
 

Město zrealizuje 
deset návrhů 
občanů str. 9

Starý trolejbus 
naposledy 
v červnu str. 5 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
6 měsíčník statutárního města Chomutova

6. června 2018 www.echomutov.cz

Architekti navrhli 
Kamencovému jezeru 
novou tvář



inzerce

2 | inzerce

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete 
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše si zvolíte 
barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás
a vyberte si z  nabídky vozů ŠKODA.

skodabezstarosti.cz

ŠKODA 
FABIA
OPERATIVNÍ LEASING 
BEZ STAROSTÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

za Kč/měs.3 947
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA FABIA TRUMF:
 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA TRUMF, 1.0 MPI/44 kW v ceně 289 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km 
ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 947 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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6., 7. a 8.6.
Multižánrový festival Otevřeno 
na různých místech Chomutova

9.6.
Noc v muzeu od 21 hodin 
v prostorách muzea na radnici

14.6.
Galavečer akce Chomutov 
má talent a přehlídka 
volnočasových aktivit Žijeme 
tady už 100 let od 18 hodin 
v městském divadle

16.6.
•   Festival dobrovolnických 
aktivit DobroFest od 13 hodin 
v městském parku

•   Slavnosti Chomutovského 
pivovaru od 14 hodin 
ve sportovním areálu 
Domovinka

23.6.
Multikulturní festival Barevná 
planeta od 12 hodin na 
náměstí 1. máje

ZApIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Ferdík je necelý rok starý menší 
kříženec. Vhodný je do klidného 
prostředí, do bytu nebo k domku 
s trvalým přístupem dovnitř 
domu. 

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

Obří šACHY lIdÉ HrAjí 
díKY dObrÉMU NápAdU

více na straně 9
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CHYSTá OSObNí 
dOprAVU
Město pro své občany zajistí 
od září novou službu – SoS 
dopravu. Název je odvozen od 
provozovatele, kterým budou 
Sociální služby Chomutov.

� rozhovor
 8 KArel pOláčeK: ředITel 

šKOlY MUSí MíT KOleM 
Sebe prIMA lIdI
Celý profesní učitelský život 
byl věrný základní škole na 
Písečné, kterou dokonce 27 let 
vedl z pozice ředitele. Nyní se 
rozhodl ve funkci skončit, ale 
učit na „své“ škole chce dál.

� kultura
 12 UMěleCKá šKOlA 

ZVe NA KONCerT 
I fIlHArMONII
Letní kino letos opět zaplní 
hudebníci z několika zemí nejen 
z Evropy při Letní filharmonii. 
Orchestr nově povede německý 
dirigent Michael Käppler.

� historie
 13 pOdlOUbí NA NáMěSTí 

1. Máje Má SVá UKrYTá 
TAjeMSTVí
Na hlavním chomutovském 
náměstí je dodnes dochované 
loubí, a to v jeho průčelí 
obráceném jižním směrem.

� neziskovky
 14 lIdÉ bUdOU OpěT 

dISKUTOVAT O ZlepšeNí 
SOCIálNíCH SlUžeb
Město Chomutov připravuje 
druhé veřejné setkání 
s poskytovateli sociálních 
služeb a zástupci města. 
Uskuteční se 20. června od 
15 hodin v prostorách radnice.

� školy
 17 KAdAňSKá Má ZlATOU 

MedAIlI Z ATleTIKY
Za účasti dvanácti družstev 
z Chomutova, Jirkova, 
Perštejna, Údlic a Března se 
na Zadních Vinohradech 
konal atletický závod Pohár 
rozhlasu.

� sport
 22 GYMNASTKY UZAVřelY 

jArNí SeZONU 
dVěMA MedAIleMI 
Z repUblIKY
Závodnice oddílu moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov 
korunovaly úspěšnou jarní 
sezonu dvěma cennými kovy.
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Základní škola na Kadaňské 
dostane svou původní tvář

Magistrát 
zvyšuje pohodlí 
pro klienty

Ve městě se ve velkém 
opravují nejen sítě

pro potřebné město chystá osobní dopravu

Už příští měsíc bude zahájena re-
konstrukce základní školy v Kadaňské 
ulici. V rámci projektu spolufinanco-
vaného z fondů EU budou provedeny 

stavební úpravy vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti budovy. Škola 
dostane novou fasádu, přístavbové 
budovy budou zatepleny a v celé škole 

budou vyměněna okna. V každé třídě 
budou instalovány rekuperační jed-
notky, které zajistí po celou dobu výuky 
přívod čerstvého a čistého vzduchu. 
„Investice se vyšplhá k téměř 32 mi-
lionům korun,“ řekla vedoucí odboru 
rozvoje a investic Jana Tröglová.

Hlavní části budovy, která směřuje 
přímo do Kadaňské ulice, bude navrá-
cen její historický vzhled ze začátku 
minulého století. „Budova se nebude 
zateplovat, obnoveny budou historické 
architektonické prvky, repasován bude 
též vstupní portál. Osazena budou nová 
dřevěná okna s historickým mosazným 

kováním,“ popisuje budoucí vzhled 
Tröglová.

Budova školy v Kadaňské ulici čp. 
2334 byla dokončena v samostatné obci 
Horní Vsi v roce 1910. Byla pojme-
nována po císaři Františku Josefovi I. 
Stará škola byla do té doby v Horní Vsi 
v Husově ulici. V roce 1945 sloužila 
škola na Kadaňské pro ubytování váleč-
ných uprchlíků. „Okolo roku 1965 byla 
škola rozšířena o novou přístavbu s de-
víti učebnami pro 320 žáků,“ doplňuje 
architekt města Jaroslav Pachner.

Ve škole byla vloni též rekonstruo-
vána školní kuchyň s jídelnou.

Pro klienty magistrátu jsou při-
praveny novinky. „Občanům, kteří si 
u nás potřebují vyřídit své záležitosti, 
jsme zajistili větší pohodlí, více mož-
ností občerstvit se a postupně chceme 
zlepšit okolí magistrátu,“ řekl tajemník 
Robert Plechatý.

Pro klienty ve vestibulu přibylo 
dalších patnáct míst k sezení. Budou 
vyměněny aquamaty, které budou na-
bízet studenou i teplou vodu. „Nechali 
jsme nainstalovat nový kávový auto-
mat na zrnkovou i rozpustnou kávu. 
K dispozici je také nově automat s ob-
čerstvením, jako jsou bagety, sušenky 
a další sortiment,“ představuje změny 
Plechatý.

V rámci zkvalitňování služeb 
je zkušebně otevřeno pro veřejnost 
atrium. „Umístili jsme do něj šest lavi-
ček, lidé tak mohou využít i posezení 
na čerstvém vzduchu. Postupně se 
bude více zkrášlovat okolí magistrátu. 
„Nyní se čistí zdi budovy magistrátu 
od sprejerů, na podzim doplníme další 
okrasné záhony před budovou,“ dodal 
tajemník.

Řidiče ve městě v letních měsí-
cích potrápí hned několik uzavírek. 
Důvodem uzavření některých ulic 
jsou potřebné opravy, ať samotného 
povrchu komunikací, nebo vodovod-
ního či kanalizačního řadu. Ze čtr-
nácti současných uzavírek jen u čtyř 
je investorem město. U zbývajících 
jsou investory především správci 
sítí. U dvou z nich se v návaznosti 
na opravy sítí budou konat i opravy 
povrchů chodníků a vozovek. 
Příkladem je třeba ulice Vršovců, 
kde město po rekonstrukci sítí opraví 
chodníky a silnici. „Město i správci 
sítí už několik let spolupracují a snaží 
se plánovat rekonstrukce společně, 
pokud to je alespoň trochu možné. To 
se samozřejmě netýká havárií. Město 
má všechny rekonstrukce dlouho-
době naplánované s ohledem na stav 
komunikací, jejich zatížení a potřeby 
občanů,“ uvedla vedoucí odboru 
rozvoje a investic Jana Tröglová. 
Přestože nyní přinášejí uzavírky 
komplikace v dopravě, z hlediska 

budoucnosti se jedná o správný krok, 
protože Chomutované získají dlouho-
době bezporuchové sítě.

V současné době je ve městě 
několik dlouhodobých uzavírek. 
Například v Riegrově ulici potrvá 
do konce října. Tato uzavírka však 
nebyla plánovaná, důvodem je ha-
varijní stav mostu. Do konce září 
budou probíhat práce na rekon-
strukci vodovodní a kanalizační sítě 
v Husově ulici, stejný termín platí pro 

dokončení prací v ulici V Alejích. Do 
konce prázdnin pak potrvají uzavírky 
v ulicích Čelakovského a Mostecká. 
Koncem června skončí opravy v ulici 
Višňová.

Ještě na letošní rok jsou naplá-
novány opravy v ulicích Na Bělidle, 
Písečná, 5. května, Adámkova, Karla 
Buriana, Palackého a Riegrova. 
Termíny prací ještě nejsou zadané, 
lidé však musejí počítat s dalšími 
uzavírkami.

Město pro své občany zajistí od září 
novou službu – SoS dopravu. Název je 
odvozen od provozovatele, kterým bu-
dou Sociální služby Chomutov. Služba 
by měla pomoci seniorům a zdravotně 
postiženým se lépe pohybovat po 
městě a zvládat někdy obtížné situ-
ace. „Pro mnohé z nich jsou základní 

potřeby vinou ztížené mobility těžko 
zvládnutelným problémem. Proto jim 
nabídneme dopravu osobním autem,“ 
vysvětluje náměstek primátora Jan 
Mareš.

Doprava bude od září poskytována 
v pilotním režimu zhruba do konce 
roku. „V praxi to bude znamenat, že 

doprava bude fungovat od rána do tří 
odpoledne ve všední dny,“ prozradila 
ředitelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová. Službu budou moci 
využívat senioři a zdravotně postižení, 
včetně dětí. Dopravu si lidé budou 
moci objednat například k lékaři, na 
úřady, na rehabilitace a do dalších zdra-

votních provozů a podobných institucí. 
Cena jízdy bude zřejmě třicet korun. 
„Detailní podmínky služby budou 
zveřejněny v červenci, protože je ještě 
ladíme se zástupci klubů seniorů,“ do-
dal Mareš. Po několika měsících pilot-
ního provozu se rozhodne, jak se bude 
služba rozvíjet v budoucnu.
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KráTCe
v noci
Muzejní noc se bude konat 
9. června v prostorách na rad-
nici, letos je inspirovaná holly-
woodskou filmovou produkcí. 
Nabídne zábavný program 
nejen pro děti. 

Domeček přijímá 
nové členy
Od začátku června se mohou 
do kroužků střediska volného 
času Domeček hlásit noví 
členové. Je možné se přihlásit 
osobně i on-line přes web. 
Nově je možno platit kartou.

nové nájezDy 
i opravený altán
Technické služby v těchto 
dnech vybudovaly bezbariéro-
vé nájezdy na chodníky v ulici 
Borová a Skalková. V parku 
opravily altán a přístupové 
plochy k památníku.

Užili si voDní 
aktivity
Každoroční akce Den ve fitness 
proběhla v Aquasvětě. Vodní 
aktivity si užívali klienti DOZP 
Písečná i klienti nedalekých do-
movů pro osoby se zdravotním 
postižením.

Starý trolejbus uvidí lidé 
naposledy v červnu

Azylový dům se rozroste 
o pokoje pro rodiny

Tuleni, charza, orli. V zooparku se 
pro ně chystají investice

Na svou poslední jízdu se 
chystá poslední starý trolejbus 
značky Škoda 15Tr. Lidé ho napo-
sledy uvidí 30. června. „Poslední 
trolejbus starého typu nepojede 
na pravidelné lince, ale bude na-
sazen na mimořádné jízdy. Lidé 

se s ním mohou naposledy svézt 
nebo si ho vyfotografovat,“ uvedl 
ředitel Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova Petr Maxa. 
Trolejbus bude na různých místech 
stavět, aby si ho mohli zájemci vy-
fotografovat. „Přesná trasa zatím 

není určená, fanoušci ji včas najdou 
na internetových stránkách do-
pravního podniku www.dpchj.cz,“ 
dodal. Trolejbus bude vyjíždět vždy 
z areálu podniku.

Dopravní podnik již uvedl do 
provozu pět nových dvanáctimetro-
vých trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris 
a v červnu na linky vyjede dalších 
deset osmnáctimetrových kloubo-
vých trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris. 
„Nové trolejbusy nahradily téměř 
všechny stávající vozy, z nichž 
většina má za sebou více než čtyři-
advacet let provozu. Cestujícím se 
tak zvýší komfort cestování,“ uvedl 
primátor Marek Hrabáč.

Letos uvede dopravní podnik 
do provozu městské hromadné do-
pravy postupně také deset nových 
autobusů s pohonem na stlačený 
zemní plyn CNG. Dva takové 
autobusy již jezdí. V lednu roku 

2020 přibude dalších pět CNG 
autobusů.

Moderní nízkopodlažní trolej-
busy a CNG autobusy jsou vyba-
vené například plošinou pro vozíč-
káře či vnitřním informačním systé-
mem. Kromě dnes již standardního 
komfortního vybavení pro cestující 
i řidiče je ve vozidlech zabudovaný 
kamerový systém u všech dveří 
a na stropě, včetně couvací kamery. 
Novinkou je nové barevné prove-
dení karoserie vozidel MHD v mod-
robílé barvě se stříbrným pruhem.

Financování nových vozidel je 
podpořeno dotacemi EU v pro-
gramech IROP a ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace v sou-
hrnné výši 203 milionů korun. 
Zbývajících 72 milionů korun 
doplní dopravní podnik úvěrem 
a svými úsporami. Část nákladů po-
kryje prodej starých trolejbusů.

Tři azylové pokoje pro rodiny 
s dětmi buduje nyní město v azylo-
vém domě na sídlišti Písečná. „Tato 
služba v Chomutově dlouhodobě 
chybí. Přesunutím sociální poradny 
do nového objektu se v azylovém 
domě uvolnily prostory pro její za-
vedení,“ řekl náměstek primátora 
Jan Mareš. Pokoje jsou určeny pro 
celé rodiny, které se náhle ocitnou 
bez střechy nad hlavou.

Azylový dům má nyní tři části. 

První je pro matky s dětmi, další 
dvě pro muže a pro ženy. „V pří-
padě akutní potřeby jsme museli 
rozdělit rodinu. Otec bydlel v části 
pro muže. Nyní můžeme rodinu 
nechat pohromadě,“ vysvětluje ře-
ditelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová. Pro rodiny budou 
upraveny tři pokoje, které se liší 
jen možností, kolik dětí v nich lze 
ubytovat. „Vybudují se rodinné po-
koje pro jedno, dvě a pět dětí,“ do-

plňuje projektová manažerka Jana 
Hronová.

Počet pokojů by měl kapacitně 
stačit. Ročně je potřeba ubyto-
vat přibližně tři rodiny. Ty mohou 
v azylovém bydlení zůstat jeden 
rok, během kterého by si měly 
najít stabilní bydlení. Současně 
s přestavbou poradny na bydlení 
pro rodiny bude celý azylový dům 
zateplen. Náklady se vyšplhají na 
necelých šest milionů korun.

V Podkrušnohorském zooparku 
se chystají investice. Zlepší pře-
devším život chovaným zvířatům. 
„V letošním roce chceme vypra-
covat projektovou dokumentaci, 
případně už začít i s výstavbou, 
expozice charzy a voliéry orla 
skalního. Plánujeme také začít pra-
covat na architektonickém řešení 
nové vodní expozice pro tuleně 
a střední části zooparku,“ říká ře-
ditelka zoo Věra Fryčová. V celém 

zooparku bude také zmoderni-
zován informační systém a jeho 
celková image dostane modernější 
a originálnější vzhled.

Technický stav zooparku 
z hlediska prostoru pro zvířata je 
uspokojivý, a to i díky jeho velké 
rozloze. „Samozřejmě, že expo-
zice v průběhu let stárnou, ale 
plánujeme je postupně obnovovat, 
případně stavět nové. Větší opravy 
v budoucnu čekají například zeď 

kolem výběhu zubrů. Půjde o po-
měrně nákladnou investici, ale 
přesná částka se nedá nyní odhad-
nout,“ doplňuje Fryčová. Drobné 
úpravy se uskuteční u manulů.

Výběhy i expozice v zooparku 
splňují standardy evropských zá-
chranných programů. „Nemáme 
obavy, že by nám partneři ne-
poskytli vhodné jedince pro 
záchranné odchovy,“ dodala 
ředitelka.
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Poté, co město v roce 2016 převzalo do své správy zpět areál Kamencového jezera, stálo před rozhodnutím, co 
s ním bude dál. Nyní, o dva roky později, skončila architektonická soutěž, jejíž vítěz zpracuje pro město územní 
studii, která bude areál chránit před možnými budoucími nekoncepčními zásahy a dá mu vizi rozvoje. „Pokud 
má Kamencové jezero být skutečnou perlou Krušných hor, jak ho často označují turistické brožury, musíme se 
koncepčně věnovat jeho rozvoji. Díky architektonické soutěži máme dokument, který pomůže při rozhodování 
o budoucích investicích do areálu a jeho okolí,“ řekl náměstek primátora David Dinda.

Do areálu město za poslední dva 
roky hodně investovalo. Nejprve vy-
řešilo havarijní stav mola výstavbou 
plovoucího mola za více než čtyřicet 
milionů korun. Za další miliony byly 
provedeny některé nutné opravy. 
Město nechalo odbahnit část jezera 
od Dřeváku k půjčovně lodiček. Další 
odbahnění se chystá u otvické pláže 
a okolí nového mola.

Architektonická soutěž je pro 
Chomutov ojedinělá. Podobná, co se 
týče rozsahu a zaměření, se ve městě 
ještě nekonala. Vítěze vybírala od-
borná nezávislá porota z řad archi-
tektů. Soutěž probíhala v souladu 
se soutěžním řádem České komory 
architektů a za jejího dohledu. V ná-
sledujících dvou letech se budou 
připravovat projekty pro první in-

vestice podle vítězného návrhu.
Architekti se dívali na areál 

z mnoha různých aspektů. Areál 
je zasazený v obytné zóně, proto 
museli řešit dopravní dostupnost, 
dále návaznost na sousední turis-
tické cíle, jako je zoopark či Velký 
otvický rybník, museli zohlednit 
i ochranu životního prostředí, che-
mické složení vody, potřeby rekre-

ačního areálu s jeho ubytovacími 
a stravovacími funkcemi a doplňu-
jícími službami, jako jsou například 
úschovna kol či kočárků. Zapracovat 
měli i volnočasové aktivity, herní 
plochy pro děti i sportoviště, a to 
včetně aktivit pod střechou. Měli se 
také zabývat využitím areálu mimo 
letní sezonu.

Nezávislá odborná porota vy-
brala návrh brněnské architekto-
nické kanceláře Refuel. Ten podle 
poroty splnil všechny požadavky. 
„Návrh vítěze a především vizuali-
zace, které představujeme, nejsou 
konečnou podobou, ale představí 
jak architektonický, tak urbanistický 
směr, kterým by se měl rozvoj ubí-
rat,“ řekla vedoucí odboru rozvoje 
a investic magistrátu Jana Tröglová.

Návrh vnímá areál Kamenco-
vého jezera v provazbě na okolní 
areály, tedy na zoopark, letní kino 
a sportovně kulturní areál na 
Zadních Vinohradech. Pracovně 
tento komplex označuje jako 
Podkrušnohorský park. „Navrhli 
jsme jednotlivé areály a aktivity pro-

Architekti navrhli 
novou tvář jezera

Nový hlavní vstup do areálu z Přemyslovy ulice.

Kamencové náměstí v prostoru, kde býval hotel U Jezera.
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pojit veřejnými prostranstvími s no-
vými domy. Prvním prostranstvím 
je Kamencové náměstí, které spojí 
jezero se zooparkem a vytvoří dů-
stojný vstup z centra města. Druhým 
je Sportovní náměstí, které umožní 
vstup k jezeru od aquaparku. Třetím 
je hráz mezi jezerem a otvickým 
rybníkem, kde by mohl vyrůst hotel. 
Hráz naváže na cesty do krajiny. 
Vznikne tak synergie mezi jednotli-
vými místy a provozy,“ uvádí archi-
tekt Zbyněk Ryška z Refuelu.

kamencové náměstí 
(vstUp z přemyslovy 
Ulice)

V místě zbořeného hotelu je 
navrženo veřejné prostranství – 
náměstí, které postupně přechází 
v městské molo. Současné molo 
návrh tvarově doplňuje. Z nového 
náměstí je hlavní vstup do areálu 
jezera, letního kina a přístup k již-
nímu vstupu do zooparku. „Na 
jižní straně navrhujeme vstupní 
objekt se společnou pokladnou 
areálu jezera a letního kina, záze-
mím i uzamykatelnými kójemi pro 
kola přístupnými přímo z náměstí. 
Na severní hraně náměstí počí-
táme s novým objektem infocentra 
s kavárnou a multifunkčním sálem. 
Infocentrum by díky své poloze fun-
govalo jak pro Kamencové jezero, 
tak pro zoopark,“ popisuje Ryška. 
Historická pokladna zůstává zacho-
vána v rámci veřejného prostoru 
jako historická stopa.

sportovní náměstí 
(vstUp oD aqUasvěta)

Návrh rozšiřuje parkoviště 
před Aquasvětem a zároveň zde 
vytváří centrální veřejné prostran-
ství, kterým propojuje další okolní 
areály. Nově je v této části umístěn 
vjezd do kempu a vstup do areálu 
Kamencového jezera. „Naše ře-
šení počítá s rozšířením Golf klubu 
o recepci kempu,“ vysvětluje Jan 
Skoupý z architektonického studia 
Refuel. Návrh tak zcela ruší stávající 
vjezd do kempu v ulici Tomáše ze 
Štítného a posouvá jej do vhodněj-
šího místa z pohledu přístupu i ori-
entace návštěvníků.

otvická hráz
Hlavní problém šíje mezi 

Kamencovým jezerem a Velkým 
otvickým rybníkem návrh řeší 
formou parkovacích ploch ze zá-
těžového trávníku s možným jiný 
využitím mimo hlavní letní se-
zonu. Na hrázi je navržen nový 
objekt vstupu, převlékacích kabin, 
WC a návrh také vizuálně propo-
juje areál Kamencového jezera 
s areálem vodolyžařského vleku. 

Nejvýznamnějším zásahem do této 
části, tedy do východního břehu 
areálu Kamencového jezera, je na-
vržení hotelu s restaurací a wellness 
provozem, jehož významnou vý-
hodou by podle soutěžního návrhu 
byl výhled na jezero a Krušné hory 
a také potenciál přilákat návštěvníky 
během celého roku. Naopak hotel by 
neměl rušit panorama jezera, proto 
by se mělo jednat maximálně o tří-
podlažní budovu, která zapadne do 
charakteru okolní vzrostlé zeleně.

cesty a Doprava
Pro pěší a cyklisty návrh zpřístup-

ňuje jezero z několika směrů. Vstup 
ze sportovního náměstí umožňuje 
pěší dostupnost ze sídliště Zadní 
Vinohrady. Vstup z hráze s novou 
lávkou přes železniční trať dovolí 
bezpečné pěší a cyklistické spojení 
se sídlišti Březenecká, Kamenná 
a Zahradní. Vstup z Kamencového 
náměstí umožňuje pěší dostupnost 
z centra města. Všechny vstupy na-
bízejí uzamykatelné kóje pro kola, 
přístupné z veřejného prostranství. 
Z pohledu městské hromadné do-
pravy vstupy navazují na zastávky 
současných linek. Tvůrci návrhu by 
uvítali diskuzi o prodloužení linky 
303 na hráz u otvické pláže.

Automobilová doprava 
bude orientována především na 
vstupy z Mostecké ulice, tedy od 
Aquasvěta a od otvického rybníku, 
kde budou kapacitní parkoviště. 
Doprava tudíž nebude tolik zasa-
hovat do obytné části města. „Na 
Sportovním náměstí u nově vy-
budovaného vstupu od Aquasvěta 
navrhujeme rozšířit stávající par-
koviště o 58 parkovacích stání. 
Parkoviště pomůže překlenout 
nárazovou poptávku po parkování 
u jezera,“ vysvětluje architekt. Na 
hrázi mezi jezerem a otvickým 
rybníkem vítězný tým doporučuje 
vybudování parkoviště na rozsáhlé 
ploše bez vzrostlé zeleně, která je 
v současné době používaná pro 
živelné parkování. Parkoviště by 
mělo mít kapacitu 248 parkovacích 
stání a bude vytvořeno ze zátěžo-
vého štěrkového trávníku s odděle-
ním parkovacích stání pásem z ka-
menné kostky. Použitím přírodních 
materiálů parkoviště mimo letní 
koupací sezonu splyne s okolní 
krajinou.

Na nově vzniklém Kamencovém 
náměstí je zamýšleno upravit 
stávající plochu pro parkování 
v Přemyslově ulici. „Změnou organi-
zace se navýší kapacita parkoviště na 

135 stání s dlažbou, která umožňuje 
vsakování srážkových vod. Mezi par-
kovacími stáními plánujeme retenční 
pás s vegetační úpravou a výsadbou 
stromů,“ dodává Skoupý.

Ubytování
Kromě míst pro stany a karavany 

studio navrhlo současné chatky bez 
sociálního zařízení zbourat a nahra-
dit je moderními dvoupodlažními 
chatkami. Návrh ruší ubytování 
v Soláriu, ve kterém by nově mohla 
vzniknout vnitřní dětská herna. 

stravování
Studio Refuel počítá s fungová-

ním sezonních bister ve vstupních 
objektech s kapacitou 50 strávníků, 
dále započítává kapacitu rekonstru-
ovaného objektu Dřevák, u kterého 
uvažuje o úpravě až pro sedm de-
sítek hostů v celoročním provozu. 
Restaurace pro zhruba 40 lidí by 
měla vzniknout v novostavbě ho-
telu na hrázi. Celoroční provoz by 
měla mít i kavárna v infocentru na 
Kamencovém náměstí.

volnočasové vyžití
Sportovní zázemí a hřiště se 

v areálu příliš nezmění, přesunout 
by se měl minigolf, přibudou dva 
stoly na stolní tenis, po obou plá-
žích a jejich okolí je navrženo volné 
rozmístění hracích prvků pro různě 
staré děti. Studio navrhuje upravit 
režim areálu. V létě placený a uza-
vřený areál, po zbytek roku oplo-
cený veřejný park s denní otevírací 
dobou. Autoři jsou přesvědčeni, že 
takto atraktivní místo má potenciál 
naplnit restaurace a sportovní akti-
vity celoročně. V létě koupání, sport 
a odpočinek, na podzim a na jaře 
lázně, sauna v hotelu, sportoviště, 
promenáda pro běh, in-line brusle 
a procházky. V zimě pak lázně, 
sauna v hotelu, upravené běžecké 
tratě, ledové kluziště.

Nový vstup od otvické pláže. 

Vstup od Aquasvěta – Sportovní náměstí.
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Co vás přimělo stát se učitelem?
Bylo to rozhodnutí po neúspěchu 

na chemické průmyslovce v Ústí nad 
Labem. Dostudoval jsem ji, ale s od-
řenýma ušima a do chemického prů-
myslu jsem nastoupit nechtěl. Poblíž 
našeho internátu byla kolej a pedago-
gická fakulta, a protože jsem v tu dobu 
hrál házenou za Ústí a sport mě velmi 
bavil, tak jsem si říkal, že by bylo 
dobře, kdybych sport jako koníček po-
výšil i na povolání a chtěl jsem se tedy 
stát učitelem tělesné výchovy.
Měl jste nějaký učitelský vzor?

Tatínek pracoval ve státních 
služ bách, takže jsme se velmi často 
stěhovali z malých měst do větších 
a větších, až jsme skončili v Praze. 
Co se týče vzoru učitele, když jsem 
byl žák, tak to jsem ho asi neměl. Ale 
když jsem se stal učitelem, vzorem mi 
určitě byl Václav Čech. On byl ředite-
lem na Písečné v době, kdy jsem sem 
nastoupil jako učitel v roce 1980, tedy 
když se škola zakládala. Byl to malý, 
pracovitý, spravedlivý a stále pozitivní 
člověk. Byl to vynikající učitel, děti za 
ním šly. Doba se ale strašně změnila. 
Tehdy děti do školy chodily rády, dnes 
to vypadá, že se děti do školy vůbec 
netěší, ani na ten tělocvik.
Jste 38 let učitelem, co podle vás 
znamená umět učit?

Učitel musí být dobře připraven 
a musí učit tak, aby děti nepoznaly, 
že je učí. Já se snažím, aby děti došly 
ke svému cíli samy, jen pod odbor-
ným vedením. Například vytvořím 
pracovní list a doplňuji s dětmi odpo-
vědi společně. Odpovídá ten, kdo zná 
odpověď. Tím vlastně učí ostatní, nebo 
společně hledají řešení. Není to tedy 
tak, že bych dětem napsal odpověď 

na tabuli.
Vaše škola má ale přece jen trošku 
zaměření na sport. Je to tak?

Ano, pan Čech byl nadšeným 
fotbalistou, tak jsem po nástupu na tu 
jeho pozici řekl, že v tomto směru pů-
jdeme. Děláme tedy rozšířeně fotbal, 
ale nejen ten, nyní i basketbal a florbal. 
Děti z prvních a druhých tříd mají 
o jednu nepovinnou hodinu rozšíře-
nou tělesnou výchovu, všechny ostatní 
třídy mají možnost kroužku.

Máte ve škole mnoho kroužků, mys-
líte, že je to zapotřebí?

To je právě ono. Sice jsme nor-
mální škola, ale umíme dětem nabíd-
nout nějaké vyžití i v té normálnosti, 
takže máme velké množství kroužků, 
zhruba dvě desítky.
Takže suplujete i trochu rodinu ve 
volnočasovém vyžití?

Je pravda, že rodiče našich žáků 
je nenaloží do auta a neodvezou na 
nějakou zájmovou činnost, to jsou 
spíše výjimky. Takže možná v určitém 
směru suplujeme rodinu.
Takové množství kroužků ale musí 
být organizačně náročné, podílejí se 
učitelé?

Ano, vesměs je zajišťuje pedago-
gický sbor. Například naše paní vy-
chovatelka Liana Jíchová vede dětské 
pěvecké sbory, které mají republiko-
vou úroveň, jsou opravdu velmi dobří. 
Mají dvě věkové úrovně, starší se jme-
nuje Hlásek a přípravný sbor Berušky. 
Nacvičují v rámci práce školní družiny. 

Sbory vyhrávají přehlídky, z krajských 
přehlídek vozí zlaté pásmo, tedy ja-
koby první místo.
Jste jedna z mála škol, ve které se 
vyučuje pracovní výchova, tedy tak-
zvané dílny. Proč jste ji zachoval?

Pracovní výchova podle mě patří 
do systému vzdělávání. Vždy jsme na 
ně byli vybaveni, navíc to děti baví, tak 
proč je rušit? Někomu to myslí hlavou 
a někomu to jde rukama, vzděláváme 
tedy všechny. Díky plánované investici 

by se nám dokonce mělo podařit získat 
i CNC stroje.
Kolik povolání v sobě skrývá být ře-
ditelem školy?

Ředitel školy je velmi málo uči-
telem, musí umět řídit, kontrolovat. 
Je tedy spíše manažerem, ekonomem 
i třeba správcem. Více učit by ředitel 
nestihl. Ředitel na to všechno ale ne-
může být sám, musí mít kolem sebe 
prima lidi a na to já mám štěstí.
Je vedení školy nyní složitější než 
v minulých letech?

V době centrálního řízení to bylo 
jednodušší, ministerstvo změnu nebo 
úpravu vymyslelo, předalo příkaz na 
školy, kde jsme věc realizovali. Dnes 
je to naopak. My máme různé změny 
vymýšlet, plánovat, ale jsme svázáni 
a kontrolováni různými nařízeními, 
která nám práci komplikují. Zákonné 
normy se rychle mění, takže si ne-
můžeme naplánovat delší období, ve 
kterém bychom na něčem pracovali, 
protože než dojdeme k cíli, podmínky 

se změní. Za roky mého působení na 
Písečné se výrazně změnilo složení 
obyvatel sídliště, a tím i chování a pri-
ority žáků a jejich rodičů. Je to těžší 
a musíme se stále učit, jak na novou 
situaci reagovat.
Jak dlouho jste budoval kolektiv?

Kolektiv jsem převzal po Václavu 
Čechovi, viděl jsem, jak se on ke ko-
lektivu chová. Nyní je samozřejmě 
kolektiv částečně jiný, ale stále se po 
jeho vzoru snažím být spravedlivým, 
čestným ředitelem. Jednám s lidmi na 
rovinu.
Co se vám tedy kolektivně podařilo?

Právě ta zájmová činnost, dále 
pestrá nabídka nepovinných předmětů. 
Například od druhé třídy učíme an-
glický jazyk. Je to právě také o tom 
sehnat kvalifikovaný sbor, musím se 
snažit shánět učitele s aprobací. Na 
prvním stupni to ještě jde, ale na druhý 
stupeň je to, co se odbornosti týče, 
složité. Nezávidím novému řediteli, 
protože postupně budou chybět třeba 
zeměpisáři, matematici, angličtináři 
a další.
Odejdete nyní z pozice ředitele, za-
necháte zcela učení?

Nezanechám, nový ředitel si mě tu 
zřejmě ještě nechá, za to jsem velmi 
rád. Budu tedy opět učitelem, budu 
učit přírodopis a hlavně tělesnou vý-
chovu, protože tu mám rád a kondici 
si udržuji.
Jak tuto změnu vnímáte?

Jsem srdcař, mám tuto školu moc 
rád, i když se tu mnoho změnilo. 
Udělali jsme tu kus práce, je to hezká 
škola, udržovaná, máme pěkné nové 
hřiště, máme plně kvalifikovaný sbor. 
Myslím, že tuto školu předávám no-
vému řediteli v plné kondici.

Celý profesní učitelský život byl věrný základní škole na Písečné, kterou dokonce 27 let vedl z pozice ředitele. 
Nyní se rozhodl ve funkci skončit, ale učit na „své“ škole chce dál. Jinak, jak říká, je docela normální chlap, který 
má rád život a má sportovního ducha. To je dosluhující ředitel Karel Poláček.

Karel poláček:

ředitel školy musí mít 
kolem sebe prima lidi

Jsem srdcař, mám tuto školu moc rád, i když 
se tu mnoho změnilo. udělali Jsme tu kus 
práce, Je to hezká škola.
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moDernizace, opravy 
poDchoDU poD 
silnicí i/13, lokalita 
kaDaňská – střeD města
Instalace nových světel pro noční, 
ale zároveň i pro denní provoz, 
osazení bezpečnostními kamerami, 
aby byl monitorován celý prostor 
pro větší bezpečnost občanů.
Navrhovatel: Ing. Milan Štefanov, 
Ing. Martin Ulbert. Předpokládané 
náklady: 600 tis. Kč.

moDernizace psího 
útUlkU
Pro lepší podmínky žití psů v útulku 
provést vnitřní opravy v psím útulku 
– vymalovat zdi a na spodní část 
zdiva použít omyvatelný materiál, 
opravit díry v podlaze a vyměnit sta-
ré těžké posuvné dveře při vstupu 
do kotce.
Navrhovatel: Eliška Štefanová. 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč.

oDpaDkové koše 
a lavičky poDél 
cyklostezky oD 
bezrUčova úDolí 
k banDě
Podél cyklostezky, popř. cyklotrasy 
v úseku od Hřebíkárny až k Bandě 
instalovat zhruba po 500 až 750 m 
lavičku a odpadkový koš.

Navrhovatel: Zdeňka Bůžková. 
Předpokládané náklady: 200 tis. Kč.

Dětské hřiště pro malé 
Děti na verosU
Stávající hřiště je již hodně zastaralé 
a nevyhovující. Návrh na nové 
prvky dětského hřiště jako písko-
viště, prolézačky, houpačky a další 
atrakce. Je také nutné upravit břeh, 
který se vlivem počasí sesouvá, 
a osadit jej zábradlím pro zajištění 
bezpečí dětí.
Navrhovatel: Miroslav Karel. 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč.

DeFibrilátory Do města
Na místa, kde se pohybuje více 
lidí, umístit defibrilátor – mikro-
procesorem řízený přístroj, který 
mohou obsluhovat i nevyškolení 
zachránci a který po hlasové 
a obrazové instruktáži nave-
de zachránce jak postupovat. 
Defibrilátory budou uzamčeny, 
odemknou se pouze po zadání 
kódu, který sdělí na lince 155. 
Konkrétní umístění defibrilátorů 
se najde společně se zdravotními 
záchranáři Chomutov, např. k ná-
kupnímu centru Chomutovka, 
hypermarketu Globus, k aqua-
parku, do areálu Kamencového 
jezera, k zimnímu stadionu.
Navrhovatel: Vítězslav Vild. 
Předpokládané náklady: 350 tis. Kč.

sociální zázemí verosU
Víceúčelový areál VEROS poskytuje 
svou rozmanitostí vyžití nejen 
sportovcům, rodinám s dětmi, ale 
i široké veřejnosti. V areálu je sociální 
zázemí, do nějž nebylo investováno 
přes 20 let a jeho stav tedy neodpo-
vídá dnešním požadavkům. Návrh 
je na rekonstrukci toalet a sprch.
Navrhovatel: Lucie Svobodová. 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč.

rekonstrUkce DvoU 
stávajících kUrtů na 
plážový volejbal – 
veros
Kurty nevyhovují svým technickým 
stavem, nedostatečná je vrstva pís-
ku, podloží není průsakové (po dešti 
neodtéká voda) a spodní textilie 
se vlivem stáří dostává na povrch. 
Po rekonstrukci budou kurty ve 
všední dny v dopoledních hodinách 
k dispozici veřejnosti do 14 hodin 
zdarma.
Navrhovatel: Miroslav Karel. 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč.

osvětlení areálU 
Domovinka
Dokončit poslední etapu revitalizace 
areálu bývalé ploché dráhy na Do-
movině, který díky osvětlení bude 
moci být plně využíván i v odpoled-
ních (v zimě sáňkování, běžkování) 

i večerních (v létě běh, sportoviště, 
dětská kola) hodinách.
Navrhovatel: Rudolf Kozák. 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč.

oživlá DUbová alej
Původní alej vedla před sto lety od 
současné zastávky Chomutov měs-
to až na Partyzán. Alej byla přeťata 
dopravní infrastrukturou, přivadě-
čem a sídlištní výstavbou. Návrh je 
obnovit alej v úseku od křižovatky 
Březenecká-Kamenná až po silnici 
na Březenec a dále v úseku za touto 
silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. 
Alejové stromy budou odborně 
ošetřeny arboristou a náletové 
dřeviny v bezprostředním okolí 
budou odstraněny. Součástí návrhu 
bude umístění naučných tabulí 
a doplnění jednoduchými hrami ve 
vazbě k aleji.
Navrhovatel: Petr Zdobinský. 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč.

malovaná hřiště
Na různá místa po městě, například 
v Horní Vsi, na Březenecké, Kamen-
né, Zahradní a Písečné, namalovat 
alespoň jedno hřiště pro děti. 
Malované hřiště se vejde na každý 
chodník a rozvíjí dětské pohybové 
a kreativní dovednosti, sociální 
vazby a další.
Navrhovatel: Markéta Fridrichová. 
Předpokládané náklady: 200 tis. Kč.

STrUčNý přeHled leTOšNíCH NáVrHů, KTerÉ bUdOU reAlIZOVáNY 

Chomutované rozhodli: Město 
zrealizuje deset návrhů občanů

Obří šachy lidé hrají díky dobrému nápadu

V rámci druhého ročníku partici-
pativního rozpočtu Společně tvoříme 
Chomutov město zrealizuje deset ze 
třiceti projektů navržených občany. 
Rozhodli o tom Chomutované v hla-
sování, které skončilo 6. května. „Do 
něj se zapojilo přes dva tisíce občanů,“ 
vyzdvihuje úsilí lidí koordinátorka pro-
jektu Tereza Rödlingová.

Hlasující podpořili úpravy částí 
města, dětská hřiště, sportovní areál 

a investici do přístrojů pro záchranu 
života. Díky participativnímu rozpočtu 
se budou realizovat tyto vítězné pro-
jekty: Modernizace, opravy podchodu 
pod silnicí I/13, lokalita Kadaňská 
– střed města, Modernizace psího 
útulku, Odpadkové koše a lavičky 
podél cyklostezky od Bezručova 
údolí k Bandě, Dětské hřiště pro malé 
děti na VEROSu, Defibrilátory do 
města, Sociální zázemí VEROSu, 

Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na 
plážový volejbal – VEROS, Osvětlení 
areálu Domovinka, Oživlá dubová alej 
a Malovaná hřiště. Nyní následuje ná-
ročný proces realizace jednotlivých ná-
vrhů. První návrh získal od hlasujících 
830 hlasů. Poslední desátý návrh získal 
406 hlasů.

Letos hlasovalo 2 076 lidí, což 
je o šest méně než v loňském roce. 
V hlasování vloni zvítězilo 13 návrhů. 

„Z prvního ročníku participativního 
rozpočtu jsou těsně před realizací po-
slední čtyři projekty. Příprava investič-
ních akcí je u složitějších návrhů časově 
náročná, je velmi pravděpodobné, že se 
s realizací některých vítězných projektů 
z druhého ročníku začne až v příštím 
roce,“ upřesňuje Rödlingová.

Více o jednotlivých projektech na-
jdete na webu www.naschomutov.cz – 
Společně tvoříme Chomutov.

Zahrát si šachy přímo pod širým 
nebem a ještě na obří hrací ploše měli 
možnost lidé na šachovém turnaji, 
kterým město slavnostně otevřelo 
nově zrekonstruovanou velkou 
venkovní šachovnici v městském 
parku u fontány. S nápadem na ob-
novu šachovnice přišla obyvatelka 
Chomutova v rámci participativního 

rozpočtu a veřejnost ho podpořila. 
„Navrhovatelka Markéta Fridrichová 
si přála vyčistit celý prostor kolem 
šachovnice, vyměnit žulové stolky se 
stolními hrami a obnovit velkou ša-
chovnici,“ uvedla Tereza Rödlingová 
z odboru rozvoje a investic.

Zapojit se do turnaje mohl každý, 
od dětí po seniory, zkušený hráč či 

laik. Šlo především o zábavu a hru. 
Organizačně turnaj pomohl zajistit 
šachový kroužek Střediska volného 
času Domeček. Kdo měl odvahu, 
mohl ke hře vyzvat i člena kroužku 
Šimona Peroutku – mladého nada-
ného hráče, který má na kontě mnoho 
úspěchů.

Prostřednictvím participativního 

rozpočtu byly realizované i jiné dobré 
nápady obyvatel, například lávky 
v Bezručově údolí na lesní cestě, cy-
klospojky u Bandy, zábradlí na lávce 
v Děvínské ulici, plynulejší nájezd 
na cyklostezku v Přemyslově ulici. 
Nyní se ještě pracuje na opravě psího 
útulku a na opravě hřbitovní zdi, do-
končují se práce v Bikeareálu.
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Vaše témata
 poDněty

oprava DomU 
v Ulici vršovců

Dobrý den,
chtěl bych se prostřednictvím 

vašeho měsíčníku zeptat, zda a kdy 
město Chomutov plánuje opravu (no-
vou fasádu, zateplení) čp. 3961, 3962, 
3994, 3995, 3996, 3997 a 4089 na 
ulici Palackého v Chomutově – jedná 
se o výškový dům u křižovatky s ulicí 
Vršovců a bytový blok naproti stejno-
jmenné zastávce MHD. Oba objekty 
ze 60. let by si to rozhodně zasloužily 
– v centru města jsou pro ostudu. Byl 
bych vám velmi zavázán za informaci, 
co hodlá město Chomutov v této zále-
žitosti dále podnikat.

S pozdravem
Mgr. Viktorián Džambasov

Vážený pane magistře,
k vašemu dotazu na plánované 

opravy v ulici Palackého sděluji, 
že podle vyjádření Chomutovské 
bytové, která je vlastníkem uvede-
ného domu, bude od července 2018 
zahájena celková oprava, reprofilace 
obvodového pláště včetně zateplení 
domu. Výhledově jsou plánovány 

opravy včetně zateplení domů v ulici 
Palackého čp. 3653-58 (tzv. Starý 
dvůr), čp. 3993-97, čp. 4089-90 a čp. 
4445-49. Společnost Chomutovská 
bytová opravy většího rozsahu finan-
cuje z vlastních zdrojů podle svých 
možností.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

proč byly 
oDstraněny 
lavičky?

Vážení v redakci,
mám dotaz, proč jste odstranili 3 

lavičky na sídlišti Březenecká od pošty 
4, v parčíku a u obchodního centra? 
Jsme starší lidé, kteří si tam rádi sedli, 
proto se ptám, dáte tam nové? Dali 
jste je pryč koncem března. Odpověď 
budeme chtít v Chomutovských novi-
nách, které rádi čteme. V dopisech, co 
píší čtenáři.

Vážení,
lavičky byly skutečně odstra-

něny, a to na žádost obyvatel sídliště 
Březenecká, kteří poukazovali na to, 
že se zde scházejí nepřizpůsobiví, 
opilá mládež a ruší noční klid. Dalším 

důvodem byl jejich dezolátní stav. 
V letošním roce město neuvažuje o in-
stalaci nových, neboť se připravuje re-
vitalizace celé lokality. Přesný termín 
vám bohužel sdělit nemůžeme, protože 
bude záležet na finančních možnos-
tech města.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

bUDoU opravy 
síDlište severka?

Dobrý den,
bydlíme s manželem už od roku 

1964 v ulici Marie Pujmanové, 
která se nachází na sídlišti Severka. 
Je to jedno z nejstarších sídlišť 
v Chomutově, ale dle mého názoru se 
na toto místo zapomíná. Nedělají se tu 
žádné úpravy, chybí dodělat více než 
polovina chodníků, ty jsou navíc velmi 
zastaralé. Chybí parkoviště, která se 
dají určitě vyřešit, a jiné úpravy, aby se 
nám tady dobře žilo.

S pozdravem M. H.
Dobrý den,
v současné době město zpracovává 

studii veřejného prostranství celého 
sídliště Severka, jelikož je nám jeho 

neutěšený stav znám. Studie se v prvé 
řadě zaměřuje na navýšení počtu par-
kovacích stání, a to zejména v ulicích 
M. Pujmanové a Cihlářská. Dále jsou 
řešeny veškeré pěší vazby, chodníčky 
i zpevněné pěšiny, dále úprava kontej-
nerových stanovišť, výměna veřejného 
osvětlení a myšleno bylo i na oddy-
chové zóny. Součástí je rovněž úprava 
náměstíčka před Severkou, v horkých 
měsících by se obyvatelé mohli osvě-
žit u vodního prvku a děti zabavit na 
nových hřištích. Se samotnou rekon-
strukcí bychom rádi něco málo začali 
již v příštím roce, nicméně v současné 
době vám to nemohu slíbit, rozpo-
čet na příští rok ještě nebyl schválen. 
V případě dalšího dotazu se na mne 
můžete obrátit.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

máte také zajímavý 
nápaD, poDnět či 
zkUšenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

STATUTÁRNÍ MESTO CHOMUTOV

na zahájení tradičních koncertů dechových hudeb u příležitosti EVROPSKÉHO DNE HUDBY
21. června 2018 v 16.30 hodin do Městského parku v Chomutově

a na další promenádní koncerty každou středu od 16.30 hodin (27. června, 4., 11., 18. a 25. července)
hrají

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV
STAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY

ZVE PRÍZNIVCE

DECHOVÉ HUDBY
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čeSTMír ONdráčeK
Láska k přírodě se v Čestmíru Ondráčkovi vzbudila díky krásné 
přírodě v Mezihoří, kam jezdil na chatu. Toužil po poznání, co 
v jeho okolí roste, kvete i létá. Před čtyřiceti pěti lety vstoupil 
do Aktivu ochrany přírody. Jako botanik pracuje v Oblastním 
muzeu v Chomutově dodnes. Podařilo se mu objevit například 
kriticky ohroženou ostřici šlahounovitou na Božídarském 
rašeliništi či měkčilku jednolistou u Měděnce, které jsou 
v Krušných horách novými druhy. O víkendech pořádá 
exkurze do přírody, při kterých se veřejnost dozví zajímavosti 
o rostlinách a navštíví zajímavá místa.

lUKáš STUdNIčKA
Odmala ho lákala extrémní jízda na kole. Z prken a cihel si 
stavěl překážky, které zdolával, postupně začal skákat třeba 
ze schodů. Z této záliby se dostal až k downhillu, tedy sjezdu 
tratě s přírodními, méně často umělými překážkami. Dnes 
patří mezi deset nejlepších jezdců v republice. Na kontě má 
titul vicemistra ČR v kategorii hardtail, v Czechdownhilltour 
v kategorii elitte je absolutním vítězem. Sportovní plány má 
zcela přímé – chce se jízdou na kole hlavně bavit. V akci ho 
můžete vidět letos při mistrovství ČR na Klínovci.
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Knihovna bude v červnu pestrá

Umělecká škola zve na koncert i filharmonii

Výstava odhalí prostředí undergroundu a bigbítu

 Chomutovská knihovna přichys-
tala na červen mnoho zajímavých 
akcí. Lidé se budou bavit při koncer-
tech, besedách a také pořádně přiví-
tají prázdniny.

V pátek 8. června se úderem 
půl šesté odpolední rozezní atrium 
chomutovské knihovny písněmi 
Matadors, Shadows, Olympiku, 
Beatles, Petra Nováka a dalších 

interpretů. „Své dostaveníčko si 
s přáteli a příznivci oldies hudby dá 
legendární chomutovská skupina 
Fontána, která působí na chomutov-
ské hudební scéně již 53 let,“ po-
zvala Helena Čermáková z SKKS.

Další zajímavé setkání se usku-
teční 12. června od 17 hodin. „Čte-
náři se budou moci zúčastnit besedy 
s Veronikou Hurdovou, maminkou 

tří dětí, která se o své náhledy na 
výchovu dětí dělí na blogu Krkavčí 
matka. V chomutovské knihovně 
si budou s Krkavčí matkou povídat 
především o putování s třemi dětmi,“ 
pozvala návštěvníky ředitelka SKKS 
Andrea Löblová.

Na koncert mezi knihami zve 
čtenáře sdružení Jazz pod horami, 
již tradiční organizátor jazzových 
koncertů v Chomutově, který ve 
spolupráci s knihovnou připravil 
setkání s pražským elektronickým 
triem Narcissus in Space. Koncert 
proběhne 14. června od 19 hodin 
v oddělení naučné literatury.

O první místa budou soutěžit 
účastníci již osmadvacátého ročníku 
Mladé písně. Finále soutěže se usku-
teční 22. června do 17 hodin a v jeho 
rámci zazpívá více než dvacet soutě-
žících. Do letošního ročníku se při-
hlásili zpěváci nejen z Chomutova, 
Kadaně, Jirkova, ale i z Mostu. Zazní 
například písně od Arethy Franklin, 
Kristíny, Dolly Parton, Justina 

Biebra, skupiny Mirai či Radiohead.
Konec června bude patřit hla-

v ně dětem, pro které je připra-
vené od po ledne s bohatým progra-
mem v knihovně. Akce s názvem 
3-2-1 prázdniny! začne ve středu 
27. června v 16 hodin. Pozvání do 
knihovny přijalo pouliční Divadlo 
KAKÁ, dalším hostem bude chomu-
tovský Tequila band a vyvrcholením 
celé akce bude pražská studentská 
kapela Setoplete. Program bude 
doprovázen mimo jiné tvůrčími 
dílnami.

Chomutovský spolek Kupro-
spěchu připravil hudební lahůdku 
pro kostel sv. Ignáce. V pátek 29. 
června rozezní tento prostor zpěv 
Moniky Načevy, která Chomutov 
navštíví s projektem Průvan v hlavě, 
na němž spolupracuje mimo jiné 
s DJ Five a slovenským beatmake-
rem Valérem Smutkem alias Tentato. 
Koncert, který je připravován ve 
spolupráci s chomutovskou knihov-
nou, začne ve 20 hodin.

Letní kino letos opět zaplní 
hudebníci z několika zemí nejen 
z Evropy při Letní filharmonii. 
Orchestr nově povede německý diri-
gent Michael Käppler. „Zajímavostí 
jsou originálně psaná díla pouze pro 
Letní filharmonii, jejichž autorem je 
skladatel a pedagog Jiří Holubec,“ 
uvedl ředitel Základní umělecké 

školy T. G. Masaryka Chomutov 
Karel Žižka.

Orchestr a sbor budou tvo-
řit opět převážně Češi, Němci, 
Poláci a Rumuni. „Očekáváme ale 
opět také hudebníky z Brazílie, 
Japonska, Švýcarska a Dánska,“ 
dodal ředitel.

Zkouška orchestru se bude ko-

nat 12. července odpoledne přímo 
v letním kině, samotný koncert 
začne ve 20 hodin. Zazní díla napří-
klad Wolfganga Amadea Mozarta, 
Dalibora Štrunce, Antonína Dvo-
řáka, Bély Bartóka, Jiřího Holubce 
či Zoltána Kodályho. Vstupné na 
akci je dobrovolné.

Základní umělecká škola pořádá 

kromě Letní filharmonie v nad-
cházejícím období i další velký 
koncert. Při něm se představí tři big 
bandy a uskuteční se 21. června od 
15 hodin přímo v umělecké škole. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
vystoupení Top Dream Company 
z Prahy, Bigbandu ZUŠ Teplice 
a Tequila bandu ze ZUŠ Chomutov.

Výlet do časů zhruba před 50 lety 
nabídne výstava Underground a bigbít 
na Chomutovsku. Osloví především 
pamětníky a účastníky někdejšího ne-
násilného odporu vůči režimu i dnešní 
mládež, pro níž je doba normalizace 
přinejmenším nepochopitelná. „Také 
z těchto důvodů muzeum pověřilo 
tvorbou architektury výstavy mladý 
kolektiv grafického studia Trifor a ne-
chalo na něm, jakým způsobem lze na 
fenomén undergroundu pohlížet.

Část výstavy je věnována komu-
nitě, jež kolem jádra undergroundu 
vznikla nejprve v Chomutově a poté 
se přestěhovala do Nové Vísky 
u Prunéřova. Druhá část je vzpomín-
kou na legendární skupinu Víčka, kte-
rou tlak režimu, přesněji sofistikovaný 
způsob likvidace ze strany dozorují-
cích a povolujících orgánů, zastavil 

na vrcholu tvůrčích sil a popularity,“ 
uvedl Michal Bečvář z Oblastního 
muzea v Chomutově.

Spojení chomutovského under-
groundu s hudební senzací té doby 
není náhodné, protože životy a osudy 
aktivistů podzemního hnutí i členů 
skupiny a jejího technického zázemí 
se často prolínaly.

Klíčovým motivem výstavy jsou 
dlouhé vlasy, symbol odporu chla-
pecké části mládeže vůči režimu 
i snahy odlišit se od vrstevníků v in-
stitucionalizovaných mládežnických 
organizacích.

„Důraz je kladen na vizualizaci 
atmosféry zejména 70. let. Dopro-
vodné texty pouze stručně popíší 
vybrané události a postoje doby. 
Undergroundová komunita lidí na 
okraji společnosti i represe režimu 

proti ní jsou vyjádřeny velkoplošnými 
fotografiemi, informačními panely, fi-
gurínami strážců pořádku v dobovém 
oblečení. Rovněž formace Víčka bude 
připomenuta velkoplošnými snímky 
doplněnými o stylizované pódium 
s retro nástroji a hudební technikou 
a kartonovými postavami hudebníků,“ 
doplnil Michal Bečvář.

Při výběru fotografií a retro 
před mětů čerpalo muzeum z ar-
chi vů vlastních, z archivu Františka 
„Čuňase“ Stárka či jeho prostřed-
nictvím z Ústavu pro studium tota-
litních režimů, z archivu lídra Víček 
Štěpána Alexy a z dalších zdrojů. 
Vystavená Kniha cti, jakási kro-
nika undergroundu v Nové Vísce, 
je zapůjčena ze Státního okresního 
archivu Chomutov. Retro hudební 
technika, hudební nástroje a vyba-

vení pódiových skupin jsou zapůj-
čeny Popmuseem a soukromými 
osobami.

K nahlédnutí bude replika sa-
mizdatového časopisu Vokno, který 
vznikl právě na Chomutovsku, kon-
krétně v Nové Vísce, kde pod vede-
ním Františka „Čuňase“ Stárka sídlila 
několik let redakce.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
v zadním sále muzea na radnici 
16. června od 15.30 hodin, ke komen-
tování časů undergroundu a big-
bítu jsou pozváni pamětníci. Jedním 
z nich je písničkář Václav „Bahňous“ 
Blabolil, který po vernisáži zahájí 
v 17 hodin koncert v atriu SKKS. 
Hodinu po něm se připomenou pamět-
níkům i současnému publiku Víčka. 
Akci finančně podpořilo statutární 
město Chomutov.
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podloubí na náměstí 1. máje má 
svá ukrytá tajemství

Na hlavním chomutovském ná-
městí je dodnes dochované loubí, a to 
v jeho průčelí obráceném jižním smě-
rem. U mnoha domů na náměstí však 
nalézáme stopy, které ukazují, že loubí 
bylo i na jeho severním a na krátkém 
západním průčelí. Náměstí bylo pů-
vodně daleko větší než dnes. První 
domy byly vytyčeny kolem tržního 
prostoru patrně již v polovině 13. sto-
letí. Jižní průčelí náměstí má dodnes 
překvapivě jednotný rozměr šíře všech 
domovních parcel. Na chomutovském 
náměstí je tedy dodnes zachováno 
otevřené loubí u domů čp. 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 a 11. U domů čp. 12 a 14 je loubí 
uzavřené. Stopy loubí jsou patrné ale 
i u domů čp. 15 a 91. Jako reminis-
cenci na existenci loubí byl tento pr-
vek použit u pozdně renesanční stavby 
„špejcharu“ čp. 85 jako součásti jezu-
itského areálu z roku 1611.

Z pohledu loubí je nejvýznam-
nějším bezesporu dům čp. 9. Do ná-
městí se dodnes otevírají tři lomené 
oblouky loubí, které je zaklenuto 
bohatou sklípkovou klenbou. Jeho 
dvacet metrů široká domovní par-
cela svědčí o skutečnosti, že vznikl 
na dvou raně středověkých pozem-
cích, vytyčených pravděpodobně ve 
druhé polovině 13. století. Vstupní 
síň domu je zaklenuta čtyřmi poli 
sklípkové klenby opřenými na střední 
osmiboký sloup na osmiboké patce. 
Pozoruhodná je klenba síně v pravé 
části dispozice. Její sklípková klenba 
je svým vzorem totožná s klenutím 
síně biskupského zámku v saském 
městě Wurzen. Dokončení klenby ve 
Wurzen máme historicky doloženo 
k roku 1497, a tak můžeme datovat 

i klenby v Chomutově do této doby. 
Dům byl dříve zván Collin-Lutherův. 
Rod Collinů byl majitelem rozsáhlých 
pozemků, vinic a obchodoval s ví-
nem. V roce 1530 koupil dům Daniel 
Reinhard. Od něj dům získal v roce 
1558 Mikuláš Wof. Fridrich Collin 
pak dům zakoupil roku 1590. Po smrti 
posledního dědice Collinů se dostal 
dům do majetku města. Stavitele 
pozdně gotického domu neznáme, 
ale vzhledem k bohatství kleneb jej 
můžeme hledat v okruhu šlechtic-
kých držitelů města. O tom, jak byl 
dům využíván v 16. století, svědčí 
výsadní právo ze 16. února 1556, 
kdy Jan z Veitmíle dovoluje Danielu 
Reinhardovi užívat dům čp. 9 jako 
výsadní hostinec, „ubytovávat zde 
šlechtice nebo jiné počestné lidi, jíd-
lem, senem a ovsem jejich koně a po-
tahy opatřovat“. Ceny za ubytování se 
neměly předražovat a poplatky měly 
být žádány přiměřené stavu a majetku 
hostů. V hostinci se směl prodávat 
a čepovat malvaz, víno uherské, rýn-
ské, francouzské, moravské, české, 
veškerá piva a ostatní nápoje.

Dalším významným domem je čp. 
12 vedle úzké uličky propojující ná-
městí a Revoluční ulici. Kdysi tu po-
kračovalo loubí, stejně jako v celé jižní 
frontě náměstí. V prostoru obchodu 
ještě dnes vidíme oblouk a klenbu 
loubí. Při renesanční přestavbě se dům 
čp. 12 rozšířil na úkor souseda čp. 
13, kterému ponechal pouze uzoučký 
zbytek původní parcely. V roce 
1813 byl majitelem domu purkmi-
str města Chomutova Josef Dobauer. 
Ten zde také 23. srpna 1813 ubyto-
val rakouského císaře Františka I. 

a v sousedních domech v hotelu Reiter 
(hotel Royal, čp. 14) a Adler (čp. 15) 
byli ubytováni ruský car Alexandr 
a pruský král Bedřich s řadou vel-
vyslanců a vojáků. Byl tu i vyslanec 
Velké Británie. V Chomutově měl být 
ubytován také ruský vojevůdce vel-
kokníže Konstantin, Barclay de Tolly, 
kníže Tolstoj, kníže Schwarzenberg, 
Koloredo, Bubna, Sreiter, Klenau, 
Radecký a pruský velitel Blücher 
i vyslanec švédského a sardinského 
království. Na konci srpna 1813 tak 
byla v Chomutově v domě čp. 12 na 
společné poradě u císaře Františka I. 
připravována bitva národů u Lipska. 
Porada trvala dva dny. Pak 24. srpna 
opustili hosté Chomutov a po lipské 
císařské silnici přes Krušné hory vyra-
zili vstříc Napoleonově armádě. Dům 
čp. 12 nikdy potom již nezažil tak 
slavné události.

Stavební historie objektu čp. 91 
(dnes sídlo redakce Nástupu) je jed-
nou z nejzajímavějších na náměstí 
1. máje, neboť je stále důkazem roz-
voje zástavby původního středově-
kého tržiště a nese stopy zaniklého 
podloubí. Celé náměstí bylo rozdě-

leno na stejně široké stavební parcely, 
jejichž šíře se blíží 10 metrům. Dům 
vznikl na dvou parcelách. Podle za-
chovaných sklepů byla uliční čára 
posunuta jižním směrem o více než 
7 metrů. Ze dvou původních domů 
se zachovaly velké zadní sklepní 
komory, které měly vstupy do ještě 
nezaklenutého suterénu přes portály 
se schodištěm přímo z náměstí. Tyto 
přímé vstupy byly kryty přístřešky, 
které se rozšířily v předsunuté loubí. 
U levého domu je dodnes zachován 
sklípek pod loubím s klenbou podél 
průčelí. Posun loubí do náměstí se 
odehrál pravděpodobně ve druhé 
polovině 15. století a probíhal asi až 
do velkého požáru v roce 1598. Poté 
došlo k velkým renesančním přestav-
bám bloku náměstí a k posunu uliční 
čáry o další 4 metry do tržiště i před 
předsunuté loubí. V pravém domě, 
původním čp. 91, vznikla velká rene-
sanční síň zaklenutá křížovou hřebín-
kovou klenbou a podloubí tak bylo 
zcela zrušeno. Tímto zásahem po-
stupně celé průčelí náměstí obrácené 
k severu přišlo o otevřené loubí.

Jaroslav Pachner

tajemství Depozitáře chomUtovského mUzea 

Dějiny boje o českoU 
školU v ervěnicích

V muzejní knihovně se nachází 
obsáhlé dílo Františka Kadeřávka 
Dějiny boje o českou školu 
v Ervěnicích, doložené výpověďmi 
pamětníků, původními doklady 
v originálech i v opisech, pohled-
nicemi a dobovými fotografiemi. 
Zápas o českou školu v Ervěnicích 
byl zahájen v roce 1897. Podle 
dobového tisku tehdy dostalo 
35 rodin úřední výpovědi z bytů, 
někteří žadatelé byli propuštěni 
z práce, takže akce skončila bez 

výsledku. Dne 23. 2. 1907 byla 
podána žádost o českou školu po 
druhé. Jako odpověď 120 rodin ob-
drželo úřední výpovědi z bytů. Dne 
6. 6. 1907 podnikl rozeštvaný dav 
vedený policejními strážníky na 
Čechy útok, při němž mnoho Čechů 
bylo zraněno. Ve chvíli nejhorší 
tísně zakoupily ochranné jednoty 
8 domů, kde české rodiny nalezly 
útulek. Tím byl zápas rozhodnut ve 
prospěch Čechů. Zřízení české jed-
notřídní školy v Ervěnicích nařídila 
zemská školní rada 26. 10. 1907. Za 
rok a půl byla škola otevřena.
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Sociální centrum Kamínek pomáhá už pět let

školáci darovali dětem 
z Klokánku drogerii

lidé budou opět diskutovat 
o zlepšení sociálních služeb

Už pátým rokem jsou pro ve-
řejnost dostupné služby pro rodiny 
s dětmi v sociálním centru Kamínek. 
„Po takové době se jistě hodí bilan-
covat. Za loňský rok přibylo v naší 
službě 160 nových klientů, tedy rodin 
s dětmi, které se dostaly do nějaké ne-
příznivé sociální situace. Těmto lidem 
pomáháme v úsilí zlepšit svou nepříz-
nivou životní situaci tak, aby nedošlo 
k sociálnímu vyloučení rodiny a ne-
byl ohrožen vývoj jejich dětí,“ uvedla 
vedoucí SAS - SC Kamínek Monika 
Peřinová.

Nejčastěji sociální pracovníci po-
máhali rodičům lépe zvládat přípravu 
dětí do školy, řešit špatnou finanční 
situaci, podpořili je i ve snaze najít 

si zaměstnání. „Často jsme pomáhali 
klientům přímo v jejich domácnosti, 
v prostředí, které jim je nejbližší a kde 
například příprava dětí do školy pro-
bíhá mnohem soustředěněji,“ popsala 
vedoucí.

Kamínek také vyplňuje volný 
čas rodin. Rodiče se svými dětmi se 
zapojují například do práce ve zdej-
ším pravidelném kroužku Dílničky, 
oslavují zde Velikonoce, Den dětí či 
Halloween a zúčastňují se dalších 
aktivit.

Kamínek se už napevno zapsal 
do povědomí rodin žijících v loka-
litách Kamenná, Písečná, Zahradní 
a Březenecká. „Do dalších let by si 
možná zasloužil popřát, aby ho lidé 

vnímali jako službu, která je plně na 
jejich straně, která se snaží pomáhat 
jim v nepříznivé životní situaci a mo-
tivuje je ke zlepšení životních podmí-
nek, díky níž snadněji zvládnou běžné 

denní záležitosti, péči o své děti, jed-
nání se školou a úřady či další aktivity 
spojené s klidným chodem rodiny 
a zvládáním obvyklých každodenních 
situací,“ uzavřela Monika Peřinová.

Do chomutovského Klokánku 
zavítaly děti ze základní školy 
Březenecká. Pozvání bylo odměnou 
za sbírku drogerie, kterou uspořá-
daly pro Klokánek koncem loňského 
roku. „Se zájmem si vyslechly infor-
mace o Klokánku, zajímaly se o to, 
jak a proč se děti do našeho zařízení 
dostávají. Dokonce nám přinesly ko-
láčky a muffiny, které samy upekly 
ve školní kuchyňce,“ uvedla vedoucí 
Klokánku Karina Sobotková.

Sbírka hygienických potřeb a dro-
gerie se konala ve škole koncem 
loňského roku, děti nosily například 
šampony, saponáty, papírové kapes-
níčky, zubní kartáčky a pasty, mýdla, 
kuchyňské utěrky, toaletní papíry, dět-

ské pleny, krémy a další věci. „Sbírka 
se konala již podruhé a je vždy vydat-
nou podporou, pokryje naše potřeby 
zhruba na půl roku a sníží tím náklady 
zařízení,“ dodala vedoucí.

Odměnou pro školáky za jejich 
ochotu byl velký darovaný obraz, 
který nakreslily děti z Klokánku 
a nyní zdobí prostory školy. „Moc si 
vážíme pomoci a podpory, které se 
nám touto formou dostalo. V dnešní 
uspěchané době je vždy milé zjistit, 
že osud dětí, které nemohou vyrůs-
tat ve vlastní rodině, vzbudí zájem 
a chuť pomoci. O to víc nás těší, 
že u tak mladých lidí. Moc jim za 
tuto snahu děkuji,“ dodala Karina 
Sobotková.

Město Chomutov připravuje 
druhé veřejné setkání s poskytovateli 
sociálních služeb a zástupci města. 
Uskuteční se 20. června od 15 hodin 
v prostorách radnice. „V průběhu 
prvního setkání vznesli občané něko-
lik důležitých podnětů, které nevyšly 
naprázdno. Jako příklad lze uvést 
potřebu sloučení služeb pro seniory 
a zdravotně handicapované. Všechny 
podněty jsou důkladně diskutovány 
se všemi poskytovateli sociálních 
služeb,“ uvedla projektová a finanční 
manažerka Centra komunitního plá-
nování Eva Procházková.

V návaznosti na nový komunitní 
plán probíhá vyhodnocování dat 
z dotazníků, které byly vyplňovány 

občany, klienty sociálních služeb 
i poskytovateli sociálních služeb 
a zástupci obcí. Výsledky pravidel-
ných setkání poskytovatelů sociál-
ních a souvisejících služeb společně 
s výstupy z dotazníků jsou základem 
pro nový Komunitní plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb 
ORP Chomutov 2018-2021, který je 
financovaný z Operačního programu 
Zaměstnanost. „Zajištění financování 
rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb na území Chomutovska je pod-
míněno zjišťováním aktuálních potřeb 
obyvatel. Proto vyzýváme veřejnost, 
aby přišla diskutovat o svých potře-
bách týkajících se sociálních oblastí,“ 
dodala Eva Procházková.

projekt Zanech 
stopu sbírá 
vzpomínky

Vzpomínky Chomutovanů 
zůstanou zachovány. Organizace 
Společně proti času totiž v rámci 
projektu Zanech stopu sbírá vzpo-
mínky seniorů, dokumentuje je 
a zpracovává. „V podstatě se jedná 
o pokračování práce regionální his-
toričky Zdeny Binterové, která ve 
svých pracích zmapovala zaniklé 
obce okresu Chomutov. Smyslem 
projektu Zanech stopu je uchovat 
povědomí o našem městě a jeho 
okolí. Ukázat, že Chomutov není jen 
černá díra na mapě, ale naopak že 
máme být na co hrdí a na co vzpo-
mínat. Zejména vzpomínky těch nej-
starších obyvatel jsou pro poznání 
historie a života města velmi zají-
mavé a byla by škoda, aby upadly 
v zapomnění,” uvedl Tomáš Binter, 
který navázal na práci své babičky.

Uchovává se jak přepis vzpomínek 
lidí, tak i případně fotografie či jiné 
obrazové materiály. Nyní stále dochází 
ke sběru a třídění informací. Celý 
proces je dlouhodobý. „Velmi často 
je třeba překonat počáteční nedůvěru 
respondentů, kteří se domnívají, že 
zrovna jejich vzpomínky nejsou ni-
čím výjimečné a zajímavé. V tomto 
případě je třeba dotyčného přesvědčit, 
že každá i sebemenší vzpomínka má 
svou cenu,” podotkl Tomáš Binter.

Většina vzpomínek se týká doby 
od roku 1945 do konce šedesátých 
let. Materiály by se v budoucnu měly 
objevit na webu společnosti Společně 
proti času, v tisku nebo knižní podobě.

Své vzpomínky mohou lidé na-
bídnout i sami, kontaktovat organizaci 
mohou na e-mailu spolecneproti-
casu@seznam.cz.
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Často chodím z práce ve večerních 
hodinách a popravdě se někdy bojím. 
Chtěla bych se naučit sebeobranu, 
ale nejsem vůbec fyzicky zdatná, tak 
nevím, zda bych to zvládla. Je možné 
se naučit alespoň nějaké údery, 
abych se cítila bezpečněji?

 Ve hře je spousta faktorů. 
Například kolik měříte a vážíte sa-
mozřejmě roli hraje, ale rozhodně 
to není důvod na svou obranu re-
zignovat. Každý kurz sebeobrany 
vás posune, a to fyzicky i technicky. 
Nelze si samozřejmě představovat, 

že po absolvování třeba osmihodi-
nového semináře jakéhokoliv druhu 
sebeobrany z vás bude neporazitelný 
ninja. To je pochopitelně nesmysl. 
Takovýto seminář je pro začátečníky 
pouhým seznámením se systémem 
a stylem výuky a vedením tréninku, 
samozřejmě nějaké prvotní návyky 
a drilové techniky se účastník naučit 
může, o možnosti praktického pou-
žití ale lze pochybovat. Sebeobrana 
není sportovní disciplína, proto 
účastníci kurzů nemusejí být na fy-
zické úrovni sportovců. Na rozdíl od 

jakéhokoliv sportu není sebeobrana 
svázána žádnou tradicí ani pravi-
dly. Dobrý instruktor sebeobrany 
vás bude učit využívat sebemenší 
výhody k odražení útočníka, a to 
i za použití naprosto nefér postupů 
a pomůcek.

Ze začátku výuky sebeobrany je 
vhodné vést výcvik v tělocvičně, ve 
sportovním oděvu a obuvi. Jakmile 
ale cvičenci dosáhnou určitého 
stupně dovednosti, je naopak vhodné 
vést výuku v běžně užívaném ob-
lečení a obuvi, včetně doplňků (ka-

belky, batoh…). Protože toto často 
limituje pohybový rozsah a moto-
rické schopnosti cvičenců, poslední 
lekce kurzu by poté měly probíhat 
v reálném prostředí.

Naučit se kvalitně sebeobranu, 
která obsáhne maximum témat, je 
skutečně náročné a dle mého soudu 
je minimum potřebné k obezná-
mení se s problematikou někde mezi 
15 a 20 hodinami výcviku a výuky.

Ondřej Roman,
předseda zapsaného spolku

Škola boje Chomutov, z.s.

Nyní jsem ve 34. týdnu těhoten-
ství. Budu rodit podruhé. Jsou 
to 4 roky, co jsem rodila svého 
prvního chlapečka. Rodila jsem 
císařským řezem, protože měl 
omotanou pupeční šňůru kolem 
krku a dusil se. Nyní bych chtěla 
rodit normálně. Můj lékař v tom 
nevidí problém, ale na internetu 
se dočítám rozporuplné infor-
mace. Jak to tedy je?

Váš ošetřující lékař, předpo-
kládám gynekolog, má naprostou 
pravdu. I když jste poprvé rodila 
císařským řezem, není nutné, aby 
i následující porod byl operativní. 
Jistě je nutné k porodu přistou-
pit jako k rizikovému, ale nejsou 
na místě přehnané obavy. Zvláště 
pokud předchozí operace byla pro 
akutně vzniklý stav a problém tedy 
netrvá i do tohoto těhotenství. Pokud 

se Vám jizva po předchozí operaci 
dobře zahojila, není důvod operaci 
opakovat. Existuje sice minimální 
riziko rozvolnění jizvy na děloze, ale 
to je pod 1 %.

Nevěřte všem fámám na inter-
netu a důvěřujte ošetřujícím léka-
řům, kteří se o Vás starají. Císařský 
řez by měl být používán jen v akut-
ních případech, přesně jak se Vám 
stalo při prvním porodu, kdy tato 

operace pravděpodobně Vaše dítě 
zachránila. Bohužel v dnešní době se 
spíše jedná o nadužívanou metodu 
porodu, která je pro maminku mno-
hem rizikovější než vaginální porod 
a zdravému dítěti také neprospívá.

Držím Vám tedy palce, aby vše 
dobře dopadlo, a přeji hodně štěstí.

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

Jsem rozvedená, s bývalým manže-
lem jsme se domluvili na střídavé 
péči. Dcera (5 let) nejprve situaci 
zvládala dobře, ale poslední dobou 
se objevují problémy, často je po-
drážděná, úzkostná a pláče, říká, že 
nechce být ani u jednoho z nás.

Určitě bych doporučila nečekat 
a co nejdříve vyhledat dceři odbor-
níka – psychologa či psychoterapeuta. 
Někdy se stává, že i když se rodiče bez 
problémů dohodnou, dítě střídavou 

péči nepřijme a střídání domácností 
nezvládá. Střídavá péče nemusí být 
vhodným řešením pro všechny děti. 
Zároveň není pravda, že rozložení péče 
by muselo být vždy v poměru 50:50. 
Péče může být nastavena i v jiném 
poměru, více či méně ve prospěch jed-
noho z rodičů.

K řešení současné tíživé situace 
s Vaším bývalým manželem můžete vy-
užít mediátora, nestranného odborníka, 
který Vám pomůže najít novou cestu, 

která by byla v zájmu dcery, a uza-
vřít novou dohodu o péči. Je dobré si 
přiznat, že i když se oba rodiče chtějí 
starat a vítají střídavou péči, může na-
stat situace, kdy je lepší, aby péče byla 
svěřena pouze jednomu z nich a druhý 
pravidelně dítě vídal, například o víken-
dech. Rodič, který své zájmy upozadí 
před zájmy dítěte, není o to méně rodič, 
ba naopak. Dohoda o péči by se měla 
měnit dle potřeb dítěte, stejně jako se 
mění výše výživného. I péče a potřeba 

obou rodičů je v různých obdobích 
dětství jiná.

Střídavá péče nemusí být takovým 
strašákem, jak se může zdát, pokud 
se k ní rodiče postaví s rozumem a na 
všem se dohodnou v zájmu svého dí-
těte. Dítě by mělo vědět, že i když spolu 
máma a táta již nežijí, vždy u nich bude 
mít svůj domov.

Bc. Radka Herclíková,
Poradna pro manželství rodinu a mezi-

lidské vztahy, Chomutov 

Sebeobranu se může naučit každý

poprvé císařským řezem, podruhé to není nutné

Střídavá péče nemusí být strašákem
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Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

SOBOTA 16. 6.,  CHOMUTOV, 
NÁM. 1. MÁJE, 8–12 HOD. 

JAHODOVÉ SLAVNOSTI

JAHODY OD ČESKÝCH PĚSTITELŮ, JAHODOVÉ DOBROTY, 
SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ

FARMÁŘSKÉ TRHY V ČERVNU 2., 16., 30. 6.
JAHODOVÉ SLAVNOSTI V KADANI 23. 6. MÍROVÉ NÁM., 8–12 HOD.
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Na Kočičáku se 
vrátil čas

budoucí hasiči se chystají 
na zahraniční stáž v Sasku

pěvecký sbor Hlásek 
zazpíval v plzni

do školní družiny přijeli 
za dětmi cvičení pejskové Téměř tři stovky lidí se zúčastnily 

akce s názvem Květnová mobilizace 
na Kočičáku. Návštěvníci se ihned po 
příchodu ocitli v době mimořádných 
vojenských opatření provedených 
československou armádou v květnu 
1938. Akce byla také uctěním pa-
mátky Antonína Hejkala, jediného 
známého obránce objektů na vrchu 
Kočičáku, a ostatních, kteří byli při-
praveni v roce 1938 bránit vlast.

Při Květnové mobilizaci lidé 
prošli při sedmi prohlídkách pev-
nostní linii, kde na ně čekalo celkem 
25 uniformovaných členů různých 
spolků a ti sehráli dobové scénky. 
Návštěvníci si prohlédli českoslo-
venskými vojáky plně obsazené 
objekty lehkého opevnění a polní 
okopy, stejně jako dobový tábor teh-
dejších protivníků - sudetoněmec-
kého Freikorpsu.

Žáci třetího ročníku oboru stroj-
ník požární techniky ze Střední 
odborné školy energetické a sta-
vební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy Chomutov se 

zúčastnili přednášky na téma Hasiči 
a digitální svět.

Požární rada Jens Müller z part-
nerské školy v Německu představil 
především novinky pro letošní rok, 

dále i hasičské sbory v Německu, 
příhraniční spolupráci sborů Německa 
a Čech a v neposlední řadě používané 
technologie. „Všichni zúčastnění od-
povídali na zvídavé dotazy žáků. Za 
českou stranu vyhodnotil předchozí 
spolupráci ředitel školy Jan Mareš, 
velitel družstva HZS Most Pavel 
Čepelák a účastník stáže v Německu, 
který popisoval rozdílnost němec-
kých složek a výjezdů s českými,“ 
uvedla manažerka projektu Blanka 
Hvozdová.

Touto přednáškou byl spuštěn 
výběr žáků na odbornou stáž ve státní 
škole pro požární a civilní ochranu 

spolkové země Sasko, která se usku-
teční na přelomu října a listopadu. 
„Vybrané žáky bude čekat společný 
výcvik s německými hasiči například 
v zátěžovém tepelném kontejneru, 
v polygonu pro simulaci bytového 
požáru a činnosti v zakouřeném 
prostředí. Stáž dále obsahuje nácvik 
vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel, poskytování první pomoci 
a lezecký výcvik, ale také bohatý kul-
turní program zaměřený na poznání 
prostředí a způsobu života v této části 
Saska, kulturních tradic i společen-
ského života v současnosti,“ popsala 
manažerka.

Pěvecký sbor Hlásek při zá-
kladní škole v Písečné ulici absol-
voval koncertní zájezd do Plzně. 
„V Plzni se zúčastnil festivalu 
Plzeňský rozhlas zpívá, kde účin-
kovalo celkem osm sborů z České 
republiky. Sbor zde navázal spo-
lupráci s rokycanským dětským 
sborem Šum,“ uvedla vedoucí 
pěveckého sboru Liana Jíchová. 

Součást cesty byl poznávací výlet 
do plzeňské zoo a dinoparku. Akci 
podpořilo město Chomutov.

Dětský pěvecký sbor Hlásek 
funguje na základní škole v Písečné 
ulici přes třicet let. Účastní se pře-
hlídek v Česku i v zahraničí, cho-
mutovská veřejnost ho může potkat 
také na mnoha různých akcích, 
které se konají přímo ve městě.

Na hřišti u základní školy 
Kadaňská na chvíli vyrostlo cvičiště 
základní kynologické organizace 
z Březenecké. Žáci se stali svědky 
výcviku osmi pejsků. „Dozvěděli 
jsme se spoustu věcí, třeba jak se 
pes češe a jak se mu čistí srst, jak 
se kontroluje jeho chrup, jak si pej-
sek nejvhodněji hraje, ale i jak se 
poskytuje první pomoc zraněnému 
člověku,“ uvedla vychovatelka 
Renata Dudová.

Děti se na chvíli staly hledanými 
osobami, ale se psí jistotou byly od-
haleny. „Pejskové nás přeskakovali, 
ale také se ochotně nechali hladit. 
Viděli jsme, jakým způsobem se psi 
učí jednotlivým povelům a jak je 
důležitá odměna za každý splněný 

úkol. Rádi pak přijali pamlsek od 
svého pána za plazení, přelézání 
překážek, chůzi ve vymezeném pro-
storu nebo i v neznámém prostředí 
tunelu,“ doplnila vychovatelka Jitka 
Maroušková.

Pro žáky bylo zajímavé zjiš-
tění, že vychovaný a vycvičený pes 
poslouchá výhradně svého pána. 
Byli nadšeni z bezprostředního kon-
taktu s pejsky, z jejich přítulnosti 
a hravosti.
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Kadaňská má zlatou 
medaili z atletiky

žáci se dozvěděli, jak roste les  
od semínka až po zpracování

budoucí kuchařky soutěžily 
v přípravě pokrmů

druháci zachránili v blatně 
desítky ohrožených žab

Za účasti dvanácti družstev 
v každé kategorii z Chomutova, 
Jirkova, Perštejna, Údlic a Března se 
na atletickém stadionu na Zadních 
Vinohradech konal atletický závod 
s názvem Pohár rozhlasu. Za základní 
školu Kadaňská soutěžila čtyři druž-
stva. „Přestože sportovci z kategorie 
mladších žákyň a žáků patří k našim 
závodním mláďátkům, odnesli si stří-

brnou medaili za druhé místo v pořadí 
všech škol,“ uvedla učitelka tělocviku 
Radka Vaňkátová.

V kategorii staršího žactva repre-
zentovali školu již zkušenější závod-
níci. „Chlapci této kategorie skončili 
na prvním místě a tím se probojo-
vali do krajského finále. Zároveň si 
chlapci odnesli medaile i v jednotliv-
cích,“ dodala učitelka.

Žáci třetího a čtvrtého roč-
níku základní školy v Hornické 
ulici strávili jedno dopoledne 
v Bezručově údolí. V rámci výuky 
prvouky a přírodovědy byl pro ně 
připraven program z oblasti lesní 
pedagogiky s názvem Od semínka 
po nábytek. „Program byl zamě-
řený na hospodaření v lese, pěs-

tování stromů, těžbu a zpracování 
dřeva. Děti se během dopoledne 
seznamovaly s procesem růstu 
lesa od semínka a sazenice až po 
velký strom, ze kterého je možné 
něco vyrobit. Dozvěděly se, jak 
se během růstu o stromy pečuje, 
proč jsou v lese oplocenky a proč 
se provádějí nátěry, prořezávky 

a probírky stromů,“ uvedla učitelka 
Věra Antoňová.

Během her v lese děti vnímaly 
lesní prostředí různými smysly – 
zrakem, sluchem i hmatem. „Pro 
děti bylo velice poučné i sázení 
mladých stromků, současně tím 
přispěly ke zlepšení přírody v okolí 
našeho města,“ dodala učitelka.

Žákyně druhého ročníku učeb-
ního oboru stravovací a ubytovací 
služby ze Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní 
Chomutov se zúčastnily celostátní 
gastronomické soutěže s názvem 
Pocta zahradnickému řemeslu.

Soutěž pořádala Odborná škola 
výroby a služeb v Plzni. „Za naši 
školu soutěžila děvčata Nikola 
Kováčová a Ludmila Facunová. 

Soutěžními úkoly byla příprava 
dvou druhů studených předkrmů, 
složitého salátu a slavnostní tabule 
pro dvě osoby,“ uvedl Jiří Mladý ze 
SŠTGA.

Příprava na soutěž probíhala 
v březnu pod vedením u či te lek od-
borného výcviku Libuše Mihalincové 
a Marcely Petrmichlové. Z deseti 
družstev děvčata obsadila krásné 
čtvrté místo.

Druháci ze základní a mateřské 
školy Duhová cesta se zúčastnili zá-
chrany ohrožených ropuch v horské 
obci Blatno. „V chráněné oblasti 
Bezručova údolí přezimují ohrožené 
druhy žab – především ropuch. Žabky 
každoročně s příchodem teplého 
počasí vyrážejí na cestu a směřují 
do blatenského rybníka, který je ne-
daleko. Bohužel mají v cestě rušnou 
silnici. Místní tak každoročně podél 
silnice na okraj pole umisťují plastové 
zábrany a kbelíky, do kterých ropu-
chy odchytávají, sbírají a bezpečně 
přenášejí až k rybníku. Naše děti také 

pomohly,“ uvedla učitelka Adéla 
Marschalková.

Mnozí žáci drželi žabky, mnohdy 
i docela velké žáby, v ruce poprvé. 
Děti byly nadšené, s radostí běhaly 
od jednoho kbelíku k druhému, 
některé žabky sbíraly i po cestě. 
Nejúspěšnější třída 2.A za dopoledne 
bezpečně přenesla a zachránila přes 
sedmdesát žabek. Všechny donesly 
děti až k rybníku, kde je opatrně vy-
pustily do vody a pozorovaly, co bu-
dou žabky dělat. Ve vodě již byla i va-
jíčka, takže si hned mohly prohléd-
nout, jak vývoj žab bude pokračovat.
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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

PROVOZNÍ MONTÉR 
VODOVODŮ

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE  PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ
SPOLEČNOST    Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE   pracoviště v působnosti oblastního 
   závodu Most: Most, Teplice, Louny, 
   Chomutov, Žatec, Litvínov
PRACOVNÍ NÁPLŇ

• Provádění a řízení provozních montážních a údržbářských prací 
na vodovodní síti a vodohospodářských objektech

• Provádění odborných montážních prací dle dispozic nadřízených
• Vykonávání pracovní pohotovosti

NABÍZÍME
• Zázemí silné nadnárodní společnosti
• Jistotu a stabilitu velké fi rmy
•  Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní 

smlouvy
•  Možnost dalšího profesního vzdělávání                    

POŽADUJEME
•  SO s výučním listem (nejlépe vyučen v oboru)
•  Platný svářečský průkaz výhodou
•  Řidičský průkaz sk. B
•  Práce na PC výhodou

Životopis zasílejte na email dagmar.machova@scvk.cz, 
nebo poštou na: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., 
personální útvar, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

V úterý 26. června  2018 
je od 09 do 18 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku� 

 i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

7037_pf_nabor_inzerce_92,5_62.indd   1 14.02.17   16:37
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První rodinné záPolení Pro rodiče

Slavnosti  
Chomutovského  
pivovaru
sobota 16. června  |  14.00–18.00 h 
Sportovní areál Domovinka
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křížovka Městská rada se rozhodla před 150 lety proměnit bažiny a neúrodnou půdu (tajenka).
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osmisměrka Domeček chystá soutěž Chomutov má (tajenka). vtipy

Potkají se dva spolužáci na hřišti: 
„Proč nejsi ve škole?" 
„Mám těžkou angínu.“ 
„Se mnou je to horší – mám 
zápal plic!"

„Soustřeďte se... A řekněte mi, ale 
podrobně, jak se vyvíjela těžba 
ropy ve Spojených státech!“ „Rok 
1272 – nic, rok 1273 - nic, rok 
1274 – nic…“

Na přírodovědné procházce 
lesem ukazuje učitel u potoka na 
ohlodané stromy a ptá se: „Víte, 
děti, kdo to udělal?“ A sborově 
se ozve: „To my ne, to byli ti 
z béčka!“

„Ví někdo z vás, kde leží Kuba?" 
táže se učitel. 
„Prosím, v posteli s angínou!“ 
odpověděla snaživá žačka.

Student práv se dostaví ke zkoušce 
a v úvodu říká: „Rád bych, pane 
profesore, upozornil, že podle 
jednoho paragrafu trestního 
zákoníku se dopouští přečinu ten, 
kdo by chtěl využít neznalosti 
druhého k tomu, aby ho poškodil!“

„Horáčku,“ vyvolá učitelka žáka, 
„řekni nám… dvě zájmena!“ 
„Kdo? Já?“ vyděsí se on. 
„No vidíš, že to jde, když chceš. 
Píši ti jedničku!“AKAšU, ATAKY, beTlY, čMOUd, dáMIčKA, fáTUM, fYTOl, IONTY, IrSKO, KAVKY, 

KrIMI, KUlTY, KYrYS, lApKA, lOKACe, lOVCI, OTrOK, pAUSA, prAXe, pUrpUr, 
půTKA, rýpAT, SAZeč, STráže, TAlár, TrUMf, UreUS, VědMA, želVA

POMůCKA:
ALLOSA

IMANDRA
AKMOLA
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 6.6.  18.00  povíDání o bylinkách – SKKS
 7.6.  08.00  ms oFFice – seminář – Okresní hospodářská komora
 7.6.  17.00  významné rabínské osobnosti čech a moravy – 

přednáška – Café Atrium
 8.6.  17.30  olDies party – odpoledne s hudbou převážně 60. a 70. let se 

skupinou Fontána – SKKS atrium
 9.6.  09.30  táto, mámo, pojĎ si hrát – sportovní dopoledne pro rodiče 

a nejen předškolní děti – zahrada ZSŠ a MŠ Palachova
 9.6.  15.00  roDinné zápolení – noc v mUzeU – muzeum na radnici
 9.6.  21.00  noc v mUzeU – inspirovaná hollywoodským filmem – muzeum na 

radnici
 11.6.  16.00  senioři vzpomínají na karla hašlera – Café Atrium
 12.6.  17.00  krkavčí matka – Veronika Hurdová – povídání s blogerkou, 

spisovatelkou a maminkou tří malých dětí o cestování s dětmi – SKKS
 13.6.  10.00  sázení štěpU liDické hrUšně – beseda o Lidicích u příleži-

tosti výročí vypálení obce – zahrada ZSŠ a MŠ Palachova
 13.6.  17.30  astroloGie – psychologické pozadí nemoci, lektor Radim Žáček – 

SKKS
 14.6.  19.00  narcissUs in space – koncert mezi knihami – SKKS – oddělení 

naučné literatury
 16.,30.6. 08.00  severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 16.6.  09.00  česká nUmismatická společnost – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – SKKS
 16.6.  13.00  DobroFest – festival dobrovolnických aktivit v piknikovém stylu – 

městský park
 16.6.  14.00  slavnosti chomUtovského pivovarU – vystoupí 

Karel Galli Končíř a spol., Špuntqaně, Prasex, Kabát revival band CV, ZUŠ 
T. G. Masaryka Chomutov, bohatý doprovodný program, moderuje Jirka 
Formánek – sportovní areál Domovinka

 19.6.  09.00  norDic WalkinG s knihovnoU – SKKS
 20.6.  08.30  seminář GDpr ochrana osobních úDajů – Okresní 

hospodářská komora
 21.6.  13.00  léčivé hoUby – určeno pro nevidomé a slabozraké SONS – SKKS
 21.6.  17.00  tvořivost jako přístUp k životU – přednáška – Café 

Atrium
 22.6.  17.00  mlaDá píseň – finálový večer soutěže interpretů populárních 

písní – SKKS – atrium
 23.6.  12.00  barevná planeta – 4. ročník multikulturního festivalu prezentu-

jícího národnostní menšiny žijící v Chomutově – náměstí 1. máje
 26.6.  15.00  červnové tvoření – organzové brože – SKKS
 27.6.  16.00  3-2-1 prázDniny! – vystoupí Divadlo KÁKÁ, Tequila band ZUŠ 

T. G. Masaryka Chomutov a studentská kapela SETOPLETE. Připraveny 
jsou tvořivé dílny i malování na obličej – SKKS atrium

 29.6.  10.00  vysvěDčení ve staré škole – PZOO – Stará Ves
 29.6.  15.00  stanování na letním kině – odpoledne plné soutěží, her 

a zábavy, od 22 hodin promítání pohádky Mimoni – letní kino
 do 28.10.    zpřístUpnění železničního Depozitáře nároD-

ního technického mUzea – čtvrtek až neděle od 9 do 
16 hodin, přístup po značené trase z Černovické ulice od parkoviště 
Globus

      prohlíDky interiérů staveb ve staré vsi s prů-
voDcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, AKCe

 13.6. st 17.00  večerníček pro seniory – tradiční taneční podvečer

MěSTSKÉ dIVAdlO

 6.6. st 17.00  DeaDpool 2 20.00  tiché místo
 7.6. čt 17.00  pat a mat znovU v akci 18.00  avenGers: inFinity War 
   19.30  Debbie a její parťačky 
 8.6. pá 16.00  pat a mat znovU v akci 17.00  backstaGe
   18.00  solo: star Wars story 19.30  Ghost stories
 9.6. so 15.00  pat a mat znovU v akci 17.00  backstaGe
   18.00  Debbie a její parťačky 19.30  Ghost stories
 10.6. ne 15.00  pat a mat znovU v akci 
   16.00  Dvě nevěsty a jeDna svatba
   18.00  backstaGe 19.00  Debbie a její parťačky 
 11.6. po 17.00  Debbie a její parťačky 19.00  solo: star Wars story 
 12.6. út 17.00  backstaGe 19.00  DeaDpool 2 
 13.6. st 16.00  avenGers: inFinity War (3D)
   19.00  první liGa 19.30  hastrman
 14.6. čt 17.00  příšerky z vesmírU 
   18.00  žalman - nasloUchám tichU země 19.30  já, simon 
 15.6. pá 17.00  příšerky z vesmírU 
   18.00  solo: star Wars story 19.30  máš ji!
 16.6. so 15.00  příšerky z vesmírU 17.00  já, simon 
   18.00  avenGers: inFinity War (3D)  20.00  máš ji!
 17.6. ne 15.00  příšerky z vesmírU 17.00  DeaDpool 2 
   18.00  máš ji! 20.00  Debbie a její parťačky 
 18.6. po 17.00  teheránská tabU 19.30  Dámský klUb
 19.6. út 17.00  solo: star Wars story 19.00  backstaGe
 20.6. st 17.00  DeliriUm 19.30  na krátko
 21.6. čt 16.00  jUrský svět: zánik říše (3D 18.00  jsem božská
   19.30  jUrský svět: zánik říše
 22.6. pá 16.00  jUrský svět: zánik říše (3D)
   18.00  já, simon 19.30  jUrský svět
 23.6. so 15.00  jUrský svět: zánik říše
   17.00  neUvěřitelný příběh o obrovské hrUšce
   18.00  jUrský svět: zánik říše (3D) 19.30  hastrman
 24.6. ne 15.00  hleDá se princezna 17.00  jsem božská
   18.00  jUrský svět: zánik říše 20.00  tiché místo
 25.6. po 17.00  solo: star Wars story (3D)
   19.00  jUrský svět: zánik říše
 26.6. út 17.00  avenGers: inFinity War 19.00  jsem božská
 27.6. st 17.00  DeaDpool 2 18.00  teheránská tabU
   20.00  Debbie a její parťačky 
 28.6. čt 16.00  jim knoFlík, lUkáš a lokomotiva ema
   18.00  láska bez bariér 19.00  sicario 2: solDaDo
 29.6. pá 16.00  jim knoFlík, lUkáš a lokomotiva ema
   18.00  Fakjů pane Učiteli 3 19.00  sicario 2: solDaDo
 30.6. so 15.00  pat a mat znovU v akci 17.00  jUrský svět: zánik říše
   18.00  sicario 2: solDaDo 20.00  láska bez bariér 
 1.7.  ne 15.00  příšerky z vesmírU 17.00  láska bez bariér
   18.00  jUrský svět: zánik říše (3D) 19.30  na krátko

 
KINO SVěT

 16.6. so 17.00  UnDerGroUnD a biGbít na chomUtovskU – koncert 
v rámci vernisáže výstavy. V 17 hodin vystoupí Václav „Bahňous“ Blábolil, 
v 18 hodin chomutovská bigbeatová kapela Víčka – SKKS atrium nebo 
sál v 1. patře 

 20.6. st 17.00  koncert zUš žatec – Café Atrium
 21., 27.6. 16.30  koncert Dechové hUDby – u příležitosti Evropského dne 

hudby – altán v městském parku 
 22.6. pá 20.00  konzert 13 – vystoupí Kuba Alexa, Dokruhu, Kalle – Cafe Rouge
 29.6. pá 20.00  koncert 14 – Monika Načeva – Průvan v hlavě – kostel sv. Ignáce

KONCerTY

 Od 8.6.  maGický čtverec – Jiří Turek – vernisáž 7. 6. v 17 hodin – galerie Lurago
 Od 16.6.  UnDerGroUnD a biGbít na chomUtovskU – audiovizuální 

projekt – muzeum na radnici
 Od 19.6. výtvarná zahraDnÍ – výstava obrazů žáků ZŠ Zahradní – Café Atrium
 Od 30.6.  krajka ve výtvarném Umění – vernisáž 30.6. v 10 hodin, 

doprovodný program výtvarné dílny – OM Dům Jiřího Popela
 Do 7.6.  chomUtovský výtvarný salon iv. 2018 – Sklepení osudu, 

čajovna Alibaba
 Do 20.6.  obrazy, sochy a GraFika – roman křelina a vít 

křelina – galerie Zlatý klenot
 Do 28.6.  salon – výtvarný spolek praha – galerie Špejchar
 Do 30.6.  10. minisalon vo zUš t. G. masaryka chomUtov – výstavní 

síň knihovny
 Do 30. 6.   Foto minerálů z celého světa – Jindřich Pittner – galerie Na 

schodech v SKKS
 Do 30.9. Foto – lUcie stříbrská – kostel sv. Ignáce

VýSTAVY

pravidelné 
akce

 6.6. st 19.00 proton – městské divadlo
 7.6. čt 19.00 valerie a týDen Divů – městské divadlo
   21.45 romeo a jUlie – náměstí 1. máje

 8.6. pá 16.30  aUDrey martells & Walter phishbacher trio – stage 
u divadla

   18.00 vlaDivojna la chia & 4trio – stage u divadla
   19.30 klara & the pop – stage u divadla
   21.00 takin' oFF – stage u divadla
   22.30 lake malaWi – stage u divadla
   24.00 the complication – Kulisárna

 
MUlTIžáNrOVý feSTIVAl OTeřeNO 2018

 6.6.  16.30  DivaDelní přeDstavení – sál ZUŠ
 7.6.  21.45  romeo a jUlie – náměstí 1. máje
 12.6.  18.30  hoUslový recitál petry toUškové – sál ZUŠ
 14.6.  18.00  koncert absolventů – sál ZUŠ
 15.6.  17.00  tvoje tvář má známý hlas – sál ZUŠ
 19.6.  18.30  Dechové kvinteto 4+1 s emi sUzUki – sál ZUŠ
 20.6.  15.00  přijímací talentové zkoUšky – budova ZUŠ
 21.6.  15.00  koncert tří (biG) banDů – budova ZUŠ

ZáKlAdNí UMěleCKá šKOlA

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

   všemU světU na útěchU – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny krUšnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohleDy Do pravěkU – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  lapiDáriUm – kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

OblASTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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 8.6.  08.00  ms oFFice – seminář – počítačová učebna
 13.6.  15.00  vyhoDnocení soUtěží a závěrečný Den
 14.6.  18.00  žijeme taDy Už 100 let – přehlídka volnočasových aktivit,  

galavečer akce Chomutov má talent - městské divadlo
   coUntry taneční klUb laso – každou středu od 18 hodin
   aUtoDráha pro veřejnost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   DopoleDní keramika – každé úterý od 10 hodin
    keramika pro Dospělé a mláDež – každou středu od 17 hodin
   zUmba Fit nejen pro maminky – každou středu od 10 hodin
   cvičínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

poDrobný  
kalenDář akcí  

najdete na webu:

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

reDakce:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

inzerce:
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

bbbbbbb

bbbbbbb

bbbbbbb

bbbbbbb

bbbbbbb

bbbbbbb

sobota 9. června | 15.00–21.00 h
Starobylá radnice v Chomutově,  
Oblastní muzeum v Chomutově

www.rodinnezapoleni.cz 

Noc  
v muzeu

SVč dOMečeK

pravidelné 
akce

 6.6.  16.30  soFtbal – eXtraliGa mUži beavers chomUtov – 
juniorská reprezentace chlapců do 19 let – hřiště ZŠ Ak. Heyrovského

 16.6.  09.00  soFtbal – tUrnaj soUtěže U9 – hřiště ZŠ Ak. Heyrovského
 16.6.  14.00  reD bUll Urban bUly – SD aréna
 16.6.  15.00  akaDemie tš starDance – městská sportovní hala
 21. až 24.6.   Dance Fever 2018 – Mistrovství Evropy v disco dance a disco 

freestyle – SD aréna
 23.6.  13.00  X. chomUtov skate contest – skateboardové závody – 

skate park Kamenný vrch
 24.6.    chomUtovská rychlopalková toUr 2018 – II. kolo – střelni-

ce SSK Chomutov

veřejné brUslení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 
od 10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

parkoUr trénink
úterý od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
čtvrtek od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
sobota od 14 hodin – SVČ Domeček
neděle od 10 hodin – SVČ Domeček

zDravá páteř
úterý od 17 hodin – SVČ Domeček
čtvrtek od 18 hodin – SVČ Domeček

SpOrT

pravidelné 
akce

bankovnÍ specialista
CERTIFIKOVANÝ ČNB

ZÁSTUPCE VŠECH BANK A POJIŠŤOVEN
OSOBNÍ KONZULTACE

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH ÚROKŮ A PODMÍNEK
ZÁRUKA JEDNODUCHÉHO PROCESU VYŘÍZENÍ

Kancelář : CRB Zborovská 3150, Chomutov, tel.: 608 150 911, www.chytryhonza.cz
>

>
>
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levharti dobře reprezentovali 
Chomutov v lucembursku

Gymnastky uzavřely sezonu medailemi z Mčr

Na prahu nové éry se rozloučil s pozicí trenéra

Mladší žáci a žákyně U14 basket-
balového klubu Levharti Chomutov se 
s finanční podporou města zúčast-
nili velkého mezinárodního turnaje 
v Lucembursku, kde chlapci odehráli 
devět zápasů a děvčata pět. Nevedli 
si vůbec špatně, mladé Levhartice 
vybojovaly čtvrté místo z osmi, 
mladí Levharti obsadili sedmé místo 
z dvanácti.

Turnaj v lucemburském městě 
Esch proběhl už po pětadvacáté a or-

ganizačně je dotažený takřka k doko-
nalosti. Tamní sportoviště by mohly 
závidět i ty nejlepší české kluby, logis-
tika je šitá na míru potřebám turnaje, 
organizátoři myslí na všechno a navíc 
jsou kdykoliv připraveni splnit účast-
níkům jakékoliv přání. Není divu, 
že týmy ze všech možných koutů 
Evropy, letos bylo účastnických států 
dvanáct, na turnaj jezdí rády. Stejně 
tak se na turnaji líbilo chomutovským 
basketbalistům.

Hraje se na čtyřikrát pět minut, 
také některá turnajová pravidla jsou 
odlišná od běžných. Mladší žákyně 
z Chomutova už mají v Lucembursku 
dobré jméno, turnaje se zúčastnily po 
čtvrté, z toho dvakrát získaly zlato. 
Tentokrát vyhrály všechny tři zápasy 
ve skupině, ale v semifinále a v ná-
sledném utkání o bronz už se jim tolik 
nevedlo. Také chlapci při premiérové 
účasti začali výborně, ve skupině 
porazili tři soupeře z pěti, ale prohráli 
vyřazovací duel o postup do semifi-
nále, a tak skončili ve skupině o 5. až 
8. místo. V ní dvakrát prohráli a na 
závěr zvítězili, čímž si zajistili sedmou 
příčku.

Děvčata si připsala ještě jeden 
úspěch. Do pětičlenného all star týmu 
turnaje byla vybrána Martina Blahová. 
„Turnaj hodnotíme pozitivně. Holky 
si zahrály na místě, kam se už možná 
nikdy nedostanou, s týmy, se kterými 
se už možná nikdy neutkají. Každý 
soupeř byl přitom jiný, každý předsta-
voval jiný herní systém,“ řekl trenér 

mladších žákyň Ondřej Matýs.
Kromě vlastního basketbalového 

programu byly pro Levharty zážitkem 
i zahajovací a zakončovací ceremo-
niál, při kterých jim během nástupu 
hrála česká hymna. Příjemným pře-
kvapením pak bylo setkání s výkon-
ným ředitelem Evropské basketbalové 
federace Kamilem Novákem, který se 
s chomutovskou výpravou vyfotil.

Výsledky mladších žákyň: SV 
Halle Lions (Německo) 30:24, Estudio 
Madrid (Španělsko) 34:17, Basket 
Cervia-Cesenatico (Itálie) 20:16, 
Chemnitz Cats (Německo) 18:31, 
Basket Esch (Lucembursko) 38:41.

Výsledky mladších žáků: Nitia 
Betebuerg (Lucembursko) 39:23, 
Uccle Europe (Belgie) 22:38, NCR 
Valongo (Portugalsko) 34:24, High 
Five Tilburg (Holandsko) 21:10, Neos 
Novi Sad (Srbsko) 22:45, SLUC 
Nancy (Francie) 32:50, Estudio 
Madrid (Španělsko) 22:24, Dragons 
Mödling (Rakousko) 22:28, Nitia 
Betebuerg (Lucembursko) 29:18.

Moderní gymnastky SC 80 Cho-
mu tov korunovaly úspěšnou jarní se-
zonu dvěma cennými kovy z mistrov-
ství České republiky. Stříbro za sestavu 
s obručí získala Sofie Krsteva v ka-
detkách mladších a Adéla Poláchová 
vybojovala bronz za sestavu s kuželi 
v kategorii kadetek starších.

„Letošní úspěchy jsou velkým za-
dostiučiněním a odměnou za mnoho 
náročných hodin strávených v tělo-

cvičně. Jsme nadšené, že jsme rozšířily 
naši sbírku republikových medailí, 
které jsou velkou motivací nejen pro 
medailistky samotné, ale i pro ostatní 
závodnice, které vidí, že se poctivá 
příprava vyplácí,“ hodnotí výsledky 
hlavní trenérka Věra Nedbálková.

Na republikový šampionát kade-
tek do Jablonce nad Nisou odjelo šest 
zástupkyň oddílu. Velmi dobrý výkon 
předvedlo trio závodnic v kategorii 

kadetek starších, když všechny postou-
pily do finále. V závěrečném hodno-
cení patřilo Adéle Poláchové 6., Adéle 
Čermákové 13. a Kateřině Ťupové 
15. místo v celkové konkurenci 37 zá-
vodnic. Mezi kadetkami mladšími 
se na vynikající 5. místo probojovala 
Sofie Krsteva, Barbora Suchardová se 
umístila na 27. příčce a Anna Milerová 
na 29. místě ze 40 závodnic. Nejmladší 
chomutovskou závodnicí, která se le-

tos probojovala na mistrovský závod, 
byla Oleksandra Yuza. Reprezentovala 
Chomutov v kategorii nadějí mladších 
v Praze. V konkurenci 54 závodnic si 
výborným výkonem vybojovala finá-
lovou účast a celkové 15. místo.

„Jarní sezona závodů pro jednotliv-
kyně je u konce a my se brzy začneme 
připravovat na společné skladby, které 
jsou hlavní náplní podzimních zá-
vodů,“ oznamuje Věra Nedbálková.

Jméno Martina Bociana je s cho-
mutovským florbalem neodmyslitelně 
spjato, proto dost lidí překvapilo, když 
oznámil, že po 10 letech odchází z po-
zice trenéra A týmu. „Je správný čas 
na změnu. Jsme s hráči dlouho a i oni 
mají právo dostat nový impuls a moti-
vaci,“ vysvětluje bývalý trenér a sou-
časný předseda klubu.

Rozhodnutí se nezrodilo náhle. 
„Od začátku sezony jsem věděl, že 
bude moje poslední. Udělali jsme 
velký kus práce a nyní je před námi 
poslední krok. Uvědomil jsem si, že 
jej nezvládnu sám,“ vysvětluje Martin 
Bocian, který ještě nedávno měl 

v klubu hned čtyři funkce – kromě 
té nejvyšší v klubu a trenéra A mužů 
zastával také pozici trenéra juniorů 
a šéftrenéra mládeže.

S muži se postupně prokousal jako 
první oficiální trenér od krajského 
přeboru až po druhou nejvyšší soutěž. 
Jeho nástupcem by měl být zkušený 
trenér s vizí. „Hledáme člověka, který 
má za sebou výsledky a dokáže týmu 
dát správný impuls a být pro hráče 
autoritou,“ potvrzuje Martin Bocian, 
že profesionalizace klubu pokračuje. 
„Souvisí to i s vyšší podporou města, 
kterou chceme investovat do rozvoje.“

Martin Bocian se ale loučí také 

s pozicí šéftrenéra mládeže. „Tam 
máme kvůli předchozí koncentraci 
pozic u mé osoby největší resty a je 
zde velký prostor pro navýšení kva-
lity,“ říká. Funkci převzal hráč A týmu 
a trenér dětí Petr Linc. „Je charisma-
tický, má zápal a mohu mu důvěřo-
vat. Chystáme novou vizi klubu, která 
bude hodně odviset od práce s mlá-
deží, proto bude jeho pozice velmi dů-
ležitá,“ dodává Martin Bocian.

V průběhu sezony vykrystalizovala 
také podoba sekretariátu ve složení 
šéftrenér mládeže Petr Linc, sportovní 
manažer Petr Pastor a sekretář David 
Tauš. Nad nimi pak je výkonný výbor 

klubu, který volí předsedu. „Jsme 
připraveni na novou etapu. Věřím, že 
všechny změny včetně rozšíření rea-
lizačních týmů klubu prospějí. Máme 
25 družstev a téměř 400 členů a nyní 
musíme udělat ty správné kroky, které 
nás posunou dopředu,“ vysvětluje.

Pro Martina Bociana změny 
v klubu zároveň znamenají návrat 
z placené funkce šéftrenéra mládeže 
k pozici učitele. „Těším se. I pro mě 
to bude nový impuls, který mi přinese 
i nový pohled na sport,“ usmívá se 
budoucí tělocvikář, který zároveň bude 
6. června obhajovat pozici předsedy 
florbalového klubu.
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Chomutované na dva dny 
získali stroj času, díky kterému 
se dostali zpět do minulosti. 
Promítání na městské věži je 
přeneslo do dob velkých požárů, 
příchodu vojsk či změn vládců 
a skončilo v první republice. 
„Chomutované se přesunuli do 
minulosti, do dob první repub-
liky, a zavzpomínali si v rámci 
výročí sta let naší republiky na 
život, jak fungoval dříve. Také 

jsme ochutnávali Májový ležák 
chomutovského pivovaru, který 
měl putovat na Pražský hrad panu 
prezidentu Masarykovi jako dárek 
od města Chomutova. Aby pivo 
z Chomutova odešlo v nejvyšší 
kvalitě, byli přizváni radní našeho 
města, kteří ho ochutnali a po-
tvrdili, že pivo má tu správnou 
chuť,“ uvedl náměstek primátora 
David Dinda.

Pro návštěvníky byl připra-

vený velmi pestrý program na 
náměstí 1. máje. Lidé nakupovali 
u stánků různé dobroty, děti vyrá-
běly pouťové dárečky, soutěžily 
a všichni společně zhlédli hned 
několik zábavných vystoupení.

Cestování po historickém 
Chomutově zprostředkovala i ces-
tovní kancelář. S jejím průvod-
cem si mohli zájemci prohlédnout 
městské památky formou zábav-
ných hraných scének.
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Chomutovské slavnosti vrátily 
čas do doby první republiky



Volná pracovní místa ZF Klášterec 
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi nás a podílej se na projektech elektromobility. 

Projekt Extension – nová hala již tento rok! 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:
n HR manager
n Mechanik seřizovač
n  Inženýr kvality / Specialista analýz
n Skladník
n Metrolog
n  Projektant výrobních a testovacích zařízení
n Projektant testovacích zařízení a systémů
n Electronics Engineer
n Technik měření

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník 
uchazeče na webu 
http://www.zfklasterec.cz nebo 
zaslat strukturovaný životopis na: 

kls-personalni@zf.com 

n Specialista controllingu
n IT local specialist
n Referent projektových činností
n Specialista BOZP a PO
n Referent kvality výroby
n Specialista Facility Management
n  Letní brigády 

pro studenty


