017, umožňující
zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven, ale také dobré
výsledky hospodaření Krajské zdravotní.
Ředitelství Nemocnice Chomutov sídlí v jejím areálu v Kochově ulici, v roce 2017 ji
vedla MUDr. Irena Voříšková, primářka anesteziologicko-resuscitační oddělení. V nemocnici
bylo za rok 2017 bylo, mimo jiné, provedeno celkem dvacet hygienických auditů se
zaměřením na naplnění vyhlášky číslo 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče. Sedmnáct auditů bylo hygienických, tři kontrolní. Byl
hodnocen způsob a úroveň kvality ošetřovatelských procesů auditovaného pracoviště v
hygienické oblasti a dodržování základních legislativních norem.

7.1.1 Činnost v roce 2017
Nejvýznamnější událostí v oblasti zdravotnické péče bylo dokončení rekonstrukce
mamografického centra radiodiagnostického oddělení ve čtvrtém patře polikliniky. Na
přelomu června a července proběhlo stěhování do nových prostor a v prvním červencovém
týdnu byl zahájen provoz centra v nových prostorách včetně zkušebního provozu nového DR
mamografu. Do konce roku 2017 se provozní režim mamo-centra stabilizoval a 1. září 2017
bylo zprovozněno internetové objednávání na screeningovou mamografii formou web-diáře.
Na interním a chirurgickém oddělení přetrvávali problémy s nedostatkem personálu,
ač jsou tzv. tabulkové počty personálu plné. Pokud nastane situace, kdy je několik sester
v pracovní neschopnosti, jiné si nemohou vzít plánovanou řádnou dovolenou a narůstá jim
počet přesčasových hodin. Toto byl jeden z důvodů, proč musela být v létě na měsíc
uzavřena jedna stanice chirurgického oddělení. Interní oddělení pak kvůli nedostatku lékařů

143

Kronika města Chomutova 2017

7. Organizace zřízené krajem

a sester část roku provozovalo jen omezený počet lůžek. Významným problémem pro interní
oddělení zůstala také redukce odborností v nemocnici. Plicní, urologické, kožní,
psychiatrické, ORL konzilium je zajišťováno omezeně v pracovní době, leckdy nekomfortními
převozy do jiných nemocnic a dopady této situace opět padají na interní lůžka.

V roce 2017 se podařilo zmodernizovat nábytkem sesterny na stanici A, B i C
chirurgického oddělení. Novým nábytkem byly vybaveny i nadstandardní pokoje pacientů a
obměnilo se pětadvacet lůžek za nová, pojízdná. Lůžka jsou však přesto problematická,
neboť se nevejdou do výtahu a nemocní se proto musí častěji překládat z postele na lehátko
při transportu mimo patro, na kterém se právě nacházejí. Stanice chirurgie byly vybaveny
také novými lehátky, vozíky a kontejnery na třídění odpadu. Chirurgické oddělení přesto,
zejména díky stáří budovy, stavebně, hygienicky i například požárně bezpečnostně zdaleka
neodpovídá normám i potřebným standardům moderního lůžkového chirurgického zařízení
jedenadvacátého století.
V oblasti ošetřovatelství pokračovala v roce 2017 práce dobrovolníků v rámci
Dobrovolnického programu Krajské zdravotní–Nemocnice Chomutov. Stabilní tým čítal
v hodnoceném roce deset stálých dobrovolníků. Pod přímým vedením koordinátora navštívili
v roce 2017 oddělení dětské a všechny stanice oddělení následné péče. V červnu se na
dětském oddělení uskutečnilo setkání v rámci Dětského dne s divadelním představením.
V roce 2017 poskytovala v Nemocnici Chomutov zdravotní péči tato oddělení:
Lékárna, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Dětské a dorostové oddělení,
Gynekologicko-porodnické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, Chirurgické
oddělení, Interní oddělení, Kožní oddělení, Neurologické oddělení, Oční oddělení, Oddělení
centrálních operačních sálů, Oddělení klinické biochemie, Oddělení klinické psychologie,
Oddělení následné péče, Oddělení nukleární medicíny, Oddělení zdravotnické dopravy,
Onkologické oddělení, Ortopedické oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Patologické
oddělení, Plicní oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Rehabilitační oddělení, Urologické
oddělení.
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7.2 Oblastní muzeum v Chomutově
Rok 2017 byl pro Oblastní muzeum v Chomutově rokem zásadních změn. Usnesením
Rady Ústeckého kraje ze dne 3. května 201758 byl z funkce ředitele Oblastního muzea v
Chomutově po šestnáctiletém působení odvolán Ing. Stanislav Děd. Na základě usnesení
Rady Ústeckého kraje ze dne 28. června 201759 byla do funkce jmenována od 1. října 2017
Mgr. Markéta Prontekerová. Ředitelství Oblastního muzea v Chomutově sídlí v historické
budově bývalé jezuitské koleje v Palackého ulici. Jsou zde kanceláře kurátorů, depozitáře a
technické provozy. V budově se nachází také veřejně přístupná odborná knihovna se
studovnou. Dva sály v přízemí slouží pro krátkodobé výstavy, přednášky, školní programy,
tvůrčí dílny, pravidelná setkání Klubu šité krajky a Klubu patchworku60 i pro mimořádné
kreativní dílny pro veřejnost. Další prostory muzea jsou ve starobylé radnici na náměstí 1.
máje, kde se nacházejí jak expozice, tak muzejní depozitáře a část technického zázemí.
Organizace využívá také dům v Klostermannově ulici, který od roku 2006 sloužil jako služební
byt ředitele muzea, dále zde byly skladovací prostory a inspekční pokoj pro návštěvy.
Činnost muzea plynule navázala na předchozí období a pokračuje v rozpracovaných
projektech. Muzeum v roce 2017 směřovalo k transformaci v otevřenou, vstřícnou instituci,
která je schopna akceptovat a využívat trendy moderní doby. Zároveň však nadále plně
respektuje tradiční poslání muzejní práce založené na komplexní péči o sbírkové fondy.
Muzeum zastřešuje devět stálých expozic, jeho fondy tvoří jedenatřicet podsbírek
v celkovém počtu čtyři sta třiapadesát tisíc sedm set třicet sedm sbírkových předmětů (k
tomuto ještě náleží další rozsáhlý archeologický fond, který čeká na své zpracování a dle
odborného odhadu čítá téměř pět set tisíc předmětů). V průběhu roku 2017 v muzeu
pracovalo dvacet zaměstnanců, z toho dvanáct odborných kurátorů. Návštěvnost expozic a
výstav v roce 2017 činila šest tisíc šest set třicet pět osob. Dalších dva tisíce sedm set
devadesát devět návštěvníků přišlo na doprovodné akce muzea.

7.2.1 Stálé expozice
Oblastní muzeum v Chomutově nabízelo během hodnoceného roku devět stálých
expozic, jedna byla v roce 2017 ukončena. V muzejních prostorech na radnici je vystavena
gotická a renesanční část sbírky Výtvarné umění v rámci stálé expozice Všemu světu na
útěchu, která byla vědecky zpracována a nově instalována v roce 2013. Expozice je členěna
chronologicky a objasňuje vývojové tendence a tvůrčí okruhy v pozdně gotickém umění
regionu. Předměty samotné, expozice i její katalog jsou v odborných kruzích vysoce ceněny.
Sbírkové předměty z podsbírky Lapidárium a kamenné plastiky jsou uloženy a zároveň
prezentovány v exteriéru na Mnišském dvorku historické radnice a v kostele sv. Kateřiny. Ve
58

číslo 048/13R/2017
číslo 061/18R/2017
60
Patchwork: anglicky patch – záplata, work – práce; specifická textilní technika spočívající v sešívání malých,
různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory.
59
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výstavních prostorech radnice je exponován také Fialův pohyblivý betlém. Má čtyři sta
čtyřiačtyřicet figurek a je dílem místního amatérského řezbáře Josefa Fialy. Zachycuje
historická řemesla a architektonické památky města Chomutova a okolí.
V jezuitské koleji, Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, jsou vystaveny Pohledy do
pravěku, archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období prezentující velké
množství vlastních unikátních sbírkových předmětů. Je zde také stálá expozice Svět Krušných
hor, výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury z fondů Ströherské sbírky. V
dlouhodobé výstavě, která se veřejnosti otevřela v lednu roku 2011, jsou vedle předmětů
zapůjčených z Krušnohorského muzea v Annabergu vystavené předměty z vlastních
podsbírek (Plastiky, Obrazy, Etnografie). Na panelech ve veřejně přístupných prostorách
Domu Jiřího Popela z Lobkowicz je k zhlédnutí prezentace o Františku Josefu Gerstnerovi,
tvůrci moderního inženýrského myšlení, a o historii chomutovských válcoven Od
Mannesmannky po VTŽ - 120 let od patentu bezešvého válcování. V tzv. Hvězdářské věži je
umístěn průřez dílem chomutovského malíře Hvězdy a ostrovy Ilji Sainera. V závěru roku
2107 pak byla uzavřena z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek expozice geologické
sbírky Minerály a horniny Krušných hor.

7.2.2 Krátkodobé výstavy v roce 2017
Oblastní muzeum v Chomutově představilo svým návštěvníkům v roce 2017 celkem
patnáct výstav, z toho sedm výstav bylo vytvořeno samotnými pracovníky muzea, osm výstav
bylo převzato z jiných institucí. Vlastní autorské výstavy byly: Hans Kudlich – Osvoboditel
sedláků, výstava se konala v prostorách na radnici ve dnech 21. ledna až 18. března; Smím
prosit?, výstava se konala v prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz ve dnech 4. března
až 29. dubna; Vlajka pro Tibet, výstava proběhla v prostorách na radnici ve dnech 10. března
až 9. dubna; Protektorátní film, výstava proběhla v prostorách na radnici ve dnech 10.
června až 27. srpna; 70 let Hlaholu, výstava se konala v prostorách Domu Jiřího Popela
z Lobkowicz ve dnech 9. září až 27. října; Prádlo z dob našich babiček, výstava proběhla
v prostorách na radnici ve dnech 23. září až 11. listopadu; Vánoce v muzeu, výstava proběhla
v prostorách na radnici ve dnech 25. listopadu až 31. prosince.
Ze zapůjčených výstav bylo možné v chomutovském muzeu navštívit: Lidem blízko,
výstava proběhla v prostorách na radnici ve dnech 22. března až 27. května; Jaroslav
Wasserbauer – umělecké tavené sklo, výstava proběhla v prostorách kostela sv. Kateřiny ve
dnech 22. dubna až 3. června; Husitské fortifikační hnutí, výstava se konala v prostorách
Domu Jiřího Popela z Lobkowicz ve dnech 4. května až 10. června; Hradiště. Obrazy malířky
Vlasty Dětinské, výstava se konala v prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz ve dnech 4.
května až 10. června; Horní města Krušných hor, výstava proběhla v prostorách kostela sv.
Kateřiny ve dnech 10. června až 29. července; Hornické mapy, výstava proběhla v prostorách
kostela sv. Kateřiny ve dnech 10. června až 29. července; Pod jednou střechou, výstava se
konala v prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz ve dnech 1. července až 26. srpna;
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Osudová léta v Moravském Kravařsku 1945/46, výstava proběhla v prostorách kostela sv.
Kateřiny ve dnech 2. září až 28. října.
7.2.3 Akce pro veřejnost
Muzeum se i v roce 2017 připojilo k národním a mezinárodním akcím zpřístupnění
kulturních památek a institucí široké veřejnosti, jimiž byly Mezinárodní den památek a sídel
22. dubna, Muzejní noc 10. června a Dny evropského dědictví 9. září. Zajistilo prohlídky
historického centra města pro čtyřiapadesát zájemců, převážně žáky místních a okolních
škol, a pětatřicet přednášek a odborných exkurzí do různých přírodních lokalit Krušných hor,
kterých se zúčastnilo šest set dvaaosmdesát posluchačů. V rámci seriálu besed s osobnostmi
Chomutov a já proběhla 9. března beseda s německým spisovatelem, jenž ve svých knihách
reflektuje sudetskou minulost vlastní rodiny, Reinhardem Jirglem. Během Muzejní noci
přednášel Jiří Kopica o těžbě v Krušných horách a horních městech. 1. září se uskutečnila
beseda s etnografkou Sudetoněmeckého krajanského hnutí Zuzanou Finger, 11. listopadu
bylo možné se setkat s Václavem Pintou, zakládajícím členem chomutovské numizmatické
společnosti a 7. prosince měl v muzeu besedu Martin Šíl, známý cestovatel a dlouholetý
chomutovský občan. V období adventu, kdy na radnici probíhá tradiční vánoční muzejní
výstava, se v muzeu uskutečnily také koncerty následujících hudebních těles: Žatecký
příležitostný sbor 2. prosince, Comodo 9. prosince, Duo Menorah 10. prosince, Hlásek 14.
prosince, Jirkovské seniorky 16. prosince a Happy Smile 23. prosince. 16. prosince se
odehrálo divadelní představení Betlémský příběh. Muzejní pedagogové pak kromě
vzdělávacích programů pořádali rodinné kreativní soboty a zajišťovali prostor pro udržování
rukodělné tradice v rámci schůzek Klubu šité krajky a Klubu patchworku. V muzejní knihovně
bylo v roce 2017 registrováno osmasedmdesát uživatelů.
Nově začalo muzeum spolupracovat s Astronomickou společností Chomutov. V říjnu
2017 se stalo oficiálním partnerem a sídlem společnosti a poskytlo jí tak důležité zázemí pro
další působení. V průběhu hodnoceného roku proběhly následující akce: 22. dubna se
uskutečnila přednáška spojená s veřejným pozorováním slunce O Slunci a o Cirkumpolárních
souhvězdích; 29. července bylo uspořádáno Veřejné pozorování noční oblohy v Suchdole;
Letní souhvězdí, přednáška o aktuální situaci na obloze proběhla 10. srpna; 12. až 13. srpna
se konalo Veřejné pozorování Perseid a 5. října přednáška 60 let dobývání vesmíru.
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8. ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Bezpečnost na Chomutovsku zajišťují Policie České republiky a Městská policie
Chomutov. V ulicích města lze častěji spatřit práci městské policie, jež zajišťuje veřejný
pořádek, řeší dopravní přestupky a podobně. Státní policie se zabývá závažnějšími
kriminálními činy, dopravními nehodami a bezpečnostně-rizikovými situacemi.

8.1 Územní odbor Chomutov Policie České republiky
Územní odbor Chomutov Policie České republiky sídlí v ulici Školní, jeho vedoucím byl
v hodnoceném roce plk. Mgr. Jaroslav Peleška.
Kriminalita
Okres Chomutov dosáhl v roce 2017 indexu kriminality 219,6, což je množství
trestných činů na deset tisíc obyvatel za sledované období, a zařadil se tak mezi Děčín a
Liberec na třinácté místo v republice. Celkem došlo na Chomutovsku ke dvěma tisícům sedmi
stům šestašedesáti zjištěným trestným činům, z nichž jich bylo objasněno tisíc šest set
třiadevadesát, tedy jedenašedesát procent.

Mezi trestnými činy v roce 2017 jednoznačně dominovaly krádeže, bylo zjištěno tisíc
dvě stě sedmadvacet kriminálních činů na majetku, co do četnosti následovala se čtyřmi sty
třiceti případy hospodářská kriminalita. Ze závažných trestných činů byly na Chomutovsku
v hodnoceném roce zjištěny dvě vraždy a třináct znásilnění. Došlo také ke třem loupežím na
finančních institucích či dvěma případům kuplířství.
Jedno z usmrcení se uskutečnilo 27. května na sídlišti Písečná, kde došlo v Jirkovské
ulici k incidentu, který skončil střelbou a usmrcením člověka. Motivem k tragickému činu
byla pro střelce bezohledná jízda čtyřiatřicetileté oběti. Pachatel chtěl zastavit řidiče
dodávky, který boural do zaparkovaných aut a najížděl vozem do lidí na chodníku. Podle
svědků měl být řidič silně opilý. Případ je o to citlivější, že oběť je romského původu, mladý
Rom zraněním na místě podlehl. Střelec počkal na příjezd policie a ke střelbě se záhy přiznal.
Zbraň, ze které střílel, byla legálně držená. Tragický incident na sídlišti Písečná poukazuje na
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problematiku soužití tohoto etnika se starousedlíky. Lidé si stěžují na hluk a nepořádek. Jako
důvod tohoto problému uvádějí cirkulaci romských a sociálně slabých rodin, způsobenou
spekulací s byty (tzv. obchodem s chudobou), která znemožňuje společenství vlastníků
jednotek udržet si přehled o pohybu lidí v domě. Spekulanti skupují levné byty, které pak
draze za příspěvky na bydlení pronajímají lidem na sociálních dávkách. Díky tomuto
zneužívání sociálních dávek vznikají na sídlištích sociálně vyloučené lokality a třecí plochy
mezi nimi a starousedlíky.

Doprava a silniční provoz
V oblasti dopravy a silničního provozu došlo v roce 2017 na území chomutovského
odboru Policie České republiky k jednomu tisíci pěti stům dvaatřiceti dopravním nehodám,
což je o šestašedesát více než v předešlém roce, při nichž zemřeli tři lidé (o jednoho méně
než v roce 2016). Třiačtyřicet osob bylo zraněno těžce, tři sta jedna lehce.
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Nečastější příčinou vzniku nehody byl špatný způsob jízdy, jako je jízda po nesprávné
straně vozovky (vjetí do protisměru), nedodržení bezpečnostní vzdálenosti, nesprávné
otáčení a couvání, nevěnování se plně řízení vozidla, nesledování situace v silničním provozu
či samovolné rozjetí nezajištěného vozidla a podobně. Výrazný podíl na nehodovosti měla
také nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě, devět set dvaadevadesát dopravních
nehod se odehrálo na území obcí územního odboru Chomutov.

8.2 Městská policie Chomutov
Městská policie Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a v roce 2017 ji vedl Mgr. Tomáš
Douda. Městská policie během roku 2017 působila, kromě běžné agendy, především
v oblasti prevence kriminality, v rámci níž, mimo jiné, uskutečňovala přednášky pro
předškoláky v mateřských školách, žáky základních škol Chomutova a pro seniory. V letních
měsících se pak policie ve svých projektech zaměřila na chovatelé psů, tzv. pejskaře, a v této
problematice působí i nadále na Facebooku, kde probíhá projekt na záchranu opuštěných
psů a koček s názvem Hledá se…
V provozní a organizační oblasti Městské policie Chomutov byl v březnu 2017 spuštěn
nový program na zpracování a evidenci veškeré činnosti strážníků MP Manager. V říjnu pak
byl, v rámci prevence kriminality a podpory aktivní politiky zaměstnanosti, u městské policie
započat další z projektů s názvem Asistenti prevence kriminality. Souběžně tak probíhají tři
projekty umožňující působení asistentů a městská policie díky nim zaměstnává osmadvacet
osob, zařazených právě na této pracovní pozici. V průběhu roku 2017 také proběhla tři
výběrová řízení na pracovní pozici strážník Městské policie Chomutov za účelem naplnění
stavu strážníků města Chomutova.
Přestupky
Strážníci Městské policie Chomutov řešili v roce 2017 celkem pět tisíc sto čtyřicet
sedm přestupků v rámci blokového řízení v celkové hodnotě milion sedm set osmdesát čtyři
tisíc čtyři sta korun. Tisíc dvě stě třiadevadesát případů podezření ze spáchání přestupku pak
ohlásili příslušným orgánům. Podrobnější rozpis řešených přestupků je uveden níže.
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Přestupky projednané příkazem na místě (v blokovém řízení)

5 147

z toho přestupků proti BESIP61 (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

4 789

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

0
14

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

218

z toho přestupků proti občanskému soužití

0

z toho přestupků proti majetku

32

z toho ostatních

94

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům
z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

1 293
680

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

0

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

7

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

173

z toho přestupků proti občanskému soužití

13

z toho přestupků proti majetku

42

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních

0
378

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky v celých Kč

1 784 400

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii

0

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii

0

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie České republiky

0

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

155

Počet osob převezených do záchytné stanice

0

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

15

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

5

Počet nalezených odcizených vozidel

0

Počet odchycených zvířat

199

Počet použití TPZOV62 podle § 17a z. o obecní policii
Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii

61

3 572
37

BESIP: Bezpečnost silničního provozu, oddělení Ministerstva dopravy České republiky koordinující činnosti v
oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele.
62
TPZOV: Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botička.
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9. NÁBOŽENSTVÍ A DOBROČINNOST
Kapitola Náboženství a dobročinnost přináší přehled církevních a náboženských
organizací působících v roce 2017 na území města Chomutova. Uvádí také dobročinné spolky
a organizace, jejichž náplní je charitativní činnost, shromažďování finančních či materiálních
prostředků pro humanitární účely a pomoc lidem v krajních životních situacích. Kapitola
vychází z informací zveřejněných v tištěných médiích a na internetu.

9.1 Církve a náboženské organizace
Apoštolská církev–Sbor bez hranic je hnutí nových místních církví, nejedná se o
novou křesťanskou denominaci. Cílem tohoto hnutí je, aby lidem bylo prezentováno
evangelium Ježíše Krista soudobým způsobem, který není postaven na tradiční představě o
církvi, aby v dosahu každého člověka byla církev, která je srozumitelná. Apoštolská církev
zajišťuje provoz Dětského klubu U Broučka, centra pro rodiče s dětmi, a organizuje letní
tábory určené zejména pro děti ze sociálně slabých rodin. Církev bez hranic pořádala v roce
2017 bohoslužby a duchovní setkání v modlitebně v Blatenské ulici. Pastorem
chomutovského Sboru bez hranic je pan Martin Huňát.
Českobratrská církev evangelická v Chomutově je jedním ze sborů Českobratrské
církve evangelické. Církev vznikla v roce 1918 a v současnosti zahrnuje přibližně dvě stě
padesát sborů. Navazuje zejména na odkaz české a evropské reformace, tedy na luteránství,
kalvinismus a na působení osobností, jako byl Jan Hus nebo příslušníci Jednoty bratrské
(například Jan Amos Komenský a Petr Chelčický). Hlavním motivem reformace je touha po
bezprostředním uchopení biblické zvěsti a po její aktualizaci. Církev pořádá, mimo
bohoslužeb, duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním či matky s dětmi v azylovém
domě, vyučuje biblické hodiny a zaštiťuje skupinu trubačů Consonare. Českobratrská církev
evangelická pořádala v roce 2017 bohoslužby a náboženská setkání v modlitebně v ulici 28.
října. Kazatelem chomutovského farního sboru je pan Filip Němeček.
Sbor Horizont Církve adventistů sedmého dne působí v Chomutově v rámci
Křesťanského centra pro rodinu Horizont, které v roce 2017 přichystalo, mimo jiné,
v městském parku pro veřejnost akce Pohádkový park (7. září) a Strašidelná procházka (11.
listopadu). Církev zaštiťuje také chomutovskou pobočku dobrovolnického centra ADRA63.
Církev adventistů sedmého dne vznikla v roce 1863, její název odkazuje na očekávání
brzkého druhého Ježíšova příchodu na svět (advent) a na zachovávání svatosti soboty (sedmý
den). Církev pořádala v roce 2017 bohoslužby a duchovní setkání v Křesťanském centru pro
rodinu Horizont na Husově náměstí. Kazatelem chomutovského sboru Horizont je pan Jan
Matoušek.

63

ADRA: Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc
lidem v nouzi.
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Působení Církve československé husitské bylo v Chomutově oficiálně schváleno roku
1947, setkání probíhala v kostele a na faře ve Farského ulici. Poté, co byly roku 1972 kostel a
fara zbořeny kvůli výstavbě Městských lázní, dostala církev náhradou dům ve Zborovské ulici.
Církev husitská v Chomutově, mimo bohoslužeb, vyučuje biblické hodiny a pořádá pastorační
návštěvy v nemocnicích, věznicích, domovech pro seniory a podobně, které se mohou a
nemusí týkat náboženství. Církev československá husitská pořádala v roce 2017 bohoslužby
a duchovní setkání na faře ve Zborovské ulici a jednou měsíčně v kostele svatého Ignáce.
Knězem chomutovské náboženské obce husitské církve je pan Vladimír Moravec, jáhenkou je
paní Veronika Moravcová.
Chomutovská náboženská obec Pravoslavné církve pořádala roce 2017 bohoslužby a
duchovní setkání v chrámu Svatého Ducha v Hálkově ulici. Duchovním farního sboru
Pravoslavné církve v Chomutově je otec Vasyl Iovbak.
Chomutovská farnost Řeckokatolické církve pořádala v roce 2017 bohoslužby a
duchovní setkání v kostele svaté Barbory v Chomutově. Duchovním farního sboru
Řeckokatolické církve v Chomutově je otec Volodymyr Malskij.
Chomutovská farnost Římskokatolické církve má své děkanství na faře na náměstí 1.
máje, které zastřešuje také provoz Oblastní charity Chomutov. Římskokatolická církev
pořádala v roce 2017 bohoslužby a duchovní setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie a
v kostele svaté Barbory. Děkanem chomutovské farnosti Římskokatolické církve je pan Alois
Heger.
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi působí v oblasti pomoci obětem
přírodních katastrof, podpory misionářů a výstavby míst k uctívání v rozvojových zemích.
Kromě bohoslužeb nabízí společnost studium Bible, veřejné přednášky a služební
shromáždění. Svědkové Jehovovi pořádali v roce 2017 bohoslužby a duchovní setkání v sále
Království v ulici Pod Strážištěm.

9.2 Dobročinné a církevní spolky a nadace
Buddhistické centrum Buddhismu Diamantové stezky, linie Karma Kagjü nabízí
v Chomutově meditace a přednášky od 7. února 2017. Buddhismus, jenž vznikl zhruba v
pátém století před naším letopočtem v Indii, získal, podobně jako jiná náboženství, více
variet. Meditace centra probíhaly v roce 2017 v budově bývalého kina Oko v Lipské ulici,
jednatelem centra je pan Jan Sedláček.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Chomutov působí v oblasti zdravotnických,
záchranných, sociálních a humanitárních služeb a organizuje a podporuje
sociální a zdravotní výchovu mládeže. Organizace v roce 2017 zajišťovala
například dárcovství krve a ocenění dobrovolných dárců, zdravotnický dozor
na veřejných akcích či školení první pomoci. Sídlo chomutovského Červeného
kříže je v Dřínovské ulici.
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Člověk v tísni v Chomutově a jeho okolí působí od roku 2002. Pomáhá lidem, kteří se
nacházejí ve složité životní situaci. Mezi základní témata chomutovské
pobočky patří vzdělání, dluhy, zaměstnání či bydlení. Velká pozornost je
věnována podpoře dětí. V roce 2017 Člověk v tísni provozoval v Chomutově
dva kluby předškolního vzdělávání, klub Džanel v centru města a klub
Človíček na sídlišti Kamenná. Chomutovská pobočka organizace Člověk
v tísni sídlí ve Školní ulici.
Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov vzniklo v polovině ledna roku 2015 jako
zcela nová pobočka humanitární organizace ADRA v České republice.
Náplní jeho činnosti je poskytovat v Chomutově a nejbližším okolí
dobrovolnický servis pro neziskové organizace poskytující sociální,
zdravotní a pro-rodinné služby. Dobrovolníci z centra ADRA pravidelně pomáhají v Domově
pro seniory a v Domově pro osoby se zdravotním postižením na Písečné, v Křesťanském
rodinném centru Horizont, v organizaci Člověk v tísni, v nemocnici na onkologickém
oddělení, v rodinných centrech a dalších organizacích, kde se věnují klientům, pacientům,
rodičům a dětem. Dobrovolnické centrum ADRA úzce spolupracuje s Rodinným centrem
Rozmarýn. V roce 2017 uspořádalo centrum, mimo jiné, v městském praku pro veřejnost
druhý dobrovolnický festival DobroFest (10. června) a zorganizoval první výjezd Mobilního
bazárku (17. září), a to na sídliště Zahradní. Centrum se nachází v sídle Církve adventistů
sedmého dne na Husově náměstí a jeho vedoucí je paní Markéta Ungrová.
Fond ohrožených dětí, Klokánek, je projekt, jehož cílem je nabídnout dětem namísto
ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou
vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní
rodinná péče. Chomutovský Klokánek uspořádal pro své potřeby v roce 2017
potravinovou sbírku (11. listopadu) a vánoční sbírku Vánoce patří dětem.
Fond ohrožených dětí Klokánek Chomutov sídlí na Kamenném vrchu a jeho ředitelkou je paní
Karina Sobotková.
Chomutov pomáhá je charitativní projekt, jenž vznikl v roce 2016 z iniciativy
chomutovského občana Lubomíra Kučery, který se rozhodl pomocí cyklojízdy kolem české
republiky získat peníze na zdravotní pomůcky pro hendikepované. 15. srpna 2017 projekt
zaštítilo a starosti s ním spojené převzalo město Chomutov, které v jeho rámci organizuje
společenské charitativní akce.
Nadační fond Solovjevský, neboli nadační fond protojereje Vasilije Solovjeva, má svůj
cíl v obnovování pravoslavných duchovních a morálních hodnot a tradic
prostřednictvím realizace projektů rekonstrukce starých a výstavby nových
objektů duchovního a kulturního dědictví a také skrze podporu rozvoje
poutnictví, misionářství a dalších charitativních činností. Předsedou správní
rady nadačního fondu je pan Valerij Kulacký.
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Oblastní charita Chomutov je charitativní, humanitární a církevní organizace pro
pomoc lidem v nouzi, pobočka Charity České republiky. Každoročně na
Chomutovsku organizuje, mimo jiné, Tříkrálovou sbírku. Oblastní charita
Chomutov sídlí v budově děkanství chomutovské farnosti Římskokatolické církve
na náměstí 1. máje. Ředitelkou Oblastní charity Chomutov je paní Denisa
Albrechtová.
Orel, jednota Chomutov je křesťanská organizace, jejímž cílem je výchova mladých
lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Věnuje se také
kultuře, provozuje ochotnické divadlo, pěvecké soubory. Chomutovská
jednota organizace Orel spadá pod župu Trochtovu a sídlí v Jiráskově
ulici.
Starostou
jednoty
je
pan
Lukáš
Tomko.
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10. POČASÍ
Kapitola zachycuje stručný souhrn počasí za rok 2017 doplněný informacemi o
významnějších výkyvech počasí na Chomutovsku a souhrnný grafický přehled počasí
v Chomutově za rok 2017 z archivu historie simulací64. Počasí zaznamenávají přímo
v Chomutově dvě meteorologické stanice. Jedna z nich je zaměřena na hodnocení kvality
ovzduší a je umístěna v nadmořské výšce 370 metrů nad mořem na travnatém pásu v ulici
Škroupova, druhá v nadmořské výšce 389 metrů nad mořem je cvičnou meteorologickou
stanicí žáků soukromé základní školy v Havlíčkově ulici.

10.1 Souhrn počasí za rok 2017
Leden byl ikonickým zimním měsícem, v severních a východní Čechách a na střední
Moravě se sněhovou pokrývku i v nížinách. Na mnoha místech však byly holomrazy, při nichž
půda promrzla nejvíce za padesát let. Silné mrazy na začátku ledna udeřily také na
Chomutovsku. V půli měsíce pak zasáhl území České republiky orkán, který v horách na
Chomutovsku způsobil 13. ledna kalamitní stav. Konec měsíce pak s sebou 20. ledna přinesl
vyhlášení smogové situace. Měsíc únor přinesl tři srážkové vlny, které zasáhly většinu
našeho území. Na začátku měsíce v nížinách leželo kolem třiceti centimetrů sněhu, pak přišla
obleva a zbytek měsíce bylo suché a zpočátku studené počasí. Březen proběhl ve znamení
velmi teplých dnů. Teploty se místy pohybovaly kolem 20 °C a příroda se začala rychle
probouzet. Duben byl zpočátku také velmi teplý, pak ale přišel příliv ledového vzduchu od
severu a na některých místech republiky napadl ještě v polovině dubna sníh, a to i v nížinách.
Květen byl relativně vlhký a nestabilní, teploty však často dosahovaly i letních hodnot.
V červnu byl naměřen nadprůměrný počet letních dnů, z nichž v některých dosahovaly
teploty tropických hodnot. Po relativně suchém počasí a vyšších odpoledních teplotách bylo
v Ústeckém kraji 12. června vyhlášeno nebezpeční vzniku požárů. V červenci vlny horkého
vzduchu od západu přinášely teploty až kolem 35 °C, které střídaly silné bouře. V noci na 13.
července se přes Chomutovsko přehnal silný vítr, který na několika místech způsobil
komplikace. Členové Hasičského záchranného sboru Chomutov v noci čtyřikrát zasahovali u
vyvrácených stromů, které blokovaly průjezd komunikací. Zejména první polovina srpna pak
byla ve znamení bouřlivého počasí, kdy přes Českou republiku přešlo několik mohutných
vichřic. Září bylo studené a vlhké. Nevyskytl se žádný letní den a většinu dnů hodně pršelo.
Léto skončilo velmi rychle. Také říjen přinesl jen pár pěkných a teplých dnů, neobjevily se
ovšem ani žádné mrazy. 29. října pak zasáhl území České republiky orkán Herwart, který
způsobil kalamitní stav v dodávkách elektřiny v osmi krajích, včetně Ústeckého, a obrovské
škody v lesním porostu, které se nevyhnuly ani Chomutovsku. V listopadu bylo méně
inverzních situací, než bývá v tomto období obvyklé. Přišlo první proudění studeného
64

Archiv počasí ukazuje data simulace a ne naměřené hodnoty pro vybranou oblast. Dostupné zde:
https://www.meteoblue.com/cs/po%C4%8Das%C3%AD/p%C5%99edpov%C4%9B%C4%8F/archive/chomutov_
%C4%8Cesko_3077685?fcstlength=1y&year=2017&month=12
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vzduchu od severu a první dny se sněhovou pokrývkou. Prosinec byl teplý, bez velkých
mrazů. Přes několik dní se sněhovou pokrývkou byly Vánoce na blátě, s oblevou a teplotami
kolem 10 °C.

10.2 Diagramy povětrnostního archivu
Níže uvedené diagramy povětrnostního archivu jsou rozděleny do tří grafů. Graf
zachycující teplotu, včetně relativní vlhkosti v hodinových intervalech. Graf s informacemi o
množství mraků (šedé pozadí) a jasné obloze (žluté pozadí), kde tmavší šedé pozadí znamená
hustší oblačnost. A graf s rychlostí a směrem větru. Směr větru je zachycen ve stupních, kdy
0° značí Sever, 90° Východ, 180° Jih a 270° Západ. Purpurové body zobrazují směr větru tak,
jak je uvedeno na pravé ose.
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11. SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Cílem této kapitoly je přinést přehled sportovních klubů a tělovýchovných spolků a
sdružení, které působily v roce 2017 na území města Chomutova. Tak jako ostatní tematicky
zaměřené kapitoly je i tato spíše přehledem nejvýznamnějších událostí v uvedených
skupinách, než vyčerpávajícím záznamem jejich činnosti. Jako zdroj informací o sportovních a
tělovýchovných skupinách v Chomutově byly využity oficiální seznamy a dokumenty
umístěné na internetových stránkách města Chomutova a zprávy o činnosti od jednotlivých
skupin. Právě to, zda a v jaké míře byly kluby, spolky a sdružení ochotny poskytnout
informace, určuje míru obecnosti jednotlivých zápisů v této kapitole.

Atleticko-fotbalový klub AFK LoKo Chomutov vznikl v roce 1994 spojením fotbalových
klubů SČKO a Lokomotiva. V roce 2017 zastřešoval mužstva věkových kategorií
od mladší přípravky po tým mužů, který hrál v sezóně 2017/2018 okresní
přebor pod vedením trenéra Přemysla Bičovského. Kromě oddílu kopané
v klubu působí také oddíl atletiky, sportu pro všechny a nohejbalu. Klub
každoročně pořádá fotbalový Loko Cup pro věkové kategorie do patnácti a do
devatenácti let. Devátý ročník turnaje se uskutečnil 23. prosince v Kadani. AFK LoKo
Chomutov hraje a trénuje na Březenecké, sídlo klubu je v Komenského ulici.
Aikidó Club Kanja Chomutov byl založen v roce 1980 a věnoval se
především karate, roku 1993 se stal jedním ze zakládajících členů České
asociace aikido. Klub zastřešuje oddíly pro děti i dospělé, trénuje a sídlí ve
staré sportovní hale v Mánesově ulicí a jeho vedoucím je pan Zdeněk Váňa.
Škola Allkampf-jitsu Česká republika patří mezi profesionální školy bojových umění.
Byla založena v roce 1991 pod názvem Aeka sport club, pod kterým vystupovala až do roku
2005. Otevřením nově zrekonstruované budovy pro bojové sporty a další na Zahradní v
Chomutově v lednu 2006 se název školy změnil na Tiger Relax Club. Škola je
určena pro všechny věkové skupiny zájemců a zastřešuje přípravku pro
nejmenší, výuku bojových umění pro děti, mládež a dospělé, dvouměsíční
kurzy sebeobrany a také specializované kurzy profesní sebeobrany. 25. října
2017 proběhla ve sportovní hale na Březenecké soutěž ve fightingu Tiger
Cup 2017, které byla určena pro děti a mládež do osmnácti let. Do Chomutova se sjelo sto
dvacet osm mladých závodníků ze dvaceti klubů, kteří startovali v závodních disciplínách
Fighting a Grappling a Randori. Reprezentanti klubu na této soutěži nasbírali čtyřicet medailí.
Škola Allkampf-jitsu Česká republika vyučuje a sídlí v Růžové ulici a jejím prezidentem je pan
Martin Matouš.
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Basketbalový klub BK Levharti Chomutov zastřešuje ženské i
mužské týmy všech věkových kategorií. V roce 2017 se všechny týmy
mládežnické věkové kategorie probojovaly do ligových soutěží, družstvo
mladších žákyň skončilo na přelomu dubna a května dokonce druhé na
mistrovství České republiky, které chomutovský klub hostil. Klub BK
Levharti Chomutov trénuje v městské sportovní hale v Mánesově ulici,
v níž klub zároveň sídlí.
CCC–Cycling Club Chomutov je spolek, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj
cyklistiky na Chomutovsku. Členové sdružení se aktivně zúčastňují
amatérských cyklistických závodů a připravují cílené tréninky a bike
kempy pro děti se záměrem vybudovat kladný vztah k cyklistice.
V roce 2017 přivezli reprezentanti klubu medaile ze závodu Kadaňské okruhy či Poháru Perun
Junior. Spolek sídlí v Blatenské ulici a jeho předsedou je pan Miroslav Laban.
Klub Czech wrestling Chomutov vznikl pod názvem Sokol Hutě Chomutov II.–
Těžkoatletický odbor v roce 1946. Od té doby několikrát změnil název, naposledy v roce
2011, kdy došlo k zásadním změnám jak ve struktuře vedení oddílu, tak i v
prioritách, které si před sebe nové vedení klubu vytyčilo. V roce 2017
uspořádal klub 21. až 22. dubna v Chomutově pátý ročník turnaje v
řeckořímském zápase kadetů a juniorů Grand Prix Chomutov, na němž
reprezentanti klubu obsadili třetí místo, či Vánoční turnaj Czech wrestling Chomutov 2017.
Klub trénuje a sídlí ve Sportovním domě TJ VTŽ Chomutov, tzv. staré sportovní hale,
v Mánesově ulici a jeho předsedou je pan Tomáš Douda.
Florbalový klub Florbal Chomutov byl založen v roce 1998 pod názvem FbC 98
Chomutov. V roce 2015 došlo k přejmenování na Florbal Chomutov. Klub
sdružuje zhruba tři sta padesát aktivních hráčů, z nichž jsou více než dvě stě
osmdesát děti a mládež, a v sezóně 2017/2018 zastřešoval celkem
dvaadvacet týmů mužů, žen a mládeže. V roce 2017 slavil klub úspěch, když
mužský A-tým porazil 6. května Spartak Pelhřimov a pod vedením trenérské
dvojice Martin Bocian–Filip Nový postoupil poprvé v historii klubu do první ligy. Klub Florbal
Chomutov trénuje a sídlí v městské sportovní hale v Mánesově ulici a jeho předsedou je pan
Martin Bocian.
Futsalový klub FC Atletico Chomutov zastřešuje dva mužské týmy. A
tým se účastní zápasů v rámci Divize A, B tým hraje Krajský přebor Ústeckého
kraje. Oba týmy se v první polovině sezóny 2017/2018 pohybovaly okolo
čtvrtého místa. Klub v Chomutově pravidelně pořádá Atletico Cup. FC Atletico
sídlí v Jiráskově ulici a jeho předsedou je pan Marcel Váňa.
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FC Chomutov je fotbalový klub z Chomutova hrající Divizi B. Klub byl založen v roce
1920. Největším úspěchem je účast v druhé lize v sezonách 2000/01, 2001/02
a 2002/03. Oddíl kopané FC Chomutov zastřešuje družstvo dospělých, dvě
družstva dorostu, osm žákovských a dvě družstva přípravky. Nejvýznamnější
událostí roku 2017 byla pro klub výměna trenéra družstva dospělých, které od
20. dubna vede trenér Jiří Černý. FC Chomutov trénuje a sídlí v areálu letního
stadionu na Zadních Vinohradech.
Házenkářský klub Handball klub Chomutov hraje a trénuje v městské sportovní hale v
Chomutově. Klub zastřešuje družstva přípravky a mladších žáků, kteří
v sezóně 2016/2017 vybojovali druhé místo v lize Ústeckého kraje v
mladších žácích a čtvrté místo na neoficiálním mistrovství ČR v mladších
žácích. Klub je také partnerem Chomutovské školní ligy v miniházené,
která vznikla v roce 2017 a je určena pro všechny žáky prvních až pátých
tříd základních škol. Jejím cílem je rozšíření povědomí o házené do škol v
Chomutově a okolí, do prvního ročníku bylo zapojeno více než čtyři sta dětí. Sídlo klubu je na
Kamenném vrchu a jeho prezidentem je pan Libor Shrbený.
Horoklub je nositelem horolezecké tradice v okrese Chomutov. Jeho počátky se datují
do roku 1960, tehdy založeného jako Horolezecký oddíl při TJ Doly J. Švermy
Jirkov. Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých podmínek pro
provozování horolezectví za pravidelné účasti a pomoci svých členů. Klub
sdružuje kolem stovky členů, z nichž je přibližně dvacet v kroužcích mládeže.
Klubový výbor se schází v Lezecké aréně v Jirkově, svou lezeckou stěnu má
klub na gymnáziu v Kadani. Horoklub sídlí v Husově ulici a jeho předsedou je
pan Leoš Dvořáček.
Tým Chabrmotorsport je jedním z nejdéle působících a nejúspěšnějších týmů v
seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky a CarboniaCup. Disponuje technikou a
jeho mechanici mají dlouhodobou praxi v oboru a
znalosti o technice a okruhových závodech.
Chabrmotorsport tak vyvíjí a konstruuje jedny z
nejrychlejších vozů, s nimiž získal již sedm
mistrovských titulů. V roce 2017 uspořádal tým 13. října na autodromu v Mostě test své
nové Formule 4 pro motokáristy. Jeho jezdci také startovali na CarboniaCupu a zúčastnili se
závodů série Eset V4 Cup na maďarském Hungaroringu. Sídlo týmu je v ulici Luční a jeho
majitele a konstruktérem je pan Tomáš Chabr.
Spolek Chomutovská liga malého fotbalu oslavil 28. června 2017 pětadvacetileté
výročí od založení. V roce 1992 začínal spolek s cílem hrát
dobrý futsal a s turnajem o osmi futsalových týmech, jejichž
počet se postupně rozšířil až na čtyřiaosmdesát. Za
pětadvacet let existence Chomutovské ligy malého fotbalu
prošlo jejími turnaji tisíc tři sta čtyřicet sedm mužstev, která odehrála celkem třiadvacet tisíc
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pět set osmasedmdesát utkání. Spolek každoročně pořádá Unique Cup, Chomutovský Pohár,
CHMLF Cup, Memoriál Jaroslava Svobody a Pecka Cup. Spolek sídlí ve Škroupově ulici a jeho
předsedou a spoluzakladatelem je pan Jiří Kupec.
Chomutovská sportovní unie je Okresním sdružením České unie sportu se sídlem v
Chomutově. Zajišťuje odborný servis pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Poskytuje
administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům a podporu, poradenství
a servis v ekonomických a právních činnostech klubům a jednotám. Pomáhá
s podporou sportu ve městech a obcích regionu a organizuje dlouhodobé
okresní soutěže mládeže i dospělých a sportovní akce otevřené veřejnosti.
V roce 2017 bylo v Chomutovské sportovní unii sdruženo devět tisíc tři sta třicet sedm členů
v sedmašedesáti sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, z nichž bylo čtyři tisíce
čtyři sta jedna zaměřeno na mládež. Chomutovská sportovní unie sídlí v ulici 17. listopadu a
její předsedou je pan Petr Doležal.
Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov vznikl v roce 1976 jako
Tělovýchovná jednota Lesoparku. Jezdecký oddíl umožňuje výuku jízdy na koních a ponících,
jejíž součástí je i teoretická příprava, která je nezbytná pro zvládnutí veškeré péče o koně.
Členové klubu se v roce 2017 účastnili událostí veřejného života, jako je
Tříkrálová jízda (6. ledna), Masopustní průvod Chomutovem (18. února) či
Masopustní průvod na Domovince (12. března), ale především
reprezentovali Chomutov na závodech ve voltiži a parkuru. Vrcholem
voltižní sezóny bylo mistrovství České republiky v Tlumačově (22. až 24.
září). Cvičenky jezdeckého klubu získaly hned několik předních příček,
z nichž vynikla dvě druhá místa zásluhou Kateřiny Reslerové v kategorii junior A a Elisabeth
Reslerové v kategorii dětí. Nejvýraznějším úspěchem v parkuru bylo první místo Terezy
Bláhové v obtížnosti Z na závodech v Lounech (22. července). 1. července 2017 se ve
skanzenu Stará Ves odehrál první ročník Chomutovského derby, který byl uspořádán nejen
pro jezdce domácí, ale i pro nadšence z okolních stájí. Závodníci se utkali v parkuru a
následně si změřili síly ve štafetě. V rámci zakončení jezdecké sezóny se konal tradiční hon na
lišku, Hubertova jízda (4. listopadu), kterého se zúčastnil rekordní počet jezdců a koní.
Jezdecký klub trénuje a sídlí v areálu Podkrušnohorského zooparku v Přemyslově ulici.
Historie Klubu národní házené Chomutov se datuje od roku 1925,
kdy byl v Chomutově založen oddíl české házené. Klub zastřešuje týmy
dorostenek, starších žáků, B týmu, žen a mužů. Oddíl trénuje na školním
hřišti ve Školní ulici, sídlí v Bezručově ulici a jeho předsedou je pan Miroslav
Smák.
Spolek Komakite sdružuje příznivce kitingu z Chomutovska. Kiting je jeden z
nejmladších adrenalinových sportů, jehož základem je vlečný drak (kite),
který slouží jako hybný nástroj pro tažení jezdce. Členové spolku se
věnují různým formám tohoto sportu, od kiteboarding (jízda na vodní
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ploše) přes landkiting (jízda v krajině) po snowkiting (jízda na sněhu), a pořádají vlastní
kitingový pohár Flysurfer Koma Cup. Spolek Komakite sídlí v ulici Kamenná.
Krasobruslařský klub Chomutov je spolek sdružující mladé zájemce o krasobruslení.
Zastřešuje zhruba dvacet aktivních krasobruslařek ve věku od čtyř do osmnácti let, které
pravidelně obsazují medailové pozice na různých celorepublikových
závodech. Krasobruslařský klub Chomutov každoročně pořádá závody
v krasobruslení Chomutovská brusle. Sedmnáctý ročník se uskutečnil 28.
října 2017, sedm reprezentantek klubu jej oslavilo na stupních vítězů.
Klub trénuje a sídlí v areálu zimního stadionu na Zadních Vinohradech a jeho předsedkyní je
paní Martina Mašková.
Lyžařský klub Chomutov je spolek, který vznikl v září 1992 a jenž, po osamostatnění
Lyžařského oddílu TJ VTŽ Chomutov, navázal na činnost původního Lyžařského
oddílu. Klub má přibližně sto dvacet členů a působí na Klínovci. Sídlo klubu je v ulici
Tomáše ze Štítného a předsedou je pan Milan Steňko.
Chomutovský hokejový klub, od roku 2011 Piráti Chomutov, byl založen nedlouho po
konci druhé světové války v roce 1945. V novodobé historii se tým, po osmatřiceti letech, od
sezony 2012/2013 pohybuje v nejvyšší hokejové soutěži, extralize,
přičemž v sezoně 2016/2017 skončil pod vedením trenéra Vladimíra
Růžičky na čtvrtém místě. Členové týmu bývají pravidelně zařazováni do
reprezentačního týmu České republiky. Klub trénuje a sídlí na zimním
stadionu na Zadních Vinohradech a jeho statutárním prezidentem a
předsedou správní rady je pan Jaroslav Veverka.
Sportovní klub Chomutov Národní házená trénoval v roce 2017 na
hřištích sportovního areálu v Cihlářské ulici. Jeho majitelem je pan Vojtěch
Čihař.
Sportclub 80 Chomutov vznikl v roce 1980 pod názvem Tělovýchovná jednota Vodní
stavby. V současné době sdružuje oddíl kanoistiky, moderní gymnastiky, softballu a tenisu.
Svojí sportovní činností se řadí mezi nejlepší sportovní kluby v
České republice. Členové Sportclubu úspěšně reprezentují na
závodech v České republice, v Evropě i ve světě. Klub
provozuje vlastní sportovní halu na Březenecké, kterou
poskytuje pro účely veřejně prospěšné činnosti a zabývá se též osvětovou činností. Sídlo
klubu je ve sportovní hale na Březenecké.
Historie oddílu kanoistiky SC 80 sahá do roku 1954, kdy byl při Svazarmu Chomutov
založen Klub branného vodáctví, od roku 1963, kdy oddíl přešel pod TJ
Lokomotiva Chomutov, se jeho členové věnují závodní činnosti. Oddíl
zastřešuje sedm závodních družstev a každoročně pořádá závody Dračích
lodí a Velkou cenu Chomutova (13. května), závody v rychlostní kanoistice.
Oddíl zaznamenal významný úspěch na Mistrovství České republiky v
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rychlostní kanoistice v Račicích (21. až 23. červenec). Tomáš Fridrych si se svým oddílovým
partnerem Adamem Novotným na deblkajaku vyjeli bronz, stříbro a zlato, čímž se nominovali
na prestižní Závody olympijských nadějí. Ondřej Bišický s Martinem Saidlem se stali mistry
republiky na dvě stě metrů a zajistili si účast na mistrovství světa do třiadvaceti let. V
kategorii veteránu B na deblkajaku stala se mistry České republiky posádka Roman Husák a
Karel Videman. V dorostenecké kategorii na dvě stě metrů zvítězil a na Závody olympijských
nadějí se nominoval také Jakub Remuta. V kategorii žaček prokázala svou nadvládu Kateřina
Vrbenská, která je dvojnásobnou mistryní České republiky, v závodech dvě stě a pět set
metrů. Oddíl kanoistiky má loděnici v Scheinerově ulici u Kamencového jezera, kde také
trénuje, a jeho předsedou je pan Petr Doležal.
Počátky oddílu moderní gymnastiky SC 80 sahají do roku 1981 a jsou spojeny s
hodinami jazzgymnastiky v Městských lázních, kde probíhaly i první lekce budoucích
moderních gymnastek. Oddíl moderní gymnastiky se stal
součástí TJ Vodní stavby Chomutov, která pak dlouhá léta
oddíl podporovala a vytvářela podmínky pro rozvoj
tohoto sportu, jenž v Chomutově neměl tradici. Oddíl každoročně pořádá Chomutovský
pohár, jehož dvaatřicátý ročník se uskutečnil 23. dubna, a Cenu města Chomutova, závod
společných skladeb, jehož patnáctý ročník proběhl 14. října. Nejvýraznějším úspěchem roku
2017 bylo druhé místo na mistrovství České republiky, linii B, 26. listopadu v Praze, které
v kategorii společných skladeb sestavou s pěti páry kuželů vybojovaly Simona Tuláková, Lucie
Becková, Valerie Drážďanská, Veronika Hajná a Ella Rollová. Oddíl moderní gymnastiky
trénuje ve sportovní hale na Březenecké.
Oddíl softbalu SC 80 Beavers byl založen partou nadšenců z gymnázia v roce 1982.
Soutěžně však začal existovat až v roce 1985 pod hlavičkou II. třídy
pražského přeboru. Do první České softbalové ligy vstoupil prvními zápasy
v roce 1993 a je tedy prvoligovým týmem od dob vzniku ligy. Oddíl
zastřešuje týmy A Tým, B Tým, kadetky, kadety, žákyně, žáky, Coachball
(chlapci a děvčata ročníků 2007–2008), T-ball (chlapci a děvčata ročníků
2009–2011) a MicroBeavers. Mezi úspěchy oddílu v roce 2017 patří účast hráček Kateřiny
Kindermannové, Štěpánky Boučkové, Elišky Peterkové, Terezy Kursteinové a Alexie
Moravčíkové v reprezentačním týmu České republiky, obhajoba titulu mistryň republiky
týmu žákyň a třetí místo žáků na téže soutěži (29. září až 1. října). Softbalový oddíl Beavers
trénuje na softbalovém areálu při Základní škole Heyrovského.
Sportovně střelecký klub Chomutov se věnuje pistolovým disciplínám: rychlopalné
pistoli, libovolné pistoli a vzduchovým disciplínám a sdružuje přibližně dvacet členů. V sezóně
2016/2017 uspořádal čtvrtý ročník Chomutovské vzduchovkové extraligy,
soutěž Letní cena Chomutova (9. července) a Chomutovskou juniorku (7. a
8. května). Významným úspěchem v kulové sezóně 2017 byly výsledky
reprezentantů klubu na Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě
v Plzni (8. až 10. září), z nichž nejlepšího umístění dosáhl Jan Voříšek, který
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v kategorii mužů v disciplíně sportovní pistole 30+30 obsadil první místo a stal se mistrem
České republiky. Klub sídlí na střelnici v Blatenské ulici a jeho předsedou je pan Vladimír
Kousal.
Spolek Street hard workers byl založen v roce 2016 a je zaměřený na cvičení s vlastní
vahou těla, calistheniku. Spolupracuje s městy, organizuje veřejné tréninky,
semináře či benefiční akce. V roce 2017 uspořádal druhý ročník Street Hard
Workout Battle v Chomutově. Nejvýznamnějším úspěchem roku 2017 bylo
bezesporu první místo Pavly Šultisové na Mistrovství České republiky ve
street workoutu, disciplíně free style 24. června v Praze a následné deváté
místo na Mistrovství světa ve street workoutu v Moskvě (29. července). Sídlo spolku je
zapsáno v Březně, tréninky však probíhají ve Středisku volného času Domeček a na
venkovním hřišti v areálu Eldorádo na Kamenném vrchu.
Taneční klub Beethoven D.C. byl založen v roce 2000. Beethoven DC je centrem pro
tanec a pohyb v mnoha podobách a nabízí jedinečný prostor k volnočasovým aktivitám pro
širokou veřejnost. Tanečníci klubu jsou mnohonásobní Mistři
České republiky, mistři Evropy a mistři světa. Titul mistra České
republiky obhájil klub 28. května třemi zlatými medailemi na
Czech Dance Masters, které přivezly týmy D1, junioři a dospělí.
Na mistrovství světa v disco tancích Dance fever 2017, které se
uskutečnilo 2. až 25. června v Chomutově, pak obhájil titul mistra světa v kategorii mužů Vít
Lukavec, který je zároveň také mistrem Evropy v kategorii sólo mužů (2. listopadu) a
v kategorii duo s partnerkou Alenou Štejnarovou (3. listopadu). Klub trénuje na Základní
škole v Beethovenově ulici a jeho zakladatelkou, majitelkou a šéftrenérkou je paní Eva
Vlková.
Taneční školu Stardance Chomutov založil taneční mistr Josef Zelenka v únoru 1992
ve Středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově. V základních třídách se zde žáci
postupně seznamovali s různými tanečními styly. Třídy se později
specializovaly i na soutěžní formu a škola začala obsazovat nejvyšší příčky v
soutěžích po celé České republice. Každoroční pokroky a výsledky žáků
mohli rodiče a diváci zhlédnout na závěrečné Akademii, jejíž tradice
přetrvala i v roce 2017. Taneční škola má zhruba dvě stě padesát členů,
vyučuje děti od čtyř let až po dospělé a je několikanásobným mistrem Evropy a světa v
disciplínách showdance, latino show, majorettes sport a discodance. Největším úspěchem
roku 2017 je zisk titulu Mistr Mistrů v juniorské věkové kategorii ve finále Czech Dance
Masters (25. až 28. května). Na všech soutěžích pak žáci všech věkových kategorií získali
celkem devětasedmdesát medailových umístění. Taneční škola sídlí a trénuje v Havlíčkově
ulici a její majitelkou a šéftrenérkou je paní Jana Zelenková.
Cílem Tenisového klubu Chomutov je uspokojováni potřeb členů klubu při
sportovním využití v oblasti rekreačního a závodního tenisu. Klub zastřešuje družstva
dospělých, dorostu, starších a mladších žáků, babytenisu a minitenisu a tenisovou školu
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mládeže pro děti od čtyř do sedmi let. Každoročně pořádá Memoriál Lubora Smetany, jehož
sedmnáctý ročník proběhl 30. září. Klub sídlí a trénuje na kurtech v Bezručově ulici.
TerryDance Company je společnost, která vznikla v říjnu roku 2013. Taneční kurzy
navštěvují děti již od tří let a jsou určeny pro všechny, kteří mají radost z pohybu, chuť tančit
a v tanci se neustále zdokonalovat. TerryDance Company se také věnuje velmi talentovaným
tanečníkům a rozvíjí jejich taneční růst ve všech tanečních stylech, od contemporary až po
hip hop a street jazz. V roce 2017 probíhaly lekce taneční společnosti v tělocvičně
průmyslové školy pod vedením lektorky Terezy Kvasnovské.
Spolek TJ Baník Březenecká zastřešuje oddíl fotbalu a stolního tenisu. Fotbalový oddíl
tvoří mužstvo A, které hraje A. třídu Ústeckého kraje, a přípravné týmy mládeže. Fotbalisté
každoročně pořádají Memoriál Luboše Vrabce, bývalého vynikajícího hráče
Baníku Březenecká, v sálové kopané, jehož jedenadvacátý ročník se
uskutečnil 29. prosince ve sportovní hale na Březenecké. Výrazným
úspěchem oddílu stolního tenisu v roce 2017 pak bylo vítězství Michaly
Dosedělové (21. května) v kategorii mladších žákyň na Mistrovství České
republiky ve stolním tenisu v Havířově. TJ Baník Březenecká trénuje na fotbalovém hřišti na
Březenecké, sídlo spolku je v Chelčického ulici a jeho předsedou je pan Vlastimil Hasík.
Sídlo v Chomutově mají také spolky provozující lyžařská střediska a oddíly v Krušných
horách, a sice TJ Klínovec a TJ Mezihoří.
Spolek TJ Slávie Chomutov vznikl v roce 1963 jako Tělovýchovná jednota Slávie
Chomutov. Z původní tělocvičné gymnastiky přes oddíl míčových her se postupem času
jednota začala specializovat na vodní (plavecké) sporty. V letním období
probíhaly tréninky na Kamencovém jezeře, v zimě se využíval bazén v
Mostě, Teplicích a také malý bazén, který byl postaven ve škole v Hornické
ulici. Novodobá historie plavání v Chomutově se odvíjí od roku 1980, kdy
byly dostavěny Městské lázně. TJ Slávie sdružuje oddíl plavání, vodního póla a triatlonu.
Členkou plaveckého oddílu je Simona Baumrtová, účastnice Letních olympijských her
v Londýně a členka reprezentace České republiky. Plavecký oddíl pořádá každoročně
Memoriál Jaroslava Jezbery (29. dubna) a závod Velká cena Chomutova (22. a 23. září).
Nejvýznamnějšími úspěchy roku 2017 byly mistrovské tituly Simony Baumrtové a Tomáše
Franty ze spojeného Mistrovství České republiky dorostu a dospělých (6. až 9. června) a
z plaveckého mistrovství České republiky (30. listopadu), kde získal titul dorosteneckého
mistra české republiky také Jakub Štemberk. Spolek TJ Slávie sídlí a trénuje v Aquasvětě
v Mostecké ulici, jeho předsedou je pan Radek Šilhan.
Tělocvičná jednota Sokol Chomutov je sdružení, které se zabývá sportovní a kulturní
činností dětí, mládeže a dospělých. Zajišťuje sportovní činnosti a akce pro
cvičence všech věkových kategorií, vede oddíly florbalu, kondiční gymnastiky,
kopané a aerobiku, a nabízí lekce jógy a zdravotního tělocviku. Dále se také
věnuje nácvikům hromadných skladeb u příležitosti různých sletů, a to u všech
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věkových kategorii. Sokol Chomutov je rozčleněn do kategorií rodiče s dětmi, mladší/starší
žákyně, mladší/starší děti, dorostenky/dorostenci a ženy/muži. Sokol Chomutov spadá do
Župy Krušnohorské, sídlí a cvičí v Sokolovně v Kukaňově ulici.
Spolek TJ Veros provozuje sportovní areál a umožňuje pronájem hřišť na volejbal,
nohejbal, plážový volejbal, tenis a fotbal. Zastřešuje volejbalové oddíly
mladších žaček, starších žaček a kadetek. Spolek TJ Veros sídlí v Mýtné
ulici a jeho předsedou je pan Miroslav Karel.
Tělovýchovná jednota Válcoven trub a železáren Chomutov byla založena roku 1958
a v roce 2017 zastřešovala oddíly atletiky, juda, kulturistiky, kuželek,
stolního tenisu a vzpírání, které trénují ve Sportovním domě, staré
sportovní hale, v Mánesově ulici. Předsedou TJ VTŽ je pan Jindřich
Stádník.
Atletický oddíl TJ VTŽ uspořádal 8. července na atletickém stadionu na Zadních
Vinohradech osmatřicátý ročník Chomutovské hodinovky. Závod byl určen pro veřejnost a
proběhl v kategoriích ženy/muži do devětatřiceti let, veteráni do devětačtyřiceti let a
veteráni nad padesát let. Zúčastnilo se ho celkem pětadvacet běžců. V roce 2017 dosáhla
významných úspěchů členka oddílu Markéta Štolová, které se nejprve podařilo překonat
český dorostenecký rekord v běhu na sto metrů překážek (19. května), čímž se zároveň
kvalifikovala na mistrovství světa do sedmnácti let, poté (24. a 25. června) získala tituly
mistryně České republiky na sto a tři sta metrů překážek, a nakonec v červenci na Mistrovství
světa atletů do osmnácti let v keňském Nairobi obsadila v disciplíně sto metrů překážek šesté
místo. Atletický oddíl trénuje na letním stadionu na Zadních Vinohradech.
Judistický oddíl TJ VTŽ uspořádal v roce 2017 devětadvacátý ročník Memoriálu
Helmuta Tauda (24. května). V mládežnickém turnaji pro věkové kategorie do devíti a do
jedenácti let změřilo síly na sto padesát mladých judistů, přesto si chomutovští odnesli tři
zlaté medaile. Významnými úspěchy roku 2017 pak byly tituly mistrů České republiky pro
Daniela Mertla (dorostenci), Davida Vopata (junioři) a Lukáše Novakovského (veteráni).
David Vopat se také na juniorském mistrovství Evropy v Mariboru nominoval devátým
místem na mistrovství světa do chorvatského Zagrebu. Judistický oddíl trénuje ve
Sportovním domě TJ VTŽ.
Kuželkářský oddíl TJ VTŽ zatřešuje týmy A, B a C dospělých a tým žactva. V roce 2017
došlo kvýznamné události, když kuželkářský B tým překonal 18. února při utkání krajského
přeboru Ústeckého kraje s TJ Teplice rekord kuželny z roku 2007. Rekord družstev byl 2730
kuželek, přičemž B tým jej posunul na 2752 kuželek. Kuželna TJ VTŽ se nachází ve Sportovním
domě TJ VTŽ.
Vzpěračský oddíl TJ VTŽ zajistil městu Chomutovu tituly mistrů České republiky
zásluhou Oldřicha Sobotky v kategorii padesát až padesát devět let (20. května), Antonína
Krátkého v kategorii nad sto deset kilogramů a nad sedmdesát let (20. května), a Marcela

166

Kronika města Chomutova 2017

11. Sport a tělovýchova

Matuchy ve vzpírání starších žáků do patnácti let v kategorii do devětašedesáti kilogramů
(17. května). Vzpěračský oddíl trénuje ve Sportovním domě TJ VTŽ.
Při TJ VTŽ působí také, jako samostatný pobočný spolek, Klub českých turisů
Chomutov. Klub byl založen v roce 1956, v současné době čítá přiblížně sto členů. V roce
2017 klub uspořádal, mimo jiné, 1. ledna pětačtyřicátý ročník novoročního pochodu
Bezručovým údolím.
Tělovýchovná jednota TJ ZŠ Sport pro všechny Chomutov zaměřená na sport a pohyb
pro širokou veřejnost vznikla na přelomu čtyřicátých a
padesátých let dvacátého století pod názvem
Lokomotiva Chomutov. Po roce 1989 byla přejmenována na TJ Sport pro všechny Chomutov,
a od roku 1997, kdy působí na Základní škole Kadaňská, přibrala do názvu zkratku ZŠ. Spolek
pořádá lekce sportovní gymnastiky a všeobecných sportovních her pro předškolní děti a pro
žáky a žákyně. Pro dospělé a seniory jsou otevřeny lekce posilovacích cvičení, ae-cyclingu a
volejbalu. Cvičenci se věnují také pohybovým skladbám. Mimo uvedené sportovní činnosti
pořádá spolek tábory a soustředění pro děti. V roce 2017 zorganizoval spolek v Chomutově
krajskou soutěž ve sportovní gymnastice. V téže disciplíně pak dosáhl spolek výrazného
úspěchu, když jeho cvičenci získali stříbrnou a dvě bronzové medaile v republikovém kole
soutěže České asociace sport pro všechny (12. až 14. května). Důležitá byla také příprava
šestnácti cvičenců na vystoupení v hromadné skladbě XVI. Všesokolského sletu. TJ ZŠ Sport
pro všechny měl v roce 2017 na dvě stě osm desát čtyři členů, kteří sportovali v jedenácti
oddílech pod vedením čtyřiadvaceti cvičitelů. Spolek sídlí a cvičí na Základní škole Kadaňská.
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12. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
12.1 Mateřské školy
Vzdělávání a výchovu předškolních dětí nabízelo v roce 2017 v Chomutově třináct
pracovišť mateřských škol zastřešených Mateřskou školou Chomutov. Při základní škole 17.
listopadu probíhala výuka v Mateřské škole pro děti a žáky zdravotně či sociálně
znevýhodněné, svou mateřskou školu má také speciální základní škola Palachova. Kromě
těchto příspěvkových organizací poskytovaly v hodnoceném roce péči o předškolní děti tři
soukromé školky: Duhová cesta v Havlíčkově ulici, Montesorri – rodinná mateřská škola
v Čelakovského ulici a k 1. dubnu 2017 ukončily činnost Jesle a školka U myšáka v Kostnické
ulici.
Mateřskou školou Chomutov prošlo v průběhu školního roku 2016/2017 sto
šestasedmdesát dětí mladších tří let, zapsáno bylo také dvaapadesát dětí cizinců. V případě
narůstání jejich počtu uvažuje škola o soustředění těchto dětí do jednoho pracoviště, kde by
pracovali další pedagogové a asistenti pro podporu individuální péče dětí a v případě potřeby
i tlumočník. Školka rozšířila výchovu o další aktivity, v nichž děti získávají základní návyky a
dovednosti, nebo mohou rozvíjet svůj talent. Děti mohou vyzkoušet předplavecký výcvik,
bruslařský výcvik, lyžařský výcvik či fotbálek. Pořádají se výjezdy do škol v přírodě,
seznamování s cizím jazykem, výtvarné, hudební, sportovní a znalostní soutěže, logopedická
prevence, zdravotní výchova a jiné. V rámci environmentální výchovy využila škola výukové
programy Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Vedení mateřské školy také
spolupracuje s vedoucími školních jídelen na snižování množství použité soli. Mateřská škola
Chomutov sídlí v Jiráskově ulici, jejím zřizovatelem je město Chomutov, a v roce 2017 ji vedla
Bc. Irena Kopecká.
Soukromá mateřská škola Duhová cesta měla ve školním roce 2016/2017 otevřené
tři třídy, které navštěvovalo pětačtyřicet dětí. V rámci výchovně-vzdělávacího procesu jezdily
děti plavat, lyžovat, bruslit, na výlety, do kina, do divadla. Nově bylo i pro předškoláky
opraveno a zprovozněno dopravní hřiště. Děti byly také zapojeny do projektů Děti na startu,
Atletika pro děti a Svět kolem nás. Mateřská škola Duhová cesta je součástí Základní školy
Duhová cesta, která sídlí v Havlíčkově ulici, a v roce 2017 ji vedla PhDr. Petra Jandová.
Soukromá česko-anglická mateřská škola Svět je součástí Základní a mateřské školy
Svět, která v Chomutově začala vyučovat 4. září 2017. Cílem mateřské školy je začlenit
rodinu do dění školského zařízení, nabídnout aktivity a posilovat nezastupitelnou roli
rodiny. Školka byla v roce 2017 dvoutřídní a nabízela kroužky tvoření, jógy, tance či
angličtiny. V rámci výuky využívala, mimo jiné, Montessori metodu (viz níže) a
spolupracovala se sdružením pro nadprůměrně inteligentní lidi Mensa. Základní a
mateřská škola Svět sídlí ve Školní ulici, v roce 2017 ji vedla PhDr. Mgr. Eva Anna
Popíková.
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Montessori–rodinná mateřská škola vyučuje děti metodou Marie Montessori, která
nepoužívá frontální způsob výuky, kdy se ve stejném čase učí všechny děti všemu stejně, ale
je více zaměřena na tempo a možnosti jednotlivců. V roce 2016/2017 školka nabízela
zájmové kroužky, jako angličtina, zahradníček, flétna, dětská jóga, dramaťáček či kroužek pro
předškoláky. V rámci mimoškolních aktivit probíhaly návštěvy divadla, kina a výchovných
koncertů, výlety a exkurze, děti měly možnost chodit na kurz plavání, lyžařský kurz či bruslení
nebo si vyzkoušet pobyt v solné jeskyni. Pořádaly se také víkendové akce, jako lampionový
průvod, hledání pokladu, spaní ve školce, různé projekty a rodinná setkávání.

12.2 Základní školy
Základní školní docházku zajišťovalo v roce 2017 v Chomutově osm klasických
základních škol, jedna základní škola pro znevýhodněné děti a jedna základní škola speciální,
jejichž zřizovatelem je město Chomutov, kromě nich vyučovaly také dvě soukromé základní
školy.
Základní škola Zahradní vzdělává žáky ze stejnojmenného sídliště, jež lze považovat
převážně za děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. S tím koresponduje i fluktuace žáků
během roku, která ve školním roce 2016/2017 činila dvaaosmdesát odchodů či příchodů.
V průběhu roku zaregistrovala ředitelka školy Mgr. Libuše Slavíková školu do aplikace
Nenech to být, což je systém, který umožňuje žákům posílat elektronicky své podněty
školnímu pedagogickému sboru. Škola také zvítězila v celostátní soutěži Škola jinak, již
pořádá Svaz měst a obcí České republiky a jejímž cílem je upozornit na pozoruhodné projekty
a šířit tak inspiraci. Zahradní vynikla díky svému Žákovskému parlamentu a dalším akcím a
aktivitám, založeným na spolupráci starších žáků s mladšími.
Základní škola Na Příkopech vyučuje také žáky s výrazným podílem znevýhodněných
dětí. Počet dětí, které pocházejí ze sociálně slabších rodin, a dětí se sociálním a kulturním
znevýhodněním se blíží šestatřiceti procentům. Díky podpoře zřizovatele, kterým je město
Chomutov, bylo škole vedené Mgr. Miloslavem Honsem v roce 2017 umožněno přenést
část správy informační a výpočetní techniky na profesionální firmu, což mělo za důsledek
zlepšení stavu tohoto vybavení. Jelikož je škola na informatiku zaměřená a má také
akreditaci na pořádání kurzů informačních a výpočetních technologií pro veřejnost, ráda
by v externí správě pokračovala. Základní škola také dosáhla vyšší úspěšnosti při podávání
projektů a žádostí o různé granty. Žáci školy pak, mimo jiné, dosáhli úspěchu v atletickém
čytřboji, v němž se dívčí tým žákyň osmých a devátých tříd probojoval do národního
finále, kde nakonec obsadil sedmé místo.
Základní škola Kadaňská získala od Státního zdravotního ústavu v Praze titul Škola
podporující zdraví, smí jej užívat do konce školního roku 2018/2019. V lednu 2017
zakoupila škola pod vedením Mgr. Radmily Zítkové roční licenci na provoz online schránky
důvěry, na niž se odvážil obrátit jeden žák s problémem z oblasti intimity. Do klasické
schránky důvěry pak byly vhozeny dva problémy, a to upozornění na nevhodné chování
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žákyně a slovní agresivní chování spolužáka. Škola se aktivně zapojila do mezinárodní
spolupráce škol v rámci eTwinningu65. V září jí byly uděleny certifikáty na projekty Cool
Kids a Christmas customs and traditions worldwide, v rámci kterých žáci navázali
spolupráci se školami v Polsku, Maďarsku, Španělsku, Francii, Turecku, Moldávii a
Chorvatsku. Žáci základní školy Kadaňská se také jako jediní účastnili pietních aktů
například ke Dni válečných veteránů 11. listopadu či výročí Sametové revoluce 17.
listopadu.
Základní škola Písečná poskytuje podle kvalifikovaného odhadu vzdělání sto
třiadvaceti žákům jiných národností a minorit a odhadem šestapadesáti procentům žáků
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Z obdobných důvodů jako škola na sídlišti
Zahradní řeší ředitel školy na sídlišti Písečná Mgr. Karel Poláček problémy se začleňováním
nových žáků, kteří se učili podle jiného školního vzdělávacího programu. Ve školním roce
2016/2017 jich bylo jedenapadesát.
Základní škola Hornická získala v hodnoceném roce od Katedry školského
managementu Pedagogické Fakulty University Karlovy v Praze certifikát katedrové školy.
Hornická se tak, pod vedením PaedDr. Václava Macha zařadila mezi dvacet katedrových
škol v České republice. Studenti oboru školský management si na škole budou moci
ověřovat teorie, s kterými se seznámili na přednáškách. Katedra bude po roce
vyhodnocovat kvalitu provedení praxí na základě vlastní kontroly i zpětné vazby studentů.
Výsledkem bude rozhodnutí, zda škola získá certifikát i na další rok. Škola se také účastnila
několika inspekčních zjišťování o využití digitálních technologií při správě školy a při
realizaci vzdělávání, participaci žáků na fungování základní školy a o využívání
individuálních výchovných plánů. Během školního roku škola průběžně spolupracovala
s dvěma hlavními partnery ve vzdělávání, a to Pedagogicko-psychologickou poradnou
Chomutov a sportovním oddílem Piráti Chomutov. Mladí Piráti z hokejových tříd základní
školy Hornická dosáhli ve školním roce 2016/2017 výborného umístění ve svých skupinách
Žákovské ligy: pátá třída obsadila první místo, šestá třída také první místo, sedmá třída se
se stejným počtem bodů jako vítěz umístila na druhém místě a osmá třída si prvním
místem vysloužila účast na Mistrovství republiky.
Základní škola Školní pokračovala v roce 2017 pod vedením Mgr. Vlasty Markové ve
spolupráci s jazykovým centrem Medou, které je autorizovaným partnerem evropského
centra jazykových zkoušek Cambridge English. Žáci měli možnost jednou týdně absolvovat
nabízené kurzy a po úspěšném složení zkoušek získat dle úrovně jazykových schopností
certifikát o absolvování zkoušek. Škola také opět pořádala krajské kolo Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů, z něhož dva žáci ze Školní postoupili do kola
celorepublikového.

65

eTwinning: Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a
středních škol v rámci Evropské unie. Lze jej charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých
zemí realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku.
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Také Základní škola Akademika Heyrovského měla své reprezentanty v národním
kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Základní škola, kterou v roce 2017 vedl
Mgr. Miloš Zelenka, je od roku 2017 zapojena do následujících projektů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy: Šablony, pro zjednodušenou podporu a realizaci školních
projektů a Budování kapacit škol, tedy zavádění formativního hodnocení, vzdělávání
vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního
vzdělávání.
Základní škola Březenecká v závěru školního roku 2016/2017 s pomocí třídních
učitelů třetích až sedmých ročníků vytipovala dvacet žáků, u nichž je předpokládáno
mimořádné nadání, kteří podstoupili, se souhlasem zákonných zástupců, diagnostiku
sdružení nadprůměrně inteligentních lidí Mensa. Žáci devátého ročníku ze
společenskovědního semináře se v hodnoceném roce opět zapojili do projektu Paměť
národa–Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje nezisková organizace Post Bellum.
Výstupem projektu byla soutěžní prezentace zpracovaných příběhů. Z pěti
chomutovských týmů získali žáci školy první a třetí místo a zvláštní ocenění. Základní školu
Březenecká vedla v roce 2017 Ing. Vladimíra Nováková.
Soukromá základní škola Duhová cesta, která v Chomutově působí osm let, otevřela
v roce 2017 svou první devátou třídu a škola se tak stala úplnou, devítiletou základní
školou. K 31. prosinci 2017 ji navštěvovalo dvě stě čtyřiaosmdesát žáků. V hodnoceném
roce se škole po vedením PhDr. Petry Jandové podařilo obnovit bývalé dopravní hřiště,
které slouží dětem od předškolního věku. V lednu 2017 uplynulo šedesát let od otevření
státní základní školy v Havlíčkově ulici, v jejíž budově škola sídlí. Škola proto uspořádala
Den otevřených dveří, který navštívilo mnoho bývalých žáků. Někteří přinesli fotografie a
vyprávěli o tom, jak škola v září prvního školního roku 1956/1957 ještě nebyla připravena
pro výuku a museli se učit například na základní škole v Kadaňské ulici, a to v odpoledních
hodinách. V roce 2017 uspořádala škola také netradiční Mezinárodní den dětí pro
veřejnost. Nesl se v duchu řemesel a povolání, která se provozovala v Krušných horách.
Soukromá základní škola Svět otevřela poprvé své třídy 4. září 2017. Za cíl si klade
dosažení tzv. klíčových kompetencí, univerzálních způsobilostí důležitých k uplatnění se
v rychle se měnících podmínkách moderní doby. V praxi využívá individuální přístup a
metody výuky, vedoucí k rozvoji klíčových dovedností a kompetencí, jako je například
projektové vyučování, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení, problémové
vyučování či experiment. Pracuje také s koncepcí Zdravá škola, která klade důraz na
příznivou atmosféru při učení, inspiraci čerpá z finského školství a uplatňuje také
Montessori pedagogiku. Základní a mateřská škola Svět sídlí ve Školní ulici, v roce 2017 ji
vedla PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková.
Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu nabízí vzdělávání a školské služby pro
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro osoby se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním otvírá přípravné třídy,
poskytuje vzdělání v mateřské škole a základní škole v Nemocnici s poliklinikou Chomutov,
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a ve speciálních třídách základní školy speciální. V roce 2017 vyučovalo na škole
sedmatřicet pedagogů, z nichž bylo třiatřicet odborně kvalifikovaných v oboru speciální
pedagoga, celkem přes devětaosmdesát procent. Škola se opět zapojila do projektu
Obědy pro děti a získala pro celkem sedmapadesát dětí a žáků finanční prostředky na
stravování zdarma. Nadstandardní byl ve školním roce 2016/2017 rozsah zájmových
kroužků školy a nabídka volnočasových aktivit. V průběhu září 2016 probíhalo na škole
celkem jedenadvacet zájmových kroužků. Do jejich činnosti bylo zapojeno během školního
roku více jak sto třicet dětí a žáků, tedy přes padesát procent. Škola se v průběhu
sledovaného školního roku zapojila do všech devíti okresních soutěží a přehlídek žáků
základních škol praktických a speciálních okresu Chomutov. Byla pořadatelem okresního
kola jediné postupové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a základních škol
speciálních a ve spolupráci se Základní a mateřskou školou při nemocnici Kadaň si zajistila
účast na krajském a národním finále této soutěže. Základní škola 17. listopadu, kterou
v roce 2017 vedla Mgr. Hana Horská, byla také pořadatelem okresní Přehlídky zručnosti a
dovednosti žáků základních škol praktických a speciálních okresu Chomutov.
Základní školu speciální v Palachově ulici navštěvovalo v roce 2017 osmadvacet
žáků z Chomutova a z různých měst a obcí z jeho okolí, přičemž do prvního ročníku
nastoupilo šest prvňáčků. Z celkového počtu žáků se vzdělávalo jedenáct žáků s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a sedmnáct žáků se středně
těžkým mentálním postižením. Největší překážkou ve vzdělávání byla i ve školním roce
2016/2017 častá absence některých žáků, kteří jsou vzhledem k svému závažnému
hendikepu a kombinaci vad vystaveni vlivům vnějšího prostředí, jimž se nedokážou bránit.
Naopak novinkou byl projekt Čmeláci, který umožňuje chov čmeláků na školní zahradě a
také zprovoznění nového lezeckého centra Opičák. Základní a mateřskou školu Palachova
vedla v roce 2017 Marie Grimlová.

12.3 Učiliště, střední a vyšší školy
Středoškolské vzdělání poskytují v Chomutově čtyři státní střední školy: všeobecné
gymnázium, průmyslová škola a dvě integrované školy slučující zdravotnickou školu,
obchodní akademii, energetickou a stavební školu, a školu technickou, automobilní a
gastronomickou. Na průmyslové škole je možnost získat také vyšší odborné vzdělání.
Gymnázium Chomutov je všeobecná střední škola, jejímž cílem je připravit své žáky
co nejlépe na závěrečné maturitní zkoušky a pro studium na vysokých školách. Ve školním
roce 2016/2017 se podařilo zdárně vykonat maturitní zkoušky všem žákům maturitních
ročníků, i když někteří z nich museli absolvovat opravné zkoušky v zářijovém termínu.
Úspěšnost žáků v přijímání na vysoké školy ukazuje, že škola plní svůj úkol úspěšně. Ve
školním roce 2016/2017 podle dostupných údajů uspělo u přijímacích zkoušek na vysoké
a vyšší odborné školy přes třiadevadesát procent absolventů, přes padesát procent z nich

172

Kronika města Chomutova 2017

12. Vzdělávání a výchova

zamířilo na školy přírodovědného zaměření. Součástí výuky na gymnáziu byly
v hodnoceném roce, mimo jiné, odborné exkurze. Studenti měli také možnost
navštěvovat Vokálně-instrumentální soubor Comodo, Klub mladého diváka či zúčastnit se
studentského sportovního dne a jiných školních tematických akcí. Díky spolupráci s
německým Gymnáziem Helene-Lange z Fürthu absolvovali vybraní žáci v květnu 2017
pobyt ve Fürthu. Tentýž měsíc se uskutečnila i fyzikální exkurze do švýcarského CERNu u
Ženevy. V dubnu pak proběhl výjezd do Londýna. Studenti gymnázia se opět zúčastnili
charitativní akce Srdíčkový den, jehož výtěžek směřoval do dětských léčebných zařízení, a
probíhala také celoroční spolupráce s mateřskou školkou Kopretina, kde žáci školy vyučují
francouzský jazyk. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj, v roce 2017 ji vedl Mgr. Bc. Jaroslav
Zahrádka.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov nabízí středoškolské
vzdělání v oborech Elektrotechnika, Strojírenství, Automatizace, Výpočetní technika a
Technický management zakončené maturitou a vyšší odborné vzdělání v oborech
Výpočetní systémy a Veřejnosprávní činnost s podporou informačních a výpočetních
technologií zakončené titulem Diplomovaný specialista. Studenti průmyslové školy se
pravidelně zapojují do studentského trenérského centra a prestižního rozvojového
programu společnosti Microsoft či soutěže Autodesk Academia Design. Ve školním roce
2016/2017 pak absolventi studentského trenérského centra z řad studentů průmyslové
školy školili studenty teplického gymnázia. Studenti své teoretické znalosti také ověřili
v praxi, když pomohli inovovat školní síť gymnázia. Teoretické znalosti pak studenti sdíleli
se spolužáky na technologické konferenci, kterou sami uspořádali. Na škole, i z iniciativy
studentů, proběhlo několik setkání se zástupci různých firem a projektů, které nabízejí
možnosti, jak se vzdělávat a rozvíjet i mimo školu, případně si i něco přivydělat. Škola
kromě podobných návštěv pořádá i pravidelné odborné exkurze. Z mimooborových
úspěchů studentů v roce 2017 uveďme například druhé místo v kvalifikaci o republikové
finále v basketbalu. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj, v roce 2017 ji vedl Ing. Jan Lacina.
ESOZ Chomutov, tedy Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov je první ze dvou chomutovských
integrovaných středních škol. Škola zajišťuje střední vzdělávání ukončené maturitní
zkouškou pro sektory energetiky, elektrotechniky a strojírenství, pro veřejnou správu
v oblasti požární ochrany a bezpečnosti obyvatel, zdravotnictví a sociální péče, obchodu a
administrativních služeb. Ve školním roce 2016/2017 se na závěrečné zkoušky
připravovalo přibližně tisíc sto osm žáků, kteří měli možnost během studia získat praktické
znalosti v regionálních provozech nebo si prohloubit znalosti teoretické během projektové
činnosti a mezinárodní spolupráce s partnerskými školami. Na škole působí školní
poradenské pracoviště RaDoSt–Rady dostupné studentům, organizující akce podporující
kariérní růst studentů, jehož činnost byla v roce 2017 oceněna hlavní cenou v soutěži o
Národní cenu kariérového poradenství. Škola v hodnoceném roce opět uspořádala
volejbalový turnaj ke Dni učitelů, který reprezentanti zdejšího pedagogického sboru také
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vyhráli. Mezi úspěchy žáků školy lze, mimo jiné, zařadit vítězství na soutěži teoretických a
praktických dovedností v oboru elektrotechniky, technických norem a bezpečnosti práce
Kopos Cup či druhé místo na Mezinárodní soutěži učňů v řemeslných dovednostech. Zcela
výjimečnou událostí roku 2017 pak bezesporu bylo setkání studentů integrované školy
s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Zřizovatelem ESOZ Chomutov je
Ústecký kraj, v roce 2017 ji vedl Mgr. Jan Mareš, MBA.
AGT Chomutov je zkratka pro integrovanou Střední školu technickou,
gastronomickou a automobilní Chomutov. Škola zajišťuje střední vzdělávání ukončené
výučním listem či maturitní zkouškou v oborech zaměřených na strojírenské a
autoopravárenské obory, gastronomii, zemědělství, potravinářství, služby a podnikání.
Škola nabízí široké spektrum oborů vzdělání absolventům devátých tříd základních škol,
absolventům základního vzdělávání z nižších ukončených ročníků, než je devátá třída
základní školy, a absolventům základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. V roce 2017 probíhalo teoretické vyučování v prostorách středisek školy v
Chomutově, Údlicích, Jirkově a Kadani. Odborný výcvik byl uskutečňován především na
vlastních pracovištích školy, zčásti pak na pracovištích soukromých firem. Ve školním roce
2016/2017 byla ve středisku praktického vyučování Václavka v Chomutově realizována
rekonstrukce vzduchotechniky, byl také zakoupen dodávkový automobil s chladírenskou
vestavbou. Ve zmíněném školním roce se, mimo jiné, podařilo žákům oboru Kadeřník
obsadit třetí místo na Mistrovství České republiky Koruna kreativity Junior 2017 v
kategorii Dámský společenský účes. Žáci gastronomických a potravinářských oborů se
zúčastnili regionální soutěže Lázeňský pohárek v Karlových Varech, na níž se umístili na
druhém a třetím místě. A úspěch slavili také žáci s lehkým mentálním postižením, kteří se
zúčastnili celostátních soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených
sportovců. Největšího úspěchu bylo dosaženo v silniční cyklistice, v níž se žáci AGT
Chomutov umístili na prvním a třetím místě. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj, v roce
2017 ji vedl Ing. Václav Sailer.

12.4 Mimoškolní výchova a vzdělávání
Město Chomutov je zřizovatelem dvou organizací poskytujících široké spektrum
volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. Jsou jimi základní umělecká škola, tzv.
Liduška, a volnočasové centrum Domeček. Mimo ně lze do oblasti výchovy, z množství
chomutovských klubů a sdružení, zařadit dvě tradiční, tematicky nezaměřená sdružení
pracující s dětmi, chomutovské skauty a pionýry.
Základní umělecká škola T. G. Masaryka se snaží nabídnout žákům všestranné
umělecké vzdělání ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním, literárnědramatickém. A při sledován tohoto cíle klade důraz na mezioborovou spolupráci
prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Jednotlivá
oddělení hudebního oboru ve školním roce 2016/2017 samostatně organizovala oborové
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koncerty a spolupracovala na velkých akcích celé školy či mezinárodních projektech.
Probíhaly také koncerty, jako Podvečery s klavírem, Hrajeme si pro radost a ART
zastaveníčko, které škola pořádá v pravidelných měsíčních intervalech. Nejvýznamnějšími
představeními tanečního oboru ve sledovaném období byl hudebně-taneční projekt
Ledové království a tanečně dramatické dílo Notredame de Paris. Výtvarný obor zajišťoval
především výrobu dekorací na představení tanečního oboru a reprezentačního plesu školy
a mimo to uspořádal ZUŠ Open, prezentaci výtvarného oboru a workshop pro veřejnost.
Základní umělecká škola také pravidelně spolupracuje se společností Kultura a sport
Chomutov v rámci festivalu Otevřeno, sama pak pro veřejnost pořádá žákovské koncerty,
koncerty vážné a populární hudby či mezinárodní projekt Letní filharmonie. Zřizovatelem
školy je město Chomutov, nachází se na náměstí T. G. Masaryka a v roce 2017 ji vedl Mgr.
Karel Žižka.
Středisko volného času Domeček poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit
pro předškolní děti, žáky základních a středních škol, studenty vysokých škol, ale i pro
zaměstnanou a nezaměstnanou mládež a dospělé. Převážná většina zájmových útvarů
pracuje v sídle organizace v Jiráskově ulici, pouze sportovní oddíly využívají specializovaná
sportoviště pro florbal či mini-volejbal a zázemí základních škol Chomutova a Jirkova. Mezi
významné akce Domečku patřily v roce 2017 například Dětský den bez úrazů,
Chomutovský kalamář, Mistrovství České republiky automodelářů, Žijeme tady a další.
Novou, významnou událostí bylo založení Galerie V Domečku, která, mimo jiné, propaguje
atraktivní místa Chomutova a jeho okolí. Klíčovou roli sehrál Domeček také v pořádání
soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Ve
sledovaném roce jich uspořádal čtyřiatřicet pro téměř dva tisíce žáků. Velmi úspěšným byl
rok 2017 pro kroužek šermu, jehož reprezentanti uspěli na mistrovství světa v šermu.
Automodeláři pak reprezentovali Chomutov na mistrovství České republiky a florbalové
oddíly také soutěžily na národní úrovni. Zřizovatelem střediska volného času je město
Chomutov, v roce 2017 je vedl Mgr. Milan Märc.
Junák – český skaut je zapsaný spolek, který v Chomutově reprezentuje středisko
Český lev Chomutov. V roce 2017 bylo v chomutovském středisku registrováno
čtyřiadevadesát členů do šestadvaceti let a třiatřicet dospělých. Středisko je členěno do
pěti oddílů podle věkových kategorií: broučci (předškolní věk), vlčata a světluška (do circa
jedenácti let), skauti a skautky (dvanáct až patnáct let), roveři a rangers (starší patnácti
let) a oldskauti (starší osmnácti let). V roce 2017 proběhly tradiční akce pořádané skauty s
podporou města Chomutova pro veřejnost. Byly jimi Úklid Bezručova údolí, dálkový
pochod Krušnohorské šlápoty, Betlémský autobus a, ve spolupráci s Muzeem
československého opevnění Na Kočičáku, Silvestrovský výšlap na Kočičák. Skauti také
reprezentovali Chomutov v průvodu na Chomutovském krušení. V rámci neveřejných
skautských akcí se skauti v roce 2017 účastnili, mimo jiné, slavnostního výstupu na
Ivančenu v Beskydech nedaleko Lysé hory, kam, při příležitosti odhalení nově
zrekonstruované mohyly, položili 22. dubna kámen z Chomutova. Od 28. dubna do 1.
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května proběhla tradiční májová výprava na Oblátek, kterou pořádá chomutovské
středisko pro skauty z Ústeckého kraje. Od 2. do 5. června reprezentovali zástupci
chomutovských skautů město na mezinárodní akci Intercamp v německém Warendorfu.
Od 8. do 22. července pak proběhl střediskový letní stanový tábor ve Frančině Huti
nedaleko Bělé nad Radbuzou, kterého se účastnilo sedmasedmdesát členů střediska
Český lev Chomutov napříč věkovými kategoriemi. Jednalo se o třiadvacátý Skautský tábor
ve Frančině Huti. Skauti mají klubovnu v budově základní školy v Havlíčkově ulici, v roce
2017 vedl chomutovské skautské středisko Ing. Jiří Gärtner.
Pionýrská skupina Chomutov je součástí zapsaného spolku Pionýr, demokratického,
dobrovolného, samostatného a nezávislého sdružení dětí, mládeže a dospělých bez ohledu
na věk. Pionýrská skupina Chomutov měla v roce 2017 dva oddíly, Čtyřlístek a Rolničky.
Pionýři se v průběhu roku účastnili různých spolkových akcí a setkání a podnikali víkendové
aktivity, brigády a pobyty na své táborové základně Bernov u Nejdku. Pionýři mají klubovnu,
stejně jako skauti, v budově základní školy v Havlíčkově ulici, v roce 2017 vedl chomutovskou
pionýrskou skupinu pan Jiří Perkner.
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13. ZÁJMOVÁ ČINNOST
Kapitola o zájmových spolcích a sdruženích v Chomutově přináší, i přes svou
pravděpodobnou neúplnost, přehled skupin zaměřených na tematicky různorodé možnosti
seberealizace ve volném čase a zároveň i obraz činorodosti chomutovských občanů. Jako
zdroj informací o zájmových spolcích sídlících v Chomutově byly využity oficiální seznamy a
dokumenty umístěné na internetových stránkách města Chomutova a zprávy o činnosti od
jednotlivých skupin. Právě to, zda a v jaké míře byly spolky a sdružení ochotny poskytnout
informace, určuje míru obecnosti jednotlivých zápisů v této kapitole.

Astronomická společnost Chomutov byla založena 15. října 2017 v Oblastním muzeu
Chomutov. Jejím cílem je propagovat dobré jméno české astronomie, rozvíjet zájem o
astronomii, kosmonautiku, vesmír, přírodu, vědu a techniku. Společnost by ráda v
Chomutově vybudovala veřejnou hvězdárnu a nabídla lidem v Chomutově novou možnost
využití volného času. Ještě před jejím oficiálním založením zorganizovali členové společnosti
První veřejné pozorování Perseid v Chomutově (5. až 6. srpna, 12. až 13. srpna a 15. až 16.
srpna). Chomutovská astronomická společnost sídlí v Oblastním muzeu Chomutov a jejím
předsedou je pan Jaroslav Landa.
Historie Big Bandu Zdeňka Tölga se začala psát v roce 1997, kdy dal tento muzikant,
učitel, skladatel, aranžér a kapelník dohromady partu nadšených lidí a
odstartoval tak novodobou éru velkokapelového formátu na Mostecku a
Chomutovsku. Působení Big Bandu v Chomutově v roce 2017 však bylo
relativně krátké. Big Band se 21. března 2017 po dvaceti letech působení
v Chomutově přestěhoval do Mostu. Jedním z důvodů bylo, že většina
členů za hraním dojížděla právě z Mostu, dalším pak zájem města Mostu o
toto hudební těleso. Big Band Zdeňka Tölga, který v posledních letech
zkoušel v prostorách Střediska knihovnických a kulturních sužeb, vedl v roce 2017 kapelník
Karel Eminger.
Hlavní náplní chomutovské pobočky České numismatické společnosti v roce 2017
byla společenská činnost, kdy se členové, ale i nečlenové scházeli jednou za měsíc, a sice
každou třetí sobotu v měsíci od devíti hodin v klubovně ve Středisku knihovnických a
kulturních služeb. Zde si vyslechli, někdy odbornou, přednášku, a dále se věnovali
sběratelské činnosti. Schůzky jsou přístupné veřejnosti. Někteří členové spolku se věnují
badatelské činnosti a o výsledcích své práce publikují odborné články,
případně vychází i knižně. Chomutovští numismatici také publikují
populárně odborné články v tisku či pořádají přednášky pro veřejnost. Sídlo
chomutovské pobočky je v Poděbradově ulici, jejím předsedou je pan Pavel
Moravec.
Jednota Chomutov Československé obce legionářské byla založena
6. července 1926 a obnovena 14. března 1992. Jejím cílem je uchovávat,
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rozvíjet a předávat příštím generacím demokratické a humanitní tradice, které stály u vzniku
samostatného Československa. V roce 2017 měla chomutovská jednota čtyřiasedmdesát
členů, sídlila ve Výletní ulici a předsedal jí pan Rostislav Lysoněk.
Místní organizace Chomutov Českého rybářského svazu je občanské sdružení, jehož
posláním je vykonávat rybářské právo, provozovat akvakulturu, chovat,
chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich
život a životní prostředí. Organizace také poskytuje metodickou pomoc
a usiluje o ochranu přírody, čistotu vod a životního prostředí. Podílí se
na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského
sportu. Pořádá kulturní a sportovní akce. Místní organizace Chomutov
sídlí v ulici Št. kpt. Kouby a jeho předsedou je pan Jan Lavrinec.
V ulici na Bělidle sídlí Česko-německé kontaktní centrum s knihovnou, které je
součástí Svazu Němců, pobočky Region Krušné hory a jejich předhůří.
Český svaz bojovníků za svobodu sdružuje účastníky národního boje za osvobození
ve druhé světové válce a jejich rodinné příslušníky. Jeho cílem je přispívat k rozvoji České
republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky
a usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě
principu rovnosti občanů. Chomutovská organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu měla v roce 2017 sto devět členů, sídlila na náměstí T. G.
Masaryka a jejím předsedou byl major ve výslužbě Beneš Vraný.
Historie spolku Divadlo NaOko se začíná psát dnem 29. září 2016, kdy vedení divadla
převzal po dvanácti letech nový principál a předseda spolku Jakub Kubík. Nové vedení
nechalo divadlo zapsat pod jeho původním názvem do rejstříku spolků jako Divadelní spolek
Nahoď Chomutov. Během následujících měsíců však vznikaly neustálé dohady ohledně názvu
divadla, a proto se většina členů ansámblu rozhodla pro název nový. 1. října 2017 tedy
získalo divadlo název, který nese dodnes, a sice Divadlo NaOko Chomutov. Rok 2017 tak byl
ve znamení derinér, na kterých se autorsky podílel předešlý principál, ale uskutečnila se také
obnovená premiéra hry On Claudius (9. června), a premiéry historického dramatu Vzdor a
trest hraběnky Báthory (23. června) a pohádkového pásma písní Kráska a zvíře (16. prosince).
Domovská scéna divadla je v bývalém kině Oko, předsedou spolku a principálem je pan Jakub
Kubík.
Folklorní soubor Krušnohor vznikl v roce 1988 při Kulturním a společenském
středisku v Chomutově, kde působí dosud. V roce 2017 sdružoval dvacet
členů ve věku od pěti do patnácti let, zejména tanečníky a zpěváky.
Soubor doprovází lidová muzika složená z dospělých muzikantů v
obsazení housle, kontrabas, dudy a akordeon. Krušnohor zpracovává
folklorní materiál Krušnohoří, Karlovarska a celé západní a jihozápadní
části Čech. Součástí repertoáru jsou také dětské tančení hry a pásma.
Soubor Krušnohor dosáhl v roce 2017 významného úspěchu, když vyhrál
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regionální soutěžní přehlídku v Karlových Varech a reprezentoval (10. června), mezi šestnácti
nejlepšími soubory České republiky, město Chomutov a Krušnohoří na celostátní přehlídce
dětských folklorních souborů v Jihlavě. Folklorní soubor Krušnohor sídlí na Písečné a jeho
uměleckou vedoucí je paní Jaroslava Macháčková.
Folklorní soubor Skejušan prezentuje tradiční kulturu Rusínů z Banátu. Jeho členy
tvoří příslušníci rusínské menšiny v Chomutově. Soubor byl založen v roce 1990
chomutovskými folklorními nadšenci, rodáky z rumunské vesničky
Scaius, kde se v polovině devatenáctého století usadili jejich
předkové ze Slovenska. Folklorní soubor Skejušan vystoupil v roce
2017 na jedenapadesáti akcích, jak vlastních, tak pořádaných
národnostními menšinami města Chomutova či různých měst
České republiky. U příležitosti sedmadvacátého založení souboru
uspořádal Skejušan setkání v divadle Jirkov pod názvem Naše
kořeny, kterého se zúčastnilo přes sto dvacet příznivců rusínského
folkloru. Historii souboru pak pojednává kniha Iriny Malinové
Skejuš-Skejušané-Skejušan66. Folklorní soubor Skejušan měl v roce 2017 dvaadvacet členů,
sídlil v Seifertově ulici a jeho předsedkyní byla paní Kateřina Romaňáková.
Spolek Happy smile Chomutov se zabývá kulturně-vzdělávací činností v rámci
sborového zpěvu. Jeho počátky spadají do roku 2003, kdy při základní škole v Havlíčkově ulici
vznikl dětský pěvecký sbor, kde se spolek scházel i v 2017. Ve sledovaném roce ve spolku
působily tři sbory různého věkového obsazení: přípravný sbor
Sluníčka žáků mladšího školního věku; Happy smile žáků
staršího školního věku a studentů středních škol a Na-hlas!,
dospělý smíšený sbor. Sbory se podílejí na kulturních akcích města Chomutova a vystupují
také v dalších městech Ústeckého kraje. Za dobu své činnosti sbory získaly i různá ocenění na
soutěžích a festivalech. Sídlo spolku je v Roháčově ulici, jeho sbory se scházejí ve škole
v Havlíčkově ulici a pracují pod vedením sbormistryně Aleny Grée.
Klub Home-fotoclub byl založen koncem roku 2009 v Chomutově. Klub je určen
profesionálům i amatérům, kteří si nedovedou představit svůj život bez fotografování a rádi
se podělí o své zkušenosti jak s fotografováním, tak s
pózováním před objektivem. Činností klubu proto bylo i v roce
2017 pořádání společných srazů a akcí k poznání
registrovaných členů a výměně informací. Mimo ně klub
fungoval virtuálně prostřednictvím sítě internet.

66

Irina MALINOVÁ, Jaroslav OTČENÁŠEK, Věra LENDĚLOVÁ. 2016. Skejuš-Skejušané-Skejušan: Rusíni v
Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Karolinum.
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Chomutovská ostrostřelecká společnost byla založena dne 5. října 2006 a je spolkem
sdružujícím občany chomutovského regionu se zájmem o historii, střelbu a
zbraně. Jejich nepsaným mottem je "střílet a bavit se". Vzhledem k
používání střelných zbraní, je členství ve spolku výběrové. I v roce 2017 se
konaly sborové střelby. V květnu to byly Královské střelby a v říjnu
Mistrovské střelby. Jedná se o slavnostní příležitosti, pro které se ručně
malují střelecké terče. Střílí se pouze ze zbraní s datem výroby nebo datem
zavedení do výzbroje do roku 1914. 11. března uspořádal spolek svůj ples v městském
divadle. Sídlo spolku je v Blatenské ulici, jeho předsedou je pan Norbert Cháb.
Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel bylo založeno v roce
1998 pro potřeby pacientů a jejich blízké s onkologickým
onemocněním v jakékoli fázi léčby. Jeho posláním je pomoci lidem s
onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým
poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich
nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do
plnohodnotného života. S tímto cílem pořádalo sdružení v roce 2017
setkávání a výlety s možností sdílení informací, kurz na téma
informovaný pacient či besedy o prevenci rakoviny prsu. Sdružení Kapka 97 sídlí v Kochově
ulici a jeho předsedkyní je paní Marcela Vörösová.
Komorní orchestr města Chomutova města Chomutova vznikl v roce 1978 jako
orchestr učitelů a bývalých žáků Lidové školy umění v Chomutově pod vedením paní učitelky
Marty Králové. V roce 2006 orchestr opustil základní uměleckou školu a začal vystupovat pod
svým současným názvem Komorní orchestr města Chomutova. Od roku 2014 je uměleckým
vedoucím orchestru Jan Provazník. Pod jeho vedením byl orchestr doplněn mladými členy a
těžiště repertoáru se z baroka přesunulo do období romantismu. V roce 2017 vystoupil
orchestr například v kostele svatého Ignáce, kde na Štědrý den každoročně doprovází
pěvecký sbor Hlahol při České mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Kromě uvedeného sboru
spolupracoval v hodnoceném roce orchestr také se Smíšeným pěveckým sborem Aurum.
Svou pobočku měla v roce 2017 Konfederace politických vězňů České republiky,
organizace, která sdružuje politické vězně komunistického režimu
bývalého Československa a osoby, jež byly nuceny z prokazatelně
politických důvodů opustit Československo a žít v azylu v jiné zemi.
Předsedou chomutovské pobočky Konfederace politických vězňů je pan Jiří
Zenáhlík.
Spolek Kuprospěchu směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality a místní
komunity Chomutovska. Byl založen roku 2003 od té doby se zaměřuje na
kulturní, sociální a environmentální akce a projekty, mezi tradiční, které
proběhly i v roce 2017 patří série Konzertů, 9th Skate Contest Chomutov
(10. června) či XI. Chomutovská cyklojízda (20. května). Naopak se poprvé
neuskutečnil, po třinácti letech, Cumbajšpíl, česko – německý festival
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zaměřený zejména na místní hudebníky z české a německé strany Krušných hor. V pozici
hostů festivalu se pak každoročně představovali umělci nezávislé hudební scény. Spolek
Kuprospěchu sídlí v Bělohorské ulici.
Společnost Loko-motiv má za cíl přispět k zachování některých střípků železniční
historie pro budoucí generace. Společnost v roce 2017 vydala Občasník
k příležitosti výročí sto pětačtyřiceti let trati Chomutov-Vejprty (12.
listopadu) a na oslavu také na této trati uspořádala jízdu vlaku s parní
lokomotivou (1. července). V průběhu roku pak vypravila historické
vlaky na Císařský den do Kadaně (26. srpna) či na Setkání na souměstí
do Vejprt (30. září) a zajistila jízdu Cyklovlaků do Krušných hor.
Společnost Loko-motiv sídlí na Kamenném vrchu a jejím předsedou je pan Petr Boťanský.
Posláním spolku Masopust je podpora života lidí ohrožených sociálním vyloučením z
důvodu jejich zdravotního stavu. Usiluje o to, aby žili s možností zapojit se plnohodnotně do
pracovního i společenského života. Snažíme se proto působit na postoje
většinové společnosti vůči lidem s postižením či znevýhodněním. Za
tímto účelem provozuje komunitní Klub Esprit pro lidi s duševním
onemocněním a nácvikové programy v Tvořivé dílně mezi námi na
Husově náměstí a v Café Atrium v areálu Střediska knihovnických a
kulturních služeb. Produkty připravované v Café Atrium jsou nabízeny také v chráněné
kavárně Café v Domečku. V roce 2017 se spolek soustředil na rozvoj nabízených služeb a
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Sídlo spolku je na náměstí Dr. Beneše,
předsedkyní je paní Vladislava Prollová.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mír Chomutov je sdružení, které
každoročně připravuje pro své členy a širokou zahrádkářskou veřejnost řadu
zajímavých akcí, na které jste srdečně zváni. Na pracovníky územního sdružení je
možnost se obrátit i s odborným dotazem a v podzimním období je možné při
zpracování ovoce využít místní moštárny. Sdružení sídlí v Mostecké ulici a jeho
předsedou je pan Vlastimil Platil.
Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ je spravováno stejnojmenným
spolkem. Svou činnost směřuje k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.
Zabývá se konkrétně obdobím let 1918–1938, respektive obdobím
tzv. první republiky. Rok 2017 byl pro spolek ve znamení zahájení
příměstských táborů, které se nesly v duchu historie a přírody.
Celkem se jich zúčastnilo přes sto dětí. Během sledovaného období
podnikli členové muzea několik zajímavých expedic do zahraničí,
například do Švýcarska, Francie (Maginotova linie a Verdun), Rakouska (Orlí hnízdo a
Mauthausen) a na podzim do Normandie. Odpracovali ale také několik tisíc hodin během
odklízení odpadků z lesů na naučné stezce či na zkvalitnění zázemí muzea. Turistická sezona
byla úspěšně uzavřena s počtem circa dva tisíce návštěvníků. Členové spolku se scházejí
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v krytu civilní obrany v budově školy v Havlíčkově ulici, předsedou spolku je pan Jiří
Piramovský.
Posláním spolku Na louce je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním
vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit,
pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a
sociální pomocí zooterapie. Spolek provozuje rodinné centurm
Kolibřík, v němž mohly děti roce 2017 navštívit, mimo jiné, Hrátky se
Šásou (pro rodiče a děti od jednoho do tří let), Hrátky pro předškoláky
a Cvičínka (pro rodiče a děti od tří měsíců do čtyř let). Největší zájem
byl o Cvičínka, cvičení, které jde ruku v ruce s vývojem dítěte a podporuje nejen děti, ale i
jejich rodiče ve sportovních aktivitách. Spolek sídlí v Dřínovské ulici, předsedkyní spolku je
paní Jana Šilhánková.
Okresní myslivecký spolek Chomutov je součástí Českomoravské
myslivecké jednoty. Jeho cílem je podpora rozvoje myslivosti a ochrany
přírody, v rámci čehož spolek pořádá střelecké akce, výstavy psů, chovatelské
přehlídky a kurzy myslivosti. Spolek sídlí v ulici Vršovců a jeho předsedou je
pan Petr Brziak.
Pěvecký sbor Anonym je třináctičlenný amatérský komorní smíšený sbor z
Chomutova, který byl založen v lednu 2006. Od založení sbor vede Michal Novenko, profesor
pražské konzervatoře, renomovaný varhaník a skladatel. Sbor pravidelně účinkuje zejména
ve svém regionu, vystupoval však také na různých celostátních festivalech a dále v Německu,
Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině. Věnuje se převážně starší hudbě období renesance a
baroka. Významnou část repertoáru tvoří pravoslavná duchovní hudba. Své koncertní
programy proto sbor koncipuje vždy s ohledem na církevní část roku, případně historii
daného místa. Za nejvýznamnější událost roku 2017 lze považovat koncertní zájezd na
Ukrajinu v květnu 2017. V rámci zájezdu sbor vystoupil v římskokatolickém kostele svaté
Anny a Jáchyma v Chustu, v řeckokatolickém chrámu svatého Ondřeje v Korolevu a v
pravoslavném chrámu ve Vinogradovu. Návštěva sboru se těšila velké pozornosti: členové
byli přijati vedením města Chust a o průběhu pobytu vysílala místní regionální televize. Sbor
má sídlo na Kamenném vrchu a jeho organizačním vedoucím je pan František Fedor.
Spolek Pěvecký sbor Hlahol působí v Chomutově již od roku 1947 a v roce 2017
oslavil sedmdesáté výročí. Původní repertoár obsahoval převážně díla českých klasiků a
romantiků. V posledních desetiletích pod vedením sbormistra
Miroslava Šulce se rozšířil o tvorbu barokních a renesančních mistrů
evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých
skladatelů a úpravy lidových písní. Zkoušky sboru probíhaly v roce
2017 ve Středisku knihovnických a kulturních služeb. Úspěchem roku
2017 bylo stříbrné pásmo, které si sbor vyzpíval na festivalu Ohrid
choir v Makedonii. Sídlo spolku je v ulici Vodní, předsedkyní je paní Jitka Deutscherová.

182

Kronika města Chomutova 2017

13. Zájmová činnost

Asociace Pro Handicap vznikla v Chomutově v průběhu roku 2006 jako další kolektivní
člen Okresní organizace pro podporu lidí s mentálním postižením. Zakladatelkou byla Dana
Patočková, která za svou dobrovolnickou činnost získala cenu Křesadlo
2007, cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Asociace Pro
Handicap sdružuje rodiny, které pečují o postižené děti s různým
handicapem (zrakově postižené děti, děti s kombinovanými vadami,
děti s autismem a to jak vysoce funkční, tak v kombinaci s mentálním
postižením) s cílem umožnit jim důstojný život. Pořádá proto pracovní,
zábavné, sportovní či kulturní akce pro rodiny s dětmi. V roce 2017 to byly například
příměstský tábor Lesná, prázdninový psychorehabilitační pobyt Lutová či hiporehabilitace na
Hrádečné. Sídlo asociace je v Husově ulici, jeho předsedkyní je paní Dana Patočková.
Spolek Pro kultura se zaměřuje na podporu mládeže a seniorů v oblasti kultury, jejich
seberealizace a adaptability a na rozvoj a navazování mezinárodní
spolupráce mladých lidí a seniorů. V roce 2017 se jeho členové podíleli
na tvorbě nástěnného kalendáře, jehož nosnou linkou byl betlém z
historických objektů na chomutovském náměstí 1. máje. Spolek Pro
kultura sídlí v ulici 17. listopadu, předsedkyní je paní Hana Šťastná.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Chomutov. Sdružení si klade za cíl
spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví
občanů, majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných
pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví
nebo majetek. Jeho cílem je také vytvářet podmínky pro činnost s dětmi
a mládeží. Sdružení sídlí v Revoluční ulici, jeho starostkou je Renata
Špidlíková.
Smíšený pěvecký sbor Aurum vznikl v lednu roku 2013 z nadšených lidí, kteří si chtěli
začít pro radost společně zpívat. Zkouší a vystupuje pod vedením sbormistryně Magdy
Martincové. V roce 2017 vystoupil, mimo jiné, na Tříkrálovém koncertě na Hřebíkárně (6.
ledna) nebo se zúčastnil setkání sborů Unie českých pěveckých sborů v atriu Střediska
knihovnických a kulturních služeb (27. května). Spolek sídlí v Jirkovské ulici, jeho
místopředsedkyní je paní Eva Benháková.
Společnost Společně proti času usiluje o to, nenechat osamělého, nemocného,
starého člověka sobě samému. Soustředí se na využití volného času seniorů kulturní,
společenskou a sportovní činností a zabraňuje opuštěnosti a samotě tam, kde je člověk
zaměstnán jen sám sebou. Jejím cílem je vytvářet podmínky pro budování tradičních
mezigeneračních vztahů, které zpříjemní soužití mezi generacemi. V roce 2017 zajišťovala
v Chomutově pečovatelskou a odlehčovací službu, kancelář společnosti se nachází v městské
poliklinice v Kochově ulici.
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Spolek Domovina si klade za cíl oživení dobrého sousedského soužití, vzájemné
pomoci a obnovení národních tradic regionu Podkrušnohoří a uspokojování
kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů spolku
se zaměřením na děti a mládež. Zaměřuje se také na výchovu mladých členů
spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života
(úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí) a podporu
talentovaných členů spolku. V roce 2017 jeho členové uspořádali pro své
sousedy pestrou škálu akcí od kuličkiády, drakiády a různých sportovních
turnajů až po společenská setkání v rámci pálení čarodějnic, Mikuláše či masopustu. Spolek
sídlí v ulici Hraničářská a jeho předsedou je pan Rudolf Kozák.
Spolek Šance žít–Chance be live je zacílen na poskytnutí humanitární a charitativní
pomoci potřebným lidem. Stará se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené,
kterým vytváří možnosti zapojit se do společnosti. Podporuje jejich
smysluplný život, rozvíjí hudebnost a estetické vnímání. Sídlo spolku je
v ulici Pod Lesem a jeho předsedkyní je paní Jiřina Hennlichová.
Veteran car club Chomutov je malý klub, který založila parta kamarádů v roce 1996. V
současné době má klub dvacet členů. Členové se zabývají historií vozidel a
vším, co s ní souvisí. Zúčastňují se srazů pořádaných dalšími kluby a sami
organizují sraz historických vozidel v Chomutově. Dvacátý třetí ročník
srazu proběhl v Chomutově 29. dubna 2017. Sídlo klubu je v Údlicích a
jeho testačním komisařem je pan Zdeněk Prchal.
Ženský spolek je skupina občanů, které spojuje zájem o budování místních komunit
ve veřejném prostoru, rovná práva a příležitosti či zájem o environmentální vzdělávání.
V roce 2017 spolek inicioval návrh proměny přestupní stanice v Palackého ulici Přestupák a
taky park či Lampy do Kyjické. Spolek sídlí v ulici Politických vězňů a jeho předsedkyní je paní
Tereza Dvořáková.
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14. JEDEN TÝDEN
Kapitola Jeden týden je lokalitě přizpůsobenou variantu akce Jeden den. Tento bonus
pro budoucí badatele má za cíl vytvořit protiklad k záznamu výjimečných událostí a
soustředit se na každodennost, respektive na její doklady. Protože je každodennost každého
z nás individuální a její vnímání subjektivní, je žádoucí zaznamenat informace, které, ač
vytváří rozdílné běžné dny jednotlivých občanů, jsou objektivní a všem společné. Výsledkem
je sběr a archivace rozličných dokladů obyčejného dne, které poskytují informace o
soudobých cenách, grafickém designu, gastronomii, módě a podobně. Jelikož změny
v oblastech, které materiály nashromážděné během této akce dokumentují, nejsou příliš
dynamické, bude jejich další sběr uskutečněn až za několik dalších let.
Vzhledem k velikosti města Chomutova a s ní související četností společenských
událostí jsem, za účelem posbírat relevantní množství materiálu, rozšířila časové období
sběru na jeden týden, a sice od 20. do 26. listopadu 2017. Nashromážděné dokumenty jsou
externí přílohou Kroniky města Chomutova 2017, jejich přehled je uveden v následujícím
soupisu:

1. Jízdní doklad z městské hromadné dopravy v Chomutově ze dne 20. listopadu
2. Leták besedy Literární čtení z 23. listopadu
3. Leták besedy Večery pod lampou ze dne 23. listopadu
4. Leták koncertu Cocoman ze dne 23. listopadu
5. Leták koncertu Neřež ze dne 25. listopadu
6. Leták koncertu Oceán ze dne 21. listopadu
7. Leták koncertu Paul Batto & Ondřej Kříž ze dne 26. listopadu
8. Leták Přípravného kurzu ke studiu na středních školách ze dne 24. listopadu
9. Leták Vánočního koncertu v předvečer adventu ze dne 26. listopadu
10. Menu Rytířských vepřových hodů restaurace U dvou Rytířů ze dní 23. a 24. listopadu
11. Parkovací lístek Statutárního města Chomutov ze dne 23. listopadu
12. Plakát přednášky Setkání s biotronikou ze dne 23. listopadu
13. Polední menu a účet z restaurace U dvou medvídků ze dne 20. listopadu
14. Polední menu restaurace U dvou Rytířů ze dne 23. listopadu
15. Program akcí města Chomutova na listopad 2017
16. Program akcí Střediska knihovnických a kulturních služeb na listopad 2017
17. Program kina Svět na listopad 2017
18. Program na Divadelní předplatné společnosti Kultura a sport pro září až prosinec
2017
19. Účtenka z nákupu v hypermarketu Globus ze dne 22. listopadu
20. Účtenka z nákupu v hypermarketu Globus ze dne 25. listopadu
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15. SOUPIS PŘÍLOH
1. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017, o omezení provozování některých hazardních
her
2. Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném
zkrácení doby nočního klidu
3. Obecně závazná vyhláška číslo 6/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
číslo 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů
4. Nařízení číslo 2/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
8. Souhrnná tabulka projektů odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova za
rok 2017
9. Souhrnná tabulka projektů Sociálních služeb Chomutov za rok 2017
10. Souhrnná tabulka kulturních akcí v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb
Chomutov za rok 2017
11. Souhrnná tabulka kurzů Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov za rok
2017
12. Program akcí města Chomutova pro rok 2017
13. Program Chomutovských Vánoc 2017
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1. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017, o omezení provozování některých hazardních her
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2. Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení
doby nočního klidu
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2. Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení
doby nočního klidu
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2. Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení
doby nočního klidu
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3. Obecně závazná vyhláška číslo 6/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška číslo
4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využíván a odstraňování komunálních odpadů
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4. Nařízení číslo 2/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
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4. Nařízení číslo 2/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
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4. Nařízení číslo 2/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

194

Kronika města Chomutova 2017

16. Přílohy

4. Nařízení číslo 2/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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5. Nařízení číslo 4/2017, kterým se vydává tržní řád
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6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
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6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
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6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
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6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
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6. Nařízení číslo 5/2017, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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7. Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
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8. Souhrnná tabulka projektů odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova za
rok 2017
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9. Souhrnná tabulka projektů Sociálních služeb Chomutov za rok 2017

Název projektu
cíl projektu

Celodenní zábavně
Chomutov svým
vzdělávací akce pro
seniorům
seniory.
Modernizace
pobytových zařízení
Zkvalitnění poskytovaných
Domov pro seniory
služeb DpS Písečná
Písečná
Modernizace
pobytových
Zkvalitnění poskytovaných
zařízeníDomov pro
služeb DOZP Písečná
osoby se zdravotním
postižením Písečná
Rekonstrukce objektu (část
Rekonstrukce objektu
B) pro poskytování
Kamenná 5164 odborného sociálního
odborné sociální
poradenství ve vazbě na
poradenství
sociálně vyloučenou
lokalitu.
Rekonstrukce objektu
Rekonstrukce objektu
(část A), ve kterém bude
Kamenná 5164 - dětské
provozováno zařízení péče
skupiny v Chomutově
o dítě ve věku do 3 let.
Poradenské služby dle
zákona o sociálních
službách.
Poradíme Vám

doba trvání
30 000,00 Kč

MPSV - Rozvoj a obnova
materiálně technické
základny sociálních služeb

Nepodpořeno.

Schváleno,
Podpora aktivit v sociální
Sociální služby
zrealizováno,
oblasti II., Město Chomutov Chomutov
vypořádáno.

předpokládaná
název programu
částka

Statutární
město
Chomutov

IROP, Výzva č. 30 „Rozvoj
sociálních služeb v sociálně
vyloučených lokalitách“

Schváleno,
Sociální služby
probíhá
Chomutov
realizace.

Statutární
město
Chomutov

Statutární
město
Chomutov

Schváleno,
probíhá
realizace.

Schváleno,
probíhá
realizace.

stav projektu

10 - 11/2017
(akce
3.10.2017)

29 812 464,10
Kč

IROP, výzva č. 15
„Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality“
OPZ č. 052 Sociální
začleňování a boj s
chudobou

předkladatel

2017

Schváleno,
probíhá
realizace.

11 297 955,89
Kč

Statutární
město
Chomutov

06/2017 06/2018

19 173 700,57
Kč

MPSV - Rozvoj a obnova
3 081 316,94 Kč materiálně technické
základny sociálních služeb

03/2017 06/2018

11 350 757,00
Kč

2017

01/2018 12/2020
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10. Souhrnná tabulka kulturních akcí v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb
Chomutov za rok 2017

Atrium

počet akcí

počet návštěvníků

swingové koncerty Big Bandu

4

219

Den horníků–Velký dechový orchestr
Severočeských dolů

1

80

Atrium open air

1

150

Folklorní dopoledne v rámci CV slavností

1

80

V rytmu Orientu

1

87

Indian summer open air

1

60

veřejné zkoušky interpretační soutěže Mladá
píseň

10

200

Oldies party (skupina Fontána)

2

169

koncert Hlaholu k 70. výročí

1

400

A-session

1

78

Mezi městy

1

100

Gold evergreens - koncert ZUŠ

1

100

koncert ZUŠ M. Kubíková

1

65

Country fest

1

139

Celkem

27

1 927
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11. Souhrnná tabulka kurzů Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov za rok
2017

název akce
počet účastníků
počet kurzů/přednášek
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Angličtina l. ročník
46
3
Angličtina 2. ročník
29
3
Angličtina 3. ročník
9
1
Angličtina konverzační
17
2
Angličtina konverzační pro ŽÚ Chomutov
5
3
Angličtina pro nejmenší I. – III.
31
4
Němčina l. ročník
17
1
Němčina 2. ročník
8
1
Němčina 3. ročník
17
2
Němčina pro seniory
14
2
Francouzština l. roč.
11
2
Francouzština 2. roč.
7
1
Francouzština 3. ročník
11
2
Španělština l. roč.
6
1
Španělština konverzační
3
1
Základní počítačové znalosti pro seniory I. 24
3
Základní počítačové znalosti pro seniory II. 23
3
Internet pro seniory I.
16
2
Internet pro seniory II.
13
2
Trénování paměti pro seniory
11
1
Akademie 3. věku–přednášky
375
9
Virtuální univerzita 3. věku–přednášky
68
12
Závěrečný seminář VU3V
64
2
Zájezd za poznáním po ČR–A3V
94
2
Klub aktivního života–cyklus přednášek
105
8
Tělo napoví–cyklus přednášek
215
3
Přípravný kurz ke studiu na SŠ
43
4
Přípravný kurz ke studiu na 6 l. gymnáziu 44
4
Kreslit a malovat aneb Umět se dívat
21
2
Kurz grafiky
17
3
Výtvarná dílna pro seniory
43
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
1 364
89
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12. Program akcí města Chomutova pro rok 2017
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12. Program akcí města Chomutova pro rok 2017
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13. Program Chomutovských Vánoc 2017
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17. REJSTŘÍK
Adamík, Karel ..........................................32
Albrechtová, Denisa ........................12, 155
Baumrtová, Simona12, 18, 32, 38, 44, 55,
165
Becková, Lucie .......................................163
Bechyňová, Karolína ................................18
Bejček, Jaroslav .......................................12
Beneš, David ............................................38
Benháková, Eva .....................................183
Beránková, Monika..................................41
Beranová, Eva ..........................................69
Beranová, Mirka ................................ 27, 61
Berger, Vinzenzo......................................41
Bičovský, Přemysl ..................................158
Bišický, Ondřej .................................38, 163
Bittner, Ladislav .......................................67
Bláhová, Tereza .....................................161
Bocian, Martin .......................................159
Boťanský, Petr .......................................181
Boučková, Štěpánka ........................41, 163
Branda, David ..........................................27
Brziak, Petr ............................................182
Bubeníček, Oldřich ............................ 32, 49
Buchtela, Ondřej......................................18
Bukač, Daniel ...........................................18
Bystroň, Marian .................................67, 69
Čech, Václav.............................................44
Černý, Daniel ............................... 23, 27, 69
Černý, Jiří ...............................................160
Čihař, Vojtěch ........................................162
Děd, Stanislav ............................ 27, 49, 145
Deutscherová, Jitka ...............................182
Dinda, David .................... 16, 32, 41, 66, 69
Dlouhý, Zdeněk........................................23
Dohnanský, Jakub ....................................18
Doležal, Petr ..................................161, 163
Dosedělová, Michala .......................27, 165
Douda, Tomáš..........................12, 150, 159
Drážďanská, Valerie ...............................163
Drbohlav, Antonín ...................................18
Drlý, Ladislav......................................66, 69
Dušek, Roman..........................................16
Dvořáček, Leoš ......................................160
Dvořák, Maxim ........................................23
Dvořáková, Tereza .................................184

Dzuriak, Milan ......................................... 41
Eisenhammer, Václav .............................. 55
Elšlégrová, Jana ....................................... 18
Eminger, Karel ....................................... 177
Fedor, František .................................... 182
Fiala, Petr .............................................. 143
Franta, Tomáš ........................... 38, 55, 165
Fridrych, Tomáš............................... 38, 163
Fryčová, Věra .................... 55, 69, 115, 123
Gärtner, Jiří ........................................... 176
Gerstner, František Josef ........................ 11
Gráf, Stanislav ......................................... 18
Grée, Alena ........................................... 179
Grimlová, Marie .................................... 172
Habětínová, Vladimíra .......................... 128
Hájek, Antonín ........................................ 18
Hajná, Veronika..................................... 163
Hanousková, Jaroslava .............. 32, 68, 107
Hartman, Jan ........................................... 69
Hasík, Vlastimil ...................................... 165
Hašek, Dominik ....................................... 41
Heger, Alois ........................................... 153
Hejlík, Lukáš ............................................ 49
Hennlichová, Jiřina ................................ 184
Hladová, Jana ........................................ 110
Holeček, Pavel ......................................... 27
Homolová, Karolína .............................. 103
Hons, Miloslav ....................................... 169
Hornofová, Jitka ...................................... 23
Horská, Hana ......................................... 172
Houda, Miloň ........................ 66, 67, 69, 71
Hrabáč, Marek12, 18, 23, 32, 55, 66, 69,
71, 108
Hübl, Viktor ............................................. 32
Hůla, Michal ............................................ 32
Huňát, Martin ....................................... 152
Husák, Petr .................................. 66, 67, 70
Husák, Roman ................................. 38, 163
Cháb, Norbert ....................................... 180
Chábová, Ivana .................................. 68, 70
Chabr, Jan................................................ 27
Chabr, Tomáš ........................................ 160
Chloupek, Tobiáš ..................................... 12
Iovbak, Vasyl ......................................... 153
Ištok, David ....................................... 70, 71
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Jandová, Petra ...............................168, 171
Jasný, David .............................................27
Javůrek, Miroslav .....................................27
Jezbera, Jaroslav ......................................23
Kadlec, Jakub ...........................................16
Kadlec, Jan .............................................138
Karel, Miroslav .......................................166
Kindermannová, Kateřina .......... 41, 44, 163
Klouda, Martin ...................................67, 70
Kníže, Zdeněk ..........................................18
Knížetová, Dagmar ..........................18, 118
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Kolářová, Pavlína .....................................90
Komínek, Jaroslav .............................. 66, 70
Kopecká, Irena .................................44, 168
Kormaník, Jiří ...........................................55
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Kousal, Vladimír .....................................164
Kozák, Rudolf .........................................184
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Králová, Marta .......................................180
Krátký, Antonín ................................27, 166
Kratochvíl, Jiří ..........................................67
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Kubík, Jakub ...........................................178
Kučera, Lubomír ..............................41, 154
Kukučová, Jana ........................................55
Kulacký, Valerij ......................................154
Kupec, Jiří...............................................161
Kupková, Veronika...................................55
Kurstein, Pavel .........................................41
Kursteinová, Tereza .........................41, 163
Kůsová Valevská, Jitka ......... 27, 32, 67, 108
Kvasnovská, Simona ................................67
Kvasnovská, Tereza................................165
Laban, Miroslav .....................................159
Lacina, Jan .............................................173
Landa, Jaroslav ................................32, 177
Laurinová, Marie .............................68, 136
Lavrinec, Jan ..........................................178
Legát, Viktor ............................................27
Lerche, Robert .........................................18
Lipmann, Karel ............................. 66, 70, 71
Löblová, Andrea........................... 67, 69, 70
Lonský, Patrik ..........................................18
Lukavec, Vít .....................................32, 164
Lysoněk, Rostislav..................................178

Macák, Otto ............................................ 32
Macek, Petr ..................................... 16, 118
Mach, Václav ......................................... 170
Macháčková, Jaroslava ......................... 179
Malinová, Irina ................................ 32, 179
Malskij, Volodymyr ............................... 153
Malý, Marek ...................................... 41, 70
Mandát, Stanislav ................................... 70
Mannesmann, Max ................................. 11
Mannesmann, Reinhard ......................... 11
Märc, Milan ..................................... 70, 175
Mareš, Jan ............... 49, 66, 69, 71, 84, 174
Marešová, Klára ...................................... 27
Markes, Petr.................................... 44, 121
Marková, Vlasta .................................... 170
Martincová, Magda........... 32, 68, 108, 183
Mašková, Martina ................................. 162
Matouš, Martin ..................................... 158
Matoušek, Jan ....................................... 152
Matucha, Marcel ............................. 32, 167
Maxa, Petr ............................................. 111
Mekyňová, Ivana ................................... 103
Mertl, Daniel ................................... 55, 166
Micka, Jan ................................... 67, 70, 71
Mikovcová, Dagmar ........................ 99, 105
Mikšovic, Stanislav ...................... 66, 67, 70
Mikuláš, Vladimír .................................... 32
Mňahončák, Adam .................................. 27
Moravcová, Veronika ............................ 153
Moravčíková, Alexie ........................ 41, 163
Moravec, Pavel ..................................... 177
Moravec, Vladimír................................. 153
Mravcová, Jarmila ............................. 73, 89
Mrugová, Monika.............................. 67, 70
Mühlsiegel, Paul ...................................... 18
Musal, Jan ............................................... 55
Musková, Ludmila ................................... 55
Nebeský, Jan ........................................... 27
Neff, Ondřej ............................................ 55
Němec, Jiří................................... 18, 27, 49
Němeček, Filip....................................... 152
Novák, Alexandr ................................ 44, 49
Novák, Karel Vratislav ............................. 18
Nováková, Hana ...................................... 95
Nováková, Vladimíra ....................... 70, 171
Novakovský, Lukáš .......................... 49, 166
Novenko, Michal ................................... 182
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Novotný, Adam................................38, 163
Nový, Filip ..............................................159
Nuslauerová, Jana ...................................27
Ouzký, Stanislav .......................................41
Pachner, Jaroslav .............................18, 138
Palán, David ................................. 67, 70, 71
Patočková, Dana ....................................183
Patúc, Jakub .............................................38
Pavlát, Dominik........................................18
Peleška, Jaroslav ....................................148
Perkner, Jiří ............................................176
Peterková, Eliška ....................... 41, 44, 163
Petráček, Zdeněk .....................................61
Piramovský, Jiří ......................................182
Platil, Vlastimil .......................................181
Poláček, Karel ........................................170
Polák, Pavel .............................................70
Polívka, Vlastimil.......................... 67, 68, 70
Popíková, Eva Anna .......................168, 171
Požárek, Miroslav ....................................27
Prchal, Zdeněk .......................................184
Prchlíková, Sylva .......................... 27, 32, 55
Prollová, Vladislava................................181
Prontekerová, Markéta . 8, 49, 56, 106, 145
Provazník, Jan ........................................180
Rabasová, Iveta ........................... 49, 55, 69
Rak, Petr ................................................138
Rathouský, Bedřich ..................................74
Remuta, Jakub .................................38, 163
Reslerová, Elisabeth ..............................161
Reslerová, Kateřina ...............................161
Richter, Jan ..............................................49
Rollová, Ella ...........................................163
Romaňáková, Kateřina ..........................179
Ručinský, Martin ......................................18
Růžička, Vladimír ...................................162
Saidl, Martin ....................................38, 163
Sailer, Václav..........................................174
Sedláček, Jan ...................................16, 153
Shrbený, Libor .......................................160
Skalická, Soňa ........................................114
Sládek, Miroslav ......................................49
Slavíková, Libuše....................................169
Smák, Miroslav ......................................161
Smetana, Lubor .......................................44
Sobotka, Oldřich ..............................27, 166
Sobotková, Karina...................... 55, 70, 154

Sojka, Theodor ........................................ 73
Spěváčková Löblová, Markéta .................. 8
Stádník, Jindřich .................................... 166
Steňko, Milan ........................................ 162
Straka, Karel ...................................... 67, 70
Svoboda, Jan ........................................... 18
Svoboda, Jaroslav.................................... 12
Svoboda, Matyáš..................................... 18
Svoboda, Václav ...................................... 41
Šilhan, Radek ......................................... 165
Šilhánková, Jana .................................... 182
Škubová, Silvie .......................................... 8
Šlégr, Jiří .................................................. 32
Špidlíková, Renata................................. 183
Šporgy, Josef ................... 18, 23, 27, 32, 49
Štáfek, Miloš ........................................... 27
Šťastná, Hana ........................................ 183
Štefanov, Milan ................................. 67, 70
Štejnarová, Alena .................................. 164
Štemberk, Jakub.............................. 55, 165
Štolová, Markéta ................. 27, 32, 38, 166
Šulc, Miroslav .................................. 27, 182
Šultisová, Pavla ............................... 32, 164
Taud, Helmut .......................................... 27
Tölg, Zdeněk .................................... 18, 177
Tölgová, Alena....................................... 129
Tomko, Lukáš ........................................ 155
Tóthová, Kamila .................................... 103
Tuláková, Simona .................................. 163
Ungrová, Markéta ................................. 154
Váňa, Marcel ......................................... 159
Váňa, Zdeněk ........................................ 158
Vaňhová, Jana ......................................... 70
Veverka, Jaroslav ............................ 32, 162
Videman, Karel ................................ 38, 163
Viták, Jiří .................................................. 70
Vlková, Eva ............................................ 164
Volf, Matěj .............................................. 23
Vopat, David.............................. 27, 44, 166
Vopička, Jiří ............................................. 27
Vörösová, Marcela ................................ 180
Voříšek, Jan ........................................... 163
Voříšková, Irena .............................. 12, 143
Vrabec, Luboš.......................................... 61
Vraný, Beneš ............................. 67, 70, 178
Vrbenská, Kateřina .......................... 38, 163
Waic, Vlastimil ........................................ 70
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Weber, Jiří .........................................66, 70
Zahrádka, Jaroslav .................................173
Zelenka, Josef ........................................164
Zelenka, Miloš .......................................171
Zelenková, Jana .....................................164
Zeman, Miloš ...........................................49

Zenáhlík, Jiří .......................................... 180
Zhouf, Martin .......................................... 55
Zítková, Radmila.................................... 169
Zmátlová, Libuše ............................... 66, 70
Žihla, Miloš ........................................ 23, 27
Žižka, Karel ............................................ 175
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