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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

ELEGANTNÍ, RODINNÁ, VYBAVENÁ, SPOLEHLIVÁ, 
BEZPEČNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-8   1 29.6.2017   10:15:06

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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� aktuality
 4 PřeS LÉTO PřIbUde 

ParKOVIšTě, CHOdNíKY 
I PřeCHOd
O prázdninách se rozeběhne 
hned několik investičních 
akcí. Město například nechá 
vybudovat nové chodníky, 
vylepší školy, vystaví nové 
parkoviště nebo přechod přes 
silnici.

� aktuality
 5 PůLMaraTON: PříPraVY 

jSOU V PLNÉM PrOUdU
Skoro dvě stovky běžců se už 
přihlásily na Chomutovský 
půlmaraton, který se poběží 
historickými i přírodními 
krásami Chomutova na začátku 
srpna.

� téma
 6 Z LIgY Se VYKLUbaL 

fOTbaLOVý feNOMÉN
Čtvrt století funguje spolek 
Chomutovská liga malého 
fotbalu. Významné jubileum 
sportovci oslaví především 
letními zápasy.

� rozhovor
 8 IrINa MaLINOVá: KNIHa 

je VYúSTěNíM PaTNáCTI 
LeT MÉHO žIVOTa
Nedávno byla slavnostně 
pokřtěna kniha s názvem 
„Skejuš, Skejušané, Skejušan. 
Rusíni v Chomutově, původ, 
historie, současnost”, která 
mapuje život a osudy Rusínů. 

� kultura
 12 VýSTaVa UKaZUje 

NáVraT NěMCů 
K rOdNýM dOMůM
Jeden dům, dvě rodiny. V takové 
situaci se ocitla mnohá místa 
v pohraničí, odkud byli v roce 
1945 vyhnaní Němci. 

� historie
 13 MagISTráT STOjí Na 

býVaLÉM HřbITOVě
Dnešní klasicistní budova 
magistrátu čp. 104 na Husově 
náměstí byla vybudována 
v polovině 19. století jako 
škola.

� sport
 22 CO SI LeVHarTI 

PředSeVZaLI, TO 
SPLNILI 
Účastí sedmi hráček a dvou 
hráčů na Letní olympiádě 
dětí a mládeže v Brně 
basketbalovému klubu 
Levharti Chomutov skončila 
mimořádně úspěšná sezona.

5., 12., 19. 
a 26. 7. 
Koncerty dechových 
hudeb vždy od 16.30 hodin 
v městském parku

15. a 29. 7.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

15. 7.
Rodinné zápolení na téma 
Hrady z písku. Více informací na 
www.rodinnezapoleni.cz 

19. 7.
Koncert skupin Album a Arcus 
od 17 hodin v atrium SKKS

23. 7.
Obří vodní klouzačka Slide 
Czech Tour v Přemyslově ulici

5. 8.
Půlmaraton napříč historickým 
centrem a okolím města od 10 
hodin

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

rOberT VaNO  
NafOTIL S PIráTY  

CHarITaTIVNí KaLeNdář
více na straně 4

POdPOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz.
Adoptujte si jelena bucharského, 
vzácného jelena pocházejícího ze 
střední Asie, kterého chová pouze 
osm EAZA institucí a jedno pri-
vátní chovné centrum pro jeleny.
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Předzahrádky 
nyní po celý rok

Radní aktualizovali tržní řád. 
Nově budou moci restauratéři pro-
vozovat předzahrádky celoročně. 
„Změna přinese větší komfort ob-
čanům, kteři si budou moci užít ne-
všední konzumaci i v chladnějších 
měsících. Příkladem jsou vánoční 
trhy, kdy okolní restaurace mohou 
k podávání vánočních specialit vy-
užít práce předzahrádky,“ popisuje 
změnu vedoucí odboru vnějších 
vztahů Markéta Prontekerová.

Majitelé za využití ohřívačů mo-
hou vytvořit příjemnou atmosféru. 
Změna pomůže nejen k oživení středu 
města, ale mohla by pomoci také s na-
plňováním protikuřáckého zákona.

Další novinkou je rozšíření 
sortimentu na jednotlivých tržních 
místech. Tím se zvýší atraktivita 
tržního prodeje a občané si budou 
moci koupit například ovoce či ob-
líbené potraviny na místech, kde na 
to dosud nebyli zvyklí. 

V létě přibude parkoviště, chodníky 
i přechod, opraví se fasády

Vano nafotil Piráty Lidé vybrali 
třináct projektů 

O prázdninách se rozeběhne hned 
několik investičních akcí. Město napří-
klad nechá vybudovat nové chodníky, 
vylepší školy, vystaví nové parkoviště 
nebo přechod přes silnici.

Mezi nejnákladnější letní akce 
patří rekonstrukce fasády budovy 
základní školy Na Příkopech. „Tam 
opravy již probíhají, začaly v zadním 
traktu budovy, kde v průběhu škol-
ního roku nebránily pohybu dětí před 
školou. O prázdninách se přesunou 
na hlavní budovu,“ uvedla vedoucí 
magistrátního úseku investic Monika 
Macherová. Celou novou fasádu by 
škola měla mít nejpozději do poloviny 
listopadu. Investice si vyžádá 3,5 mili-
onu korun.

Nový chodník a osvětlení bude 
v ulici Elišky Krásnohorské, a to 
v úseku od Lipské po Kosmovu. Tam 
chodník chyběl, bude proto nově vy-
budován a podél něj i osvětlení. Práce 
začnou v červenci a potrvají zhruba do 

poloviny října. Vše si vyžádá 2,2 mili-
onu korun.

Dvaatřicet nových parkovacích 
míst přibude v Klicperově ulici. Za 
necelé dva miliony tam vznikne parko-
viště, které ulehčí řidičům hledání vol-
ného místa. Vyčleněné bude i stání pro 
handicapované. Součástí prací, které 
začaly v červnu a potrvají do poloviny 
října, bude odvodnění parkoviště a vy-
budování veřejného osvětlení.

Mezi letní investice patří také 
oprava lávky v Bezručově údolí. Na 
ni spadl strom a poškodil ji. Jedná se 
o třetí můstek v pořadí od začátku údolí 
směrem z města. „Opravy mostovky 
budou organizované tak, aby lávka zů-
stala po celou dobu částečně průjezdná 
a průchodná,“ doplnila vedoucí. Oprava 
poškozené části mostovky vyjde na 
450 tisíc korun. Práce začaly v červnu 
a skončí v druhé polovině září.

Nevhodný přístup k družinám zá-
kladní školy Kadaňská vyřeší město 

vybudováním chodníčku. Ten bude 
stát 350 tisíc korun a usnadní přístup 
hlavně dětem z družiny i rodičům, 
kteří pro ně přicházejí.

Pokračovat také bude rekon-
struk ce Šafaříkovy ulice. Nyní končí 
práce v části mezi Rooseveltovou 
a Jiráskovou ulicí a od srpna do 
konce roku bude následovat zbylá 
část směrem k Blatenské ulici.

Na podnět obyvatel Kostnické ulice 
bude vybudován nový přechod, který 

zvýší bezpečnost pěší trasy směrem 
k základní škole Hornická a zdravot-
nímu středisku. Lidé tam nyní přechá-
zeli silnici v místě bez přechodu, což 
bylo nebezpečné. Přechod v Kostnické 
ulici bude hotový do konce srpna.

Pokud kvůli uvedeným rekon-
strukcím a stavebním pracím dojde 
k uzavírce nebo omezení pro chodce či 
řidiče, bude veřejnost vždy v předstihu 
informována prostřednictvím doprav-
ního značení.

Světoznámý fotograf Robert Vano 
nafotil s chomutovskými hokejisty 
charitativní kalendář. Výtěžek z jeho 
prodeje půjde jirkovskému nadačnímu 
fondu Cesta proti bolesti, který stál 
u zrodu myšlenky, a také na městský 
projekt Chomutov pomáhá, jejž loni 
odstartovala cyklojízda Lubomíra 
Kučery. „Bude to něco nového a určitě 
to byla zajímavá zkušenost i pro mě. 
Navíc kalendář pomůže dobré věci,“ 
těší hvězdu Pirátů Davida Kämpfa. 
I samotný fotograf rád pomáhá. „Když 
se člověk dokáže uživit tím, co ho 
baví, měl by vždy část vrátit. A o to 
se snažím a když moje fotka pomůže, 

jsem za to rád,“ dodává Vano.
Robert Vano si spolupráci s hoke-

jisty pochvaloval. „Piráti jsou nejlepší 
modelové, jsou to hezcí vysportovaní 
kluci a navíc udělají, co jim řeknu. 
Nejsou jako skuteční modelové, kteří 
si často vymýšlejí komplikace,“ řekl 
s nadsázkou Vano. Profesionální fo-
tograf si focení do detailů připravil. 
„Všechny kluky jsem si vygooglo-
val. Prostory jsem si před focením 
důkladně prohlédl. Proto focení 
probíhalo extrémně rychle,“ řekl 
fotograf. Přestože je proslulý mimo 
jiné mužskými akty, hokejisty nechal 
přirozeně oblečené. „Přestože to jsou 

hokejové hvězdy, chci ukázat, že to 
jsou normální usměvaví kluci. Chci je 
takto představit nejen jejich fanouš-
kům,“ dodal.

Výsledek spolupráce Roberta Vana 
s hokejisty bude moci široká veřejnost 
posoudit v pátek 8. září. Před úvodním 
vhazováním prvního domácího duelu 
s Olomoucí proběhne křest charitativ-
ního kalendáře, který se hned ten samý 
den bude prodávat ve fanshopu SD 
arény a jeho noví majitelé budou moci 
získat také podpis autora fotografií. 
Následně bude kalendář k dispozici 
v informačních centrech obou měst, 
která kalendář zaštiťují.

Hlasování skončilo. Město v rámci 
participativního rozpočtu Společně 
tvoříme Chomutov zrealizuje třináct 
z osmadvaceti projektů navržených 
občany. „Do hlasování se zapojilo 
přes dva tisíce občanů,“ říká primátor 
Marek Hrabáč. Hlasující podpořili 
úpravu a zkrášlení Chomutova, inves-
tice do oblastí volného času, cyklistiky 
a bezpečnosti. „Pozitivní na výsledcích 
je, že bude realizována skoro polovina 
všech projektů, a to včetně těch s men-
ším rozpočtem,“ vysvětluje náměstek 
primátora David Dinda. Projekty bu-
dou zrealizovány v letošním a příštím 
roce. Které projekty lidé vybrali k reali-
zaci, najdete na straně 9. 
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KráTCe
Magistrát je v pátek 
uzavřen
V pátek 7. července bude magist-
rát z technických důvodů uzavřen. 
“Prosíme občany, aby  využili jiný 
den k vyřízení svých záležitostí, 
které magistrát v neúřední den po-
skytuje,” žádá veřejnost tajemník 
magistrátu Theodor Sojka.

sběr oděvů je 
pozastaven
Diakonie Broumov do odvolání 
pozastavuje sbírku obnošených 
oděvů pro potřebné. Důvodem 
je naplnění skladové kapacity. 

do kroužků on-line
Do zájmových kroužků Domeč-
ku se lze přihlásit on-line. Stačí 
se zaregistrovat na www.do-
mecek-chomutov.cz a systém 
každého uživatele navede ke 
zdárnému konci.

dopravní podnik 
navštíví veřejnost
Dopravní podnik pořádá 3. září 
druhý ročník Dne otevřených 
dveří s tématem Bezpečně 
do školy. Akce se bude konat 
v areálu DP na Písečné nad 
Baumaxem od 10 do 17 hodin.

poznají život zvířat 
večer
Po celé léto mohou mít návštěv-
níci zooparku divoká zvířata na 
dosah ruky při Večerním safari. 
Safari expres odjíždí vždy v pá-
tek a v sobotu ve 20.15 hodin 
od vstupní brány zooparku.

budou obalovat 
učebnice
Ve studovně knihovny je možné 
nechat si obalit učebnice. Služba 
je dostupná po celé prázdni-
ny od pondělí do pátku mezi 
9. a 17. hodinou, kromě úterý.

řidiči pozor, od srpna bude nově 
zpoplatněna školní a další ulice

V plném proudu jsou přípravy 
na Chomutovský půlmaraton

Město vzkazuje: Opravte historické 
domy, přispějeme vám 

Parkování ve Školní ulici bude 
od srpna zpoplatněno. Silnice přešla 
z majetku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR do majetku a správy města, čímž 
byla zařazena do systému parko-
vání. V ulici bude parkování určeno 

rezidentům a to za tisíc korun ročně 
nebo za 150 korun na měsíc. Místním 
obyvatelům se tak velmi uleví, pro-
tože ulice byla dosud bez regulace 
parkování.

Další novinkou je zpoplatnění 

parkování v okolí Blatenské ulice. 
Na základě stížností občanů byly do 
systému parkování zařazeny ulice 
Blatenská, Škroupova a Štefánikovo 
náměstí s kombinovanou platbou za 
parkování. „To znamená, že v těchto 
ulicích budou platit parkovací karty 
a zároveň krátkodobé parkování 
placené pomocí automatů,“ říká 
tajemník magistrátu a vedoucí pra-
covní skupiny pro parkování Theodor 
Sojka. Krátkodobé parkování 
bude stát pět korun na půl hodiny 
a dvacet korun první a každá další 
hodina. V ulicích Za Zborovskou 
a Vaníčkova bude parkování umož-
něno pouze pro rezidenty s kartami 
za 1 000 korun na rok nebo 150 ko-
run na měsíc. Tuto část města řidiči 
jedoucí do práce využívali jako ne-
placené parkoviště a stěžovali život 
místním občanům a zákazníkům ob-
chodů v Blatenské a Škroupově ulici.

Skoro dvě stovky běžců se už při-
hlásily na Chomutovský půlmaraton, 
který se poběží historickými i přírod-
ními krásami Chomutova na začátku 
srpna. „Počet přihlášených naznačuje 
velkou účast. Lidé se hlásí blíže k ter-
mínu konání. Ale podle zkušeností 
jsou dvě stovky více než měsíc před 
závodem velké číslo,“ pochvaluje si 
spoluorganizátor Stanislav Mrkáček 
z Běžeckého klubu Spořice, který 
městu jako hlavnímu organizátorovi 
pomáhá svými zkušenostmi z reali-
zace menších závodů.

Organizační tým, který nyní pra-

cuje na plné obrátky, v současné době 
hledá dobrovolníky, kteří by pomohli 
s organizací. „Závod povede městem 
do Bezručova údolí. Po cestě bude 
zapotřebí usměrňovat běžce, aby ne-
vybočili mimo trať. Další dobrovol-
nici najdou uplatnění na občerstvova-
cích stanicích, kde budou závodní-
kům podávat vodu a iontové nápoje,“ 
popisuje náplň práce dobrovolníků 
Mrkáček s tím, že práce pro ně bude 
spousta také na startu či při doprovod-
ném programu.

Výsledná trasa provede běžce 
například po historickém centru, po 

zooparku nebo Bezručovým údolím. 
„Nebude to trať pro překonání osob-
ních rekordů. Předpokládám, že ti 
nejlepší by mohli být v cíli do hodiny 
a dvaceti minut,“ dodává. Kdo by se 
snad necítil na celou trasu, může zvo-
lit štafetu na třikrát sedm kilometrů. 
„Chceme běh zpřístupnit maximál-
nímu počtu běžců, proto jsme do 
programu zahrnuli i dětské závody, 
které zpestří program na náměstí,“ 
vysvětluje s tím, že cílem je přivést na 
trať pět stovek závodníků. Přihlášení 
a propozice najdete na www.chomu-
tovskypulmaraton.cz

Až 200 tisíc korun mohou zís-
kat majitelé nemovitostí v městské 
památkové zóně na opravy vnějších 
částí domů. Zastupitelstvo města na 
posledním jednání schválilo nový 
dotační program, ze kterého vlastníci 
nemovitostí mohou čerpat na opravy 
střech, výměny či opravy oken nebo 
obnovu fasád s tím, že zachovají 
všechny autentické prvky stavby. 
„Vlastníky chceme dotací, která jim 

pomůže s finanční náročností oprav 
vnějšího pláště budov, motivo-
vat k zahájení prací,“ říká primátor 
Marek Hrabáč s tím, že stav někte-
rých nemovitostí v městské památ-
kové zóně je neuspokojivý. „Je to vý-
razný krok k tomu, aby město a jeho 
historická část byla výkladní skříní, 
a to nejen pro turisty a návštěvníky, 
ale i pro obyvatele,“ doplňuje náměs-
tek primátora David Dinda.

Žádost o dotaci je možné po-
dat od prvního srpna do posled-
ního října letošního roku. „Žádat 
bude možné pouze elektronicky, 
potřebný formulář bude včas při-
praven k vyplnění na webu města,“ 
popisuje administrativní část eko-
nom města Jan Mareš. Při přetlaku 
žádostí bude pracovní skupina pro 
obnovu městské památkové zóny 
v rámci kvalitativního hodnocení 

posuzovat urbanistickou hodnotu 
nemovitosti, její památkovou a his-
torickou hodnotu a místní význam 
pro dějiny města. Výše dotace je 
maximálně 50 procent celkových 
způsobilých nákladů projektu. 
Vlastní podíl žadatele musí být mi-
nimálně 50 procent.

Program byl schválen jako více-
letý, pro rok 2017 byla vyčleněna 
podpora ve výši 1 milion korun.



téma

6 | téma

Čtvrt století funguje spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Významné jubileum sportovci oslaví především 
letními zápasy, mnoho z hráčů si na vznik ligy pamatuje, někteří byli přímo u jejího zrodu. Spolek byl založen 
partou nadšenců kolem Jiřího Kupce a jeho kamaráda Miloše Matlacha v červnu 1992. 

„Měli jsme svůj tým FC Krušno
hor a velkou chuť hrát malou kopanou, 
ale nebyla v Chomutově již několik 
let žádná pravidelná soutěž. Oslovili 
jsme tedy několik bývalých týmů malé 
kopané a hlavně sháněli další nové 
týmy. V té době nebyl internet a vše 
probíhalo formou osobních setkání, 
plakátky jsme psali na psacím stroji 
a po večerech je vylepovali po městě,“ 
popsal začátky předseda Chomutovské 
ligy malého fotbalu Jiří Kupec.Obtížné 
bylo i sehnat hřiště, kde by se mohlo 
hrát. „Vstříc nám vyšel tehdejší před-
seda TJ Konstruktiva Jiří Čermák, 
který nám zajistil hřiště pro odehrání 
první sezony. Podařilo se sehnat osm 
týmů a ty v neděli 28. června 1992 
odehrály historicky první ligový tur-
naj,“ zavzpomínal předseda. Nikdo 
z hráčů neměl v tu dobu žádné zku-
šenosti s organizací sportovních akcí, 
a tak se museli učit za pochodu.

Druhou sezonu se už do soutěže 
přihlásilo devatenáct týmů, další rok to 
bylo dvacet šest týmů rozdělených do 
dvou lig. V začátcích nebyli rozhodčí 
a zápasy pískali vybraní hráči z týmů, 
které zrovna nehrály. „Což nebylo 
vždy ideální, protože ne každý tuto 
situaci zvládl. Až postupem času jsme 
z řad bývalých hráčů získali námi pro-

školené rozhodčí. Dnes už se to může 
zdát úsměvné, ale tenkrát to bylo 
při zápasech někdy hodně napjaté. 
Dnešní rozhodčí už mají patřičnou 
kvalitu a jsme za ně rádi,“ vysvětlil Jiří 
Kupec. Na začátku se hrály vždy dva 
zápasy současně na dvou hřištích na-
lajnovaných na velkém hřišti na velký 
fotbal. Jenže na Konstruktivě tenkrát 
měli jen tři branky na malou kopanou, 
takže jedna hráčům chyběla. Aby se 
mohlo hrát, organizátoři si ji půjčovali 
od sousedního Baníku Chomutov. 
„Jenže jsme si ji mohli vždy vzít až 
ráno před turnajem a po skončení kaž-
dého turnaje jsme ji museli opět vrátit. 
Nebylo vůbec jednoduché těžkou že-
leznou branku nosit podél převaděče, 
protože jsme neměli k dispozici auto. 
Dnes je to už k zasmání, ale nebylo 
lehké unavené kolegy donutit, aby ji 
po turnaji vždy vrátili. A těžké také 
bylo je přimět, aby po ránu přišli dřív 
a přinesli ji, aby se dalo hrát,“ směje 
se dnes Kupec. Liga po celou dobu 
fungování nemá své vlastní hřiště. 
Začínala na škvárových hřištích, kde 
nebyl zrovna ideální povrch.

Postupem let získávala sou-
těž nejen více týmů a tím i lig, ale 
i zkušených funkcionářů. Vytvořil 
se výbor, který v podobném složení 

celou soutěž řídí pomalu dvě desítky 
let. Všichni se soutěži věnují ve svém 
volném čase a to při její současné ná-
ročnosti není vždy lehké. Jiří Kupec je 
v čele soutěže celých dvacet pět let. Za 
čtvrt století se z jedné ligy dospělých 
soutěž rozrostla na několik lig dospě-
lých zimní i letní ligy, dvě žákovské 
ligy a ve veteránskou ligu.

O letní přestávce jsou organizo-
vány turnaje, kterých se zúčastňují 
i týmy z jiných měst. Největším tur-
najem je v červenci CHLMF cup, do 
kterého nastoupí téměř čtyřicet týmů. 
V srpnu je na programu letos jubilejní 
dvacátý pátý ročník Chomutovského 
poháru. Hraje se i turnaj veteránů 
Unique cup, turnaj dětských domovů 
Pecka cup a turnaj základních škol 
Memoriál Václava Čecha. „Za tu 
dlouhou dobu nebylo vždy jednodu-
ché soutěž udržet s patřičným počtem 
týmů a podobné to je i u pravidelných 
turnajů. Aby se vše mohlo uskutečnit, 
je důležitá i podpora sponzorů a part-
nerů. Tím nejvýznamnějším partner 
je již dlouhou dobu statutární město 
Chomutov. Vážíme si však podpory 
všech, kteří mají zájem pomoci,“ po-
dotkl předseda.

Momentálně probíhá generační 
obměna hráčů a některé tradiční týmy 

kvůli věku svých hráčů končí. Do sou-
těže se ale hlásí nová mužstva složená 
převážně z mladých hráčů. „Určitě 
tomu napomáhá i žákovská liga zá-
kladních škol, která se hraje již dvacet 
let a při jejímž začátku jsme také byli. 
Pořádáme ji společně s Asociací škol-
ních sportovních klubů Chomutov 
a tato soutěž má velký zvuk i v jiných 
městech,“ sdělil Jiří Kupec. Letos bylo 
chomutovské lize svěřeno pořádání 
krajského finále obou kategorií, mladší 
i starší. Podobně má velké renomé 
i celá Chomutovská liga malého 
fotbalu, a to jak v širokém okolí, tak 
v republice. „Vznikl fenomén a oje-
dinělý projekt, který jen tak v jiném 
městě v Čechách nenajdete. Za prvé 
nenajdete v Chomutově snad žádného 
sportovce, který by si alespoň jednou 
v lize nezahrál. Za druhé se dá říct, 
že ligu lze hrát celý život. Hráč, který 
začne žákovskou ligou, může v soutě-
žích CHLMF nepřetržitě působit až do 
důchodového věku. Doroste do ligy 
dospělých a ukončí kariéru ve veterán-
ské lize,“ uzavřel povídání Jiří Kupec. 
Protože soutěž letos slaví čtvrt století, 
bude letní liga a především turnaje ve 
znamení oslav významného jubilea. 
Jelikož je soutěž stále oblíbená, věří 
předseda, že oslaví i její třicáté výročí.

Z ligy se vyklubal 

fotbalový fenomén

foto: Ladislav Chlíbek
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Za pětadvacet let padlo přes šedesát tisíc gólů

Zahraje si společně 
se svým synem

Majitel mezi třemi tyčemi

V Chomutovské lize malého 
fotbalu nastoupilo za pětadvacet 
let 1 347 mužstev. Celkem bylo 
odehráno 23 578 zápasů a v nich 
vstřeleno 61 724 branek. Průměr 
vstřelených branek na zápas je 2,6. 
V prvním ročníku hrálo osm týmů 
a v nich nastoupilo osmaosmdesát 
hráčů. „V současné době registru-
jeme třiasedmdesát týmů dospělých 
a v nich 891 hráčů. V žákovské lize 
nastoupilo devatenáct týmů a v nich 
182 registrovaných hráčů do pat-
nácti let,“ říká sekretář CHLMF 
Pavel Fára.

Nejvíce registrovaných hráčů 
bylo v sezoně 2012/2013, kdy 
v soutěži dospělých nastoupilo 
v 84 týmech 1 031 hráčů. V žákov-
ské lize to bylo ve stejné sezoně ve 
20 týmech mladších a starších žáků 
230 hráčů do patnácti let.

Historicky nejúspěšnějším muž-
stvem v první letní lize je s deva-
tenácti sezonami MTL Chomutov 
(232 odehraných zápasů, 134 vý-
her, 32 remíz, 66 proher). „Toto 
mužstvo drží také prim v počtu 
nastřílených branek. Jeho hráči 
jich vstřelili 739,“ popisuje Fára. 

Celek, který se nejdéle udržel 
v první lize, je S.L.Z.A. Žízeň s tři-
advaceti sezonami (281 odehra-
ných zápasů, 113 výher, 39 re-
míz a 129 proher). V první letní 
lize hrálo za 25 let 57 mužstev. 
Letní liga se postupně hrála na 
hřištích Konstruktivy Chomutov, 
pozemního  hokeje v Jiráskově 
ulici, Baníku Březenecká, travna-
tém hřišti 3. ZŠ Jirkov, na hřišti 
v Mostecké ulici, na hřišti s umě-
lým povrchem při ZŠ Písečná 
a v multifunkčním sportovním are-
álu Duha v Cihlářské ulici.

Historicky nejúspěšnějším muž-
stvem v první zimní lize je se šesta-
dvaceti sezonami LOKO Chomutov, 
dříve EAGB, Racing (277 odehra-
ných zápasů, 165 výher, 39 remíz, 
73 proher). Nejlépe střílejícím muž-
stvem je s 23 odehranými ročníky 
mužstvo L.A. Interiér Chomutov, 
dříve Severka, Železárny a ZKZ, 
s 918 nastřílenými brankami. V první 
zimní lize hrálo za 25 let 45 muž-
stev. Zimní liga se postupně hrála 
v halách na sídlišti Březenecká, 
v Údlicích, ve Spořicích a v chomu-
tovské městské hale.

Dvě desítky let tráví víkendy 
s Chomutovskou ligou malého fotbalu 
také Jaroslav Bystřický. A také on si 
vyzkoušel řadu rolí, hráče, vedoucího 
týmu i činovníka ve výboru soutěže, 
a také jeho cesta na hřiště malé kopané 
vedla z fotbalového trávníku.

„Hrál jsem velký fotbal a společně 
se spoluhráči jsme v rámci tréninku 
hráli také ligu malého fotbalu za tým 
Monest Chomutov,“ vypráví Jaroslav 
Bystřický, který si už za dva roky 
vyzkoušel pozici vedoucího týmu. 
Nejdříve v týmu B.E.K, potom v týmu 
Unique a nyní i v jejich konečném 
spojení. „Zatímco jako hráč jsem si 
chodil jen tak zahrát, jako vedoucí 
musím zajistit hráče, zápisné či dresy,“ 
porovnává obě pozice.

Stejně jako řada dalších vedou-
cích mužstva v CHLMF se i Jaroslav 

Bystřický musel vyrovnat s gene-
rační obměnou. „Přijde mi, že někteří 
mladí kluci už nejsou tak spolehliví, 
jako jsme bývali my. Nechce se jim 
vstávat na zápasy, které se hrají brzy 
ráno,“ zmiňuje těžkosti při výběru 
sestavy. Nakonec měl ale šťastnou 
ruku. „S omlazeným kádrem můžeme 
mít zase postupové ambice, i když 
nejdříve chceme tým konsolidovat ve 
druhé nejvyšší soutěži,“ říká.

Alespoň na nějaký zápas by mohl 
tým B.E.K Unique v budoucnu získat 
další mladou výpomoc v podobě syna 
Jaroslava Bystřického, který se věnuje 
především hokeji. „Na začátku měl 
fotbal jako doplněk k hokeji, ale pak 
už to nešlo stíhat. Ale až mu bude pat-
náct, určitě spolu k nějakému zápasu 
v CHLMF nastoupíme. Těšíme se na 
to oba,“ uzavírá Jaroslav Bystřický.

Martin Bauer by se dal s trochou 
nadsázky označit za chameleona 
v Chomutovské lize malého fotbalu. 
Během dvou desítek let si totiž vy-
zkoušel pozici hráče v poli, vedou-
cího klubu i brankáře. A to přesně 
v tomto pořadí.

„Fotbal jsem hrál od mala. Když 
jsem se po studiích a vojně vrátil do 
Chomutova, znal jsem některé kluky 
právě díky fotbalu a ti mě přivedli 
k CHLMF,“ vysvětluje současný 
brankář týmu Technoline, jak se 
před dvaceti lety stal členem týmu 
Restaurace u City. „Později, když 
Pepík Cita skončil, zaštítila tým 
moje firma, a tak jsem se stal záro-
veň sponzorem mužstva,“ dodává.

Zatímco původně začínal jako 
běhavý útočník, s pokračující ka-
riérou v CHLMF se posunul do 
obrany a nakonec se postavil mezi 
tři tyče. „Měli jsme problémy 

s hledáním brankáře, tak jsem si 
asi před dvěma lety zkusil zachytat 
a už jsem u toho zůstal,“ vypráví 
a přiznává, že být brankářem a zá-
roveň mecenášem má své výhody: 
„Aspoň mě nikdo nemůže jen tak 
z mužstva vyhodit.“

Zodpovědnost za tým s sebou 
však nese i těžkosti. „Asi před třemi 
lety se náš tým rozpadl, protože 
řada kluků už měla jiné starosti,“ 
vzpomíná na dobu, kdy musel 
nové hráče shánět přes inzerát. Ale 
podařilo se. „Z původního týmu 
jsme zbyli tři a přidali se k nám 
mladí kluci, kterým to jde. Loni 
jsme vyhráli jeden z letních turnajů. 
Myslím, že je to nejlepší tým, který 
jsme kdy složili,“ říká Martin Bauer 
přesvědčeně. I proto je CHLMF 
stále věrný. „Pořád mě to hrozně 
baví. Člověk si alespoň uvolní 
hlavu,“ uzavírá.

25 let 1 347 Mužstev 23 578 zápasů 61 724 gólů

choMutovská liga Malého fotbalu

Martin Bauer v roli brankáře ve žlutém dresu.

Jaroslav Bystřický
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Kdo jsou Skejušané?
Skejušané či skejušští Rusíni jsou 

potomci Rusínů přišlých v polovině 
19. století z obcí Kamienka a Jarabina 
v dnešním okrese Stará Ĺubovňa 
v severním Slovensku do obce Skejuš 
v Rumunsku. V této vesnici se na-
rodila většina členů chomutovského 
folklorního souboru Skejušan. Rusíni 
jsou národem, který dodnes žije v se-
verním Slovensku, Polsku, zakarpat-
ské části Ukrajiny a Maďarsku.
Jak se Skejušané dostali do Čech, 
potažmo do Chomutova?

V letech 1946 až 1949 došlo 
v rámci mezinárodních dohod o vý-
měně obyvatelstva k reemigraci 112 
rodin ze Skejuše do Československa, 
mezi nimi byli i občané z Jarabiny 
a Kamienky a jejich potomci. Ač si 
přáli žít i v nové vlasti pohromadě, 
nebylo jim to umožněno a byli sou-
středěni ve dvou lokalitách. V obci 
Troskotovice v okrese Brnovenkov 
a v Chomutově. V Chomutově našlo 
domov 87 rodin. V současné době na 
Chomutovsku žije okolo tří set Rusínů 
skejušského původu.
Jak byste v několika větách shrnula 
obsah knihy?

Kniha se věnuje tématu v několika 
rovinách. Nejprve se vyjadřuje ke stále 
značně živé problematice uchopení 
Rusínů jako etnika, zde je prezentován 
odborný náhled na Rusíny ve světle 
současné teorie etnicity, doplněný 
o lingvistické stanovisko, současné 
pojetí Rusínů v Česku, na Slovensku, 

v Ukrajině a rámcově v celé Evropě. 
Publikace se následně zaměřuje na 
vznik a rozvoj rusínského osídlení 
ve Skejuši a charakteristiku jejich 
tradičního způsobu života až do ob-
dobí po druhé světové válce, kdy se 
značná část Skejušanů rozhoduje pro 
migraci do Československa, díky 
čemuž vzniká i rusínská menšina 
v Chomutově. Další rozsáhlou částí 
je folklorní činnost chomutovských 
Rusínů, především pak jejich souboru 
Skejušan. Kniha je doplněna množ-
stvím fotografií, map, malým rusín-
skočeským slovníčkem a přiloženým 
CD s nahrávkami rozhovorů s Rusíny 
i s jejich tradičními písněmi.

Jak kniha vznikala?
Kniha je vyústěním patnácti let 

mého života. Deseti let ve Skejušanu 
a pěti let samotné práce na knize. 
Za jejím vznikem jsou tři momenty. 
Prvním je odmítnutí mé doktorand-
ské práce s tím, že téma Skejušan 
není vědecké. Tehdy padl první návrh 
a doporučení vydat knihu. Chtěla jsem 
to vzdát, ale moje zodpovědnost před 
Skejušany zvítězila a já jsem se opět 
pustila do práce, to byl druhý moment. 
Avšak tím osudovým pro mě bylo 
setkání s odborníkem na balkanistiku 
při etnologickém ústavu Akademie 

věd Jaroslavem Otčenáškem, který se 
po zhlédnutí mé doktorandské práce 
zapálil tématem Skejušanů. Pod jeho 
vedením a vedením profesorky ukra-
jinistiky při FF UK Věry Lendělové, 
která se ujala rusínské jazykové 
úpravy, byla v roce 2014 doktorandská 
práce úspěšně obhájená a my jsme se 
společně pustili do přípravy knihy.
Během přípravy knihy jste se vy-
dala i na výzkum přímo do Skejuše. 
Jaký byl výzkum na místě?

Do Rumunska jsme cestovali 
ve čtyřech. Já, Jaroslav Otčenášek, 
Kateřina Romaňáková a Sofia 
Kösztnerová. Naše bádání přinášelo 
mnoho zajímavých a dojemných mo-

mentů. Nelze zapomenout na to, kdy 
obě dámy narozené na Skejuši stály 
po pás v kopřivách a pleveli v místě, 
kde kdysi stál jejich rodný dům, a se 
slzami v očích zpívaly píseň vybave-
nou z dětství. Plakala jsem i já. Nebo 
si vybavuji setkání s vysoce postave-
nými církevními hodnostáři, kteří do-
razili kvůli naší knize až z Bukurešti, 
kde zrovna probíhal nějaký meziná-
rodní kongres. Měli jsme co dělat, 
abychom neporušili nějaké pravidlo 
protokolu. Jinak bych chtěla podotk-
nout, že lidé na Skejuši jsou velice 
milí a pohostinní. Dali nám klíče 

od jejich domu, umožnili přístup ke 
spížím a řeknu vám – tam toho bylo. 
A sami chodili do práce. Cítili jsme 
se tam jako doma.
Nakolik jsou skejušské tradice po-
dobné českým a jaké naopak u nás 
vůbec neznáme?

Tak například, i když ne úplně, 
stejné jsou některé vánoční tradice, 
možná něco i z velikonočních. Ale 
například tradice jít s velikonočními 
pokrmy do kostela, to není českým 
tradicím vlastní. Nebo svatební ná-
mluvy s určitými atributy, to také není 
vlastní českým zvykům. Ale třeba tra-
dice čepení potkáváme i v moravském 
folkloru. Velice zajímavá je tradice 
skejušských křtin. Pak pálení pálenky 
nebo vaření povidel.
Publikace a přiložené CD slouží 
také k tomu, aby se zachovaly tra-
dice Rusínů pro jejich potomky, 
kteří již vyrůstají v Čechách. Mají 
tito mladí lidé zájem o svůj původ 
a tradice?

Bohužel velice málo potomků 
dnešních Skejušanů se hlásí k rusín-
ské národnosti. Žijí ve smíšených 
manželstvích, mluví česky, dodržuji 
české zvyky a tradice. Jejich děti 
někdy ani nevědí, odkud pocházejí 
rodiče a prarodiče. Možná právě tato 
kniha je k tomu dovede a donutí se 
nad tím zamyslet. Pevně věřím, že se 
najdou jedinci, kteří dokážou udržet 
soubor Skejušan při životě a tím ne-
dovolí úplně zaniknout překrásnému 
barvitému rusínskému folkloru.

Nedávno byla slavnostně pokřtěna kniha s názvem “Skejuš, Skejušané, Skejušan. Rusíni v Chomutově, 
původ, historie, současnost”, která mapuje život a osudy Rusínů. Její autorka Irina Malinová říká, že před jejím 
napsáním potřebovala pochopit hloubku a význam skejušské rusínské kultury. Duší procítit jedinečnost, 
autentičnost a specifika skejušského folkloru. Slyšet různé verze vyprávění rodilých Skejušanů o tom, jak se 
dodržovaly v rodinách tradice.

Irina Malinová:

Kniha je vyústěním 
patnácti let mého života

NezapomeNu Na to, kdy dámy stály V pleVeli 
V místě, kde kdysi stál jejich rodNý dům,  
a se slzami V očích zpíValy píseň z dětstVí.
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Chomutované hlasováním v projektu participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov vybrali třináct 
návrhů, které město zrealizuje. Do hlasování se zapojilo 2 082 lidí. Více hlasovaly ženy, jejich zastoupení bylo 
59 %. Nejaktivnější byli lidé ve věku 19 až 35 let, činili skoro polovinu všech hlasujících. Třetina lidí byla ve věku 
36 až 50 let. Představujeme vítězné návrhy.

Hlasování skončilo, vybrali jste 
třináct návrhů pro zkrášlení města

oprava psího útulku
Lepší podmínky pro život psů 

zajistí oprava 26 kotců v psím útulku. 
Podlahy v útulku jsou popraskané, 
jsou v nich i díry, a tak hrozí, že si psi 
poraní nohu. Opravené by měly být 
i stěny kotců, jedná se o odstranění 
plísní, vymalování a na spodní část 
zdiva použití omyvatelného materi-
álu. Opravy v útulku by měly stát 600 
tisíc korun.

bezručovo údolí – 
zábavně na i. Mlýn

Pět různých stanovišť zpes-
tří a zpříjemní cestu po cyklostezce 
Bezručovým údolím k Prvnímu 
mlýnu. Na každém stanovišti by byl 
herní prvek pro děti, cvičební prvek 
pro dospělé, lavička a odpadkový koš. 
Děti si užijí zábavu a dospělí si trochu 
protáhnou tělo. Návrh, který si z roz-
počtu vyžádá 600 tisíc korun, doplní 
stávající odpočívadla podél cesty.

bezručovo údolí – 
lesní cestou na i. Mlýn 
bezpečně

Pro pěší výlety lesem bude lákat 
bezpečnější cesta Bezručovým údo-
lím, která vede vlevo od začátku cy-
klostezky a končí kousek za Prvním 
mlýnem. Úpravy se budou týkat zlep-
šení schůdnosti po kamenité cestě, 
u nebezpečných srázů nebo v mís-
tech, kde do cesty rostou stromy. Pro 
odpočinek přibydou lavičky. Vše by 
mělo vyjít na 350 tisíc korun.

upravení okolí fontány 
v MěstskéM parku

Okolí betonové fontány v měst-
ském parku prokoukne, bude zbaveno 
střepů a odpadků, přibydou odpad-
kové koše. Příjemné posezení a odpo-
činek zajistí nové lavičky a upravené 
budou i záhonky okolo. Fontánka by 
se zase měla stát místem, kam budou 
lidé rádi chodit relaxovat. Úpravy by 
měly vyjít na 100 tisíc korun.

spojka cyklostezky 
a cyklotrasy Mezi 
bandou a kaMencovýM 
jezereM

Bezproblémový průjezd cyk-
listů spojkou mezi cyklotrasou 3077 

a 3114 v západním rohu otvické ná-
drže Banda by mělo zajistit vysypání 
kamenivem a asfaltovým recyklátem. 
Tento úsek, který je často plný bláta, 
je zhruba 10 metrů dlouhý. Úpravy 
by měly vyjít na 100 tisíc korun.

rozkvetlý Městský park
Vhodné místo pro setkávání 

a odpočinek vznikne u hlavního 
vchodu do parku od Komerční banky. 
Současný vyvýšený betonový záhon 
z palisád bude zrušen a místo něj 
vznikne reprezentativní vstup do 
parku, posezení s lavičkami a men-
ším květináčem uprostřed. Okolí to-
hoto nově vzniklého místa bude osá-
zeno záhony s trvalkami kvetoucími 
od jara do podzimu. Revitalizace 
místa bude stát 600 tisíc korun.

oprava obvodové 
zdi hřbitova 
v beethovenově ulici

Chomutovský hřbitov posílí svůj 
význam pietního místa i tím, že bude 
opravena obvodová zeď za 600 tisíc 
korun.

obnova květinových 
hodin

Na kraji městského parku u lázní 
budou obnoveny nakloněné květi-
nové hodiny, které se zde nacházely 
před padesáti lety. Hodiny budou mít 
takovou květinovou výsadbu, která 
není náročná na údržbu a bude vyho-
vovat daným klimatickým podmín-
kám. Vznikne tím atraktivní místo 
pro fotografování turistů i místních. 
Náklady na projekt se pohybují 
zhruba ve výši 200 tisíc korun.

bike areál choMutov
Cyklistům už od pěti let bude 

určen Bike areál, který v současné 
době vyrůstá u cyklostezky za 
Dechtochemou. Zhruba za 370 tisíc 
korun budou provedeny dokončo-
vací práce, mezi které patří polo-
žení betonové dlažby na startovní 
rovinku a zatáčky, zhutnění písku 
do podloží v jízdní dráze pro BMX 
a pumptracku a také cvičební prvky 
pro další sportovní vyžití mládeže.

přestupák a taky park
Malý parčík s výhledem na řeku 

jako kvalitní odpočinková zóna pro 
čekající na autobus vznikne u zastávky 
Palackého směrem ke kruhovému 
objezdu. Do rozpočtu 600 tisíc korun 
se počítá se zbouráním zděného plotu 
u chodníku, plechového plotu za za-
stávkou Palackého, nízkého kovového 
zeleného plotu u řeky, postavení no-
vého kovaného plotu podél zdi koryta 
řeky (norma požaduje vyšší plot), sa-
dové úpravy a mobiliář.

venkovní fitness na 
doMovince

Sportovci, ale i senioři si budou 
moci protáhnout tělo na venkov-
ních workoutových prvcích pro 
cvičení s vahou vlastního těla a na 
posilovacích strojích ve volnočaso-
vém areálu Domovinka. Rozvržení 
prvků by mělo být takové, aby si 
lidé procvičili všechny části těla. 
Venkovní tělocvična bude stát 
600 tisíc korun.

zábradlí pro bezpečí 
dětí na lávce přes 
přivaděč v děvínské 
ulici

Pro bezpečnější přecházení 
lávky přes přivaděč v Děvínské 
ulici budou do zábradlí doplněny 
vodorovné i svislé příčky. Zmenší 
se tím mezery v současném zábra-
dlí a nebude hrozit přepadnutí dětí 
do koryta přivaděče. Jedná se o in-
vestici zhruba za 50 tisíc korun.

úprava sjezdu 
z přeMyslovy ulice na 
cyklotrasu 3077

Bezpečněji se bude cyklistům 
najíždět na cyklotrasu 3077 u dolní 
brány zooparku. Tím, že bude 
odstraněn kus plotu a ubourána 
podezdívka, zlepší se zde rozhle-
dové podmínky a také napojení 
chodníku na cyklotrasu (srovná se 
výškový rozdíl). Pod zdí by mělo 
vzniknout jednoduché posezení 
sloužící k odpočinku. Stavební 
práce vyjdou asi na 100 tisíc 
korun. 

Podobné fitness vznikne v areálu Domovinka.

Na této spojce už cyklisté nebudou jezdit bahnem.
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Vaše témata
 podněty

višňová 
a čerMákova 
v plánu

Dobrý den,
plánuje město opravu ko-

munikace v ulicích Višňová 
a Čermákova – konkrétně v oblasti 
křížení těchto ulic? Nyní je tam 
jen prašná cesta plná výmolů, kde 
naprosto chybí jakékoli veřejné 
osvětlení.

Děkuji za odpověď, P. N.
Dobrý den,
na základě dotazu Vám sdělu-

jeme, že město Chomutov plá-
nuje rekonstrukci ulice Višňová 
v úseku od ul. Na Průhoně po ul. 
Čermákovu. V současné době pro-
bíhá výběrové řízení na zpracova-
tele projektové dokumentace.

S pozdravem
Pavel Melichar,

odbor rozvoje a investic,
úsek investic

poMůže jen 
koMpletní 
rekonstrukce

Dobrý den,
chodníky ve Škroupově ulici, 

směr nádraží ČD, jsou již dlou-
hou dobu ve velmi nevyhovují-
cím stavu. Hlavně za mokra jsou 
tam veliké louže, že se nedají ani 
překročit a v zimě zase je z toho 
ledovka. Jsou tam veliké nerovnosti 
a chodník nejde pořádně vyčistit, 
nehledě k tomu, že lidé proto chodí 
raději po vozovce, kde jim hrozí 
střet s auty. Již před několika lety 
jsem žádal příslušný odbor magist-
rátu o nápravu, ale bylo mi odpově-
zeno, že komise prý si ten chodník 
prošla a zjistila, že je v pořádku. 
Nutno dodat, že ten chodník pro-
cházeli v létě za sucha.

Děkuji za odpověď,
Vlastimil Šída

Dobrý den, pane Šído,
vzhledem k charakteru (špatné 

výškové uspořádání, spády…) 
celého prostoru ulice je bohužel 
nutné řešit stav kompletní rekon-
strukcí – nejen chodníků, ale i vo-
zovky, včetně odvodnění a veřej-
ného osvětlení. Dle informací od 
zástupců technických služeb byly 
v minulosti prováděny lokální 
opravy, které však celkový tech-
nický stav nevyřeší. Přesto návrh 
na opravu chodníku postoupíme 
technickým službám.

Vzhledem k postupu provádě-
ných rekonstrukcí v celé Škroupově 

ulici, které začínají výměnou ulo-
žených sítí, bude v příštím roce 
město provádět obnovy povrchů 
(v části od ul. Bezručova do ul. 
Blatenská). Je pravděpodobné, že 
bude i část, kterou zmiňujete, zařa-
zena do přípravné fáze projektové 
dokumentace.

V této fázi musíme prověřit, 
zda veškeré sítě, které se nacházejí 
v komunikaci, neplánují vlastníci 
měnit, ve vaší části se jedná o kana-
lizační a vodovodní řad, který vede 
středem vozovky, a NTL plynovod, 
který se nachází v chodníkových 
plochách (nebo v zeleném pásu 
u chodníku). Celou věcí se již za-
bývá náš úsek přípravy investic.

S přáním hezkých dnů 
a s pozdravem

Kateřina Vránová,
odbor rozvoje a investic,

úsek investic

chystá se 
parkovací důM?

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda město 

neuvažuje na sídlišti Březenecká 
v Holešické ulici v horní části vy-
budovat patrové parkoviště. V od-
poledních hodinách je problém zde 
zaparkovat.

Děkuji, Jiří Humr
Dobrý den, pane Humře,
reaguji na Váš dotaz ohledně 

navýšení počtu parkovacích 
stání v ulici Holešická na sídlišti 
Březenecká. O deficitu parkovacích 
stání víme. Již před několika lety 
vznikla studie na patrové parkovi-
ště na zmíněné ploše. V současné 
době bychom tuto studii rádi oživili 
a zahájili architektonickou soutěž 
na zpracování návrhu parkovacího 
domu a po odsouhlasení i zadání 
projektové dokumentace. Zásadním 
problémem parkovacích domů je 
jejich cena – investiční náklad-
nost a prakticky nulová návratnost. 
Samotnou investiční akci pak musí 
odsouhlasit vedení města. Pokud by 
lidé byli ochotní si platit možnost 
parkovat v takovém domě a vědělo 
by se, že dům nebude ztrátový, ur-
čitě by měl u schvalovacího procesu 
vyšší možnost úspěchu.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

alkohol zabaví
Dobrý den,
dovoluji si Vás oslovit s problé-

mem, který se týká jak našeho SVJ, 
tak také obyvatel sídlišť Písečná 

a Zahradní. Po odstranění prakticky 
všech laviček na sídlištích nám teď 
začaly osoby z různých společen-
ských vrstev posedávat na betonové 
zídce přilehlé k SVJ ze strany ZŠ 
Písečná a tím zabraňují průchodu 
po chodníku, ale protože jich tam 
bývá velká hlučná skupina, odrazují 
zákazníky prakticky posledních 
dvou provozoven z této strany are-
álu Flóra.

Městská policie s tím nic neu-
dělá, protože tam není zákaz a oni 
třeba i po vykázání se tam stejně 
vrátí. Dříve na tomto betonu byly 
dlaždičky, ty se nechaly při re-
vitalizaci odstranit, ale oni si na 
hrubý beton položí karton nebo 
sedák a udělají si "piknik". Píši 
Vám přímo, neposílám dotaz do 
Chomutovských novin na podněty, 
protože vím, že v současné době na 
druhé straně objektu provádíte na 
naši žádost odvodnění.

Proto kdyby bylo možné něco 
levného a účinného vymyslet, bylo 
by to vítáno. Možná bychom se 
i mohli sejít na místě a pohovořit 
s provozovateli.

Pokud by bylo nutné poslat 
žádost přes vedoucí, dejte vědět, 
přepošlu.

Děkuji moc za vstřícnost a po-
chopení a věřím, že naši žádost po-
můžete vyřešit.

S pozdravem
Novotný Josef

Vážený pane Novotný,
na základě vyjádření pracovníků 

odboru rozvoje a investic zídky, 
na kterých posedávají bezdomovci 
a opilí občané, nelze v současné 
době zbourat. Nabízí se ale nové 
řešení. Problematiku skupinek bez-
domovců a občanů, kteří konzumují 
alkoholické nápoje, znečišťují ve-
řejná prostranství a svým nevhod-
ným chováním obtěžují občany, 
zaznamenáváme po celém městě. 
Sociálně vyloučené osoby jsou 
plně závislé na sociálních dávkách, 
a proto je obtížné, ne-li nemožné, 
zajistit vymahatelnost práva, na-
příklad v případě uložení blokové 
pokuty, která vždy zůstane neza-
placena a její následná vymahatel-
nost je nulová. Nejúčinnější formou 
represe byla sankce zákazu pobytu, 
ale tato byla novelou zákona zru-
šena. Z těchto důvodů mají uve-
dené osoby pocit nedotknutelnosti. 
Strážníci nebo policisté přijedou, 
uloží pokutu a zase odjedou. Téměř 
pokaždé bývají problematické osoby 
z místa vykázány, ale po odjezdu 
hlídky se často vracejí na stejné 

místo, nebo se přesunou na jiné, 
kde se situace opakuje. Možnosti 
městské i státní policie jsou v těchto 
případech velmi omezené. Jako 
účinný nástroj v boji proti tomuto 
nešvaru (v případech, kdy osoby 
konzumují alkoholické nápoje 
v místech, kde je to obecně závaz-
nou vyhláškou zakázáno – patří sem 
i lokalita Flóra) využívá Městská 
policie Chomutov oprávnění ode-
jmout věc, podle §17, zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii. Toto 
ustanovení umožňuje strážníkům 
odebrat alkoholický nápoj a předat 
ho správnímu orgánu, který uve-
dený přestupek bude řešit. Věříme, 
že časté kontroly a odebírání alko-
holu pomůže tyto osoby dostat pryč 
z míst, kde obtěžují slušné obyvatele 
našeho města. K tomuto je potřeba 
i spolupráce s občany.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit 

lesní cestu opraví
Dobrý den,
měl bych dotaz a zároveň 

i prosbu. Bylo by možné opravit 
výmoly v příjezdové lesní cestě (od 
ulice Alešova i z Nových Spořic) 
k zahradní kolonii Narcis? Děkuji.

S pozdravem
Pavel Burket

Dobrý den, vážený pane,
k Vašemu dotazu sděluji, že lo-

kální výsprava příjezdové komuni-
kace k zahrádkám byla provedena 
zčásti v dubnu pokládkou vyfrézo-
vaného materiálu z asfaltobetonu, 
příp. drceným betonem. Práce 
provedly Technické služby města 
Chomutova a pracovní skupina 
magistrátu. Zbývající část bude 
opravena v září, až po dokončení 
opravy prasklého potrubí, kterým se 
napouští Filipovy rybníky.

Děkujeme za podnět,  
s pozdravem

Martin Kovácz,
odbor majetku města,

úsek majetkoprávní – komunikace

Máte také zajíMavý 
nápad, podnět či 
zkušenost s něčíM 
ze života ve Městě?

Napište nám na e-mail: 
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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jIří KreZL
Šestnáctiletý středoškolák se před čtyřmi roky zbláznil do 
včelařství, se kterým mu zatím pomáhá známý. Do tajů 
včelařství se snaží proniknout stále více sám z knih a časopisů. 
Nyní se stará o deset úlů a za včelami je ochoten pravidelně 
dojíždět na Žatecko. V budoucnu se chce starat až o padesát 
včelstev. Podle něj je to báječný koníček a u včel vždy přijde na 
jiné myšlenky a úplně si vyčistí hlavu.

eVa VLKOVá
Zakladatelka tanečního klubu Beethoven D.C. a dnes již 
prezidentka Czech Dance Organization se svým realizačním 
týmem vozí do Chomutova špičkové taneční soutěže. 
Předminulý týden to bylo Mistrovství světa v disco dance 
a disco freestyle. V uplynulých dvou letech město hostilo 
mistrovství Evropy. Tyto soutěže se u nás díky ní budou 
opakovat až do roku 2021.
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Nejstarší lokomotiva v depozitáři jezdila 
mezi Chomutovem a ústím

Výstava ukazuje návrat Němců 
k rodným domům

Parní lokomotivu s označením 
ČSD 322.302, pojmenovanou pů-
vodně Donnersberg, která je nejstarší 
parní lokomotivou v chomutovském 
depozitáři Národního technického 
muzea a druhou nejstarší dochovanou 
parní lokomotivou v celé jeho sbírce, 
nechala vyrobit v roce 1870 soukromá 
železniční společnost Ústeckoteplická 
dráha (ÚTD).

Hlavním záměrem společnosti 
nebyla přeprava cestujících, ale pře-
devším uhlí. Provoz na své první trati 
z Ústí nad Labem do Teplic v Čechách 

zahájila už v roce 1858 a zároveň za-
hájila i provoz na vlečce do přístavu 
v Ústí nad Labem, což bylo v českých 
zemích po Kralupech druhé železniční 
spojení do přístavu.

Zprvu jednokolejná, 18 km dlouhá 
trať z Ústí do Teplic byla prvním ma-
lým dílkem záměru propojit hlavní 
tratí a hustou sítí vleček co nejvíce 
hnědouhelných dolů východního 
Podkrušnohoří s Labskou vodní ces-
tou. Společnosti se záměr podařil a do 
plánovaného cíle cesty, do Chomutova 
přijel z Ústí první vlak v roce 1870.

Vedle nákladní dopravy na trati 
do Chomutova společnost ÚTD 
chtěla provozovat i osobní dopravu. 
Proto si objednala u lokomotivky 
Hartmann v Saské Kamenici devět 
nových lokomotiv. Tyto loko-
motivy byly označeny řadou IIIa 
a pojmenovány. Druhá z dodaných 
dostala jméno Donnersberg, česky 
Milešovka. Společnost ÚTD je ně-
kolikrát modernizovala a v provozu 
na osobních vlacích ponechala. Až 
do zestátnění v roce 1924 nevyřadila 
žádnou z nich.

Československé státní dráhy 
v roce 1924 převzaly všech devět 
lokomotiv a přidělily jim nová 
označení 322.301 až 322.309, ale 
ihned některé z nich zrušily. Ostatní 
převedly z osobní dopravy na posun. 
Poslední z těchto lokomotiv ČSD 
zrušily až v roce 1937. Lokomotiva 
dosahovala maximální rychlosti 
50 km/h.

Do konce září má depozitář ote-
vřeno od čtvrtka do neděle, vždy od 
10 do 17 hodin. 

Více na www.goo.gl/JLLAHB

Jeden dům, dvě rodiny. V takové 
situaci se ocitla mnohá místa v po-
hraničí, odkud byli v roce 1945 vy-
hnaní Němci. Jejich domy připadly 
Čechům. Možná se minulost pro 
někoho stala nepřekonatelnou bari-
érou, ne však pro všechny. Mnoho 
rodin, které vlastnily domy před 
válkou a během ní, se v současnosti 
stýká s těmi, jež domy vlastní nyní. 
Jejich příběhy zaznamenává výstava 
s názvem Pod jednou střechou, která 
je k vidění v Domě Jiřího Popela.

Výstava byla součástí projektu 
Smíření 2016, v rámci něhož se 
konalo setkání místních rodáků 
vyhnaných v roce 1945. „Výstava 
sdružení Antikomplex ukazuje spo-
lužití lidí na příbězích sedmi vysíd-
lených a sedmi českých rodin, které 
nyní obývají jejich domy. V Domě 

Jiřího Popela si ji mohou lidé pro-
hlédnout do 26. srpna,“ uvedl ře-
ditel Oblastního muzea Chomutov 
Stanislav Děd.

Příběhy odsunutých Němců 
popisují strach z návratu ke svému 
rodnému domu, mnoho z nich se 
k tomuto kroku nikdy neodhodlalo. 
Ti, kteří do vsi nebo města přijeli, 
zase popisují obavy ze zaklepání na 
dveře současných majitelů. Češi na 
příchozí hledí s obavami o ztrátu 
svého majetku. Tyto první momenty 
jak českých, tak německých rodin 
se jim nenávratně vryly do paměti. 
Mnohdy měsíční či letité odhod-
lávání Němců přijet zpět skončilo 
pouhou návštěvou, některé rodiny 
se ale spřátelily a dokázaly se o mi-
nulosti společně bavit, vzpomínat 
a často plakat.

robert Vano 
představil 

platinovou 
kolekci

Kolekci platinových fotografií 
Roberta Vana ukazuje výstava v ga-
lerii Špejchar. Sám autor zahájil vý-
stavu vernisáží s besedou, při které 
vyprávěl nejen o vzniku této ko-
lekce, ale i o svém životě. Besedy 
světoznámého fotografa jsou známé 
poutavým a vtipným povídáním 
a to se potvrdilo i v Chomutově. 
„Jeden můj učitel říkal, že kdyby 
byla atomová válka, tak přežijí 
švábi a platinové fotografie,“ začal 
s nadsázkou vysvětlovat, proč za-
čal používat ve své tvorbě metodu 
platinotypie. Tato technika se pou-
žívala před první světovou válkou. 
„Pak se ale začala platina používat 
do katalyzátorů výbušnin a nebyla 
k dispozici. Já jsem ji začal použí-
vat později,“ dodal autor. V galerii 

si návštěvníci mohou prohlédnout 
zhruba čtyřicet fotografií, které 
vznikaly mezi lety 1968 a 2009.

Robert Vano se narodil na 
Slovensku, rád chodil do školy 
a od mládí miloval fotografování. 
Později utekl z vojny a dostal se 
do Ameriky. Tam se mu splnil sen 
a naučil se fotografovat. V devade-
sátém roce se vrátil do Čech a od té 
doby většinou tvoří zde. Při verni-
sážích velmi poutavě vypráví svůj 
životní příběh, ale i příběhy jednot-
livých fotografií.

Komu se díla Roberta Vana 
líbí a chtěl by se od něj něco 
naučit, bude mít příležitost při 
workshopu v galerii 12. srpna. 
Výstava Platinová kolekce potrvá 
do 31. srpna.

Promenádní koncerty dechové 
hudby začaly v městském parku

Evropský den hudby otevřel dveře 
dechové hudbě do městského parku. 
Znít tam bude po celé prázdniny při 
tradičních promenádních koncertech. 
U altánu se milovníci dechovky budou 
scházet každou středu, tak jak jsou 
zvyklí. „Část repertoáru bude tvořit ta-
neční hudba, jinak samozřejmě polka, 
valčík, waltz a tango v podání dvou 

orchestrů s celkem pětadvaceti hudeb-
níky,“ uvedl kapelník Josef Závada.

Při koncertu k Evropskému 
dni hudby zahrál Hornický de-
chový orchestr Severočeských dolů 
a Staročeská dechovka J. Zástavy. 
S těmito orchestry v různém střídání 
se lidé budou setkávat každou středu 
od 16.30 hodin až do konce srpna.
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Magistrát stojí na bývalém hřbitově
Dnešní klasicistní budova 

magistrátu čp. 104 na Husově ná-
městí byla vybudována v polovině 
19. století jako škola. Staveniště 
bylo tehdy vymezeno v prostoru 
starého městského hřbitova v ohra-
zeném okrsku děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, fary 
s děkanstvím a tří měšťanských 
domů čp. 103, 104, 105. Majiteli 
domů byli Daniel Scharf, Holizer 
a Bensch. Severní křídlo školy 
nahradilo starší měšťanský dům 
čp.103, přestavěný v první polo-
vině 19. století na městskou dívčí 
školu. Vymezení Husova, původně 
Školního náměstí, obohatilo urbani-
stickou strukturu centra města.

O existenci hřbitova svědčí ná-
lezy z výkopových prací provádě-

ných v okolí, které vždy obsahují 
zlomky lidských kostí. Hřbitov 
sloužil do poloviny 15. století, než 
byl vybudován hřbitov s kostelem 
svatého Wolfganga na Svatém poli, 
na místě dnešního okresního soudu.

Když bylo v roce 1845 roz-
hodnuto o oddělení výuky chlapců 
a dívek, hledala městská rada 
vhodný objekt. Proto byl zakoupen 
dům Daniela Scharfa a byl upraven 
pro dívčí školu. Ta byla otevřena 
3. prosince 1847. Již v roce 1848 se 
ukázalo, že upravená budova je ne-
dostačující pro potřeby Chomutova. 
Dne 13. prosince 1848 si děkan 
Koleitschek stěžoval zemskému 
školnímu radovi, že budova pro žá-
kyně nestačí. Za úřadování primá-
tora Johna v roce 1851 došlo znovu 
na řešení školní otázky. Rada města 
se tehdy usnesla, že bude postavena 
nová školní budova, která bude 
sloužit po dlouhá léta. Byl schválen 
návrh na zboření tří domů v dnešní 
Klostermannově ulici – dívčí školy 
a dalších dvou nově vykoupených 
domů. Projekt školy byl schválen 
krajským úřadem v Chebu 5. dubna 
1852 pod číslem jednacím 905.

Dne 20. června 1852 byl za 
účasti purkmistra Johna, děkana, 
městské rady a téměř všech oby-
vatel města položen základní ká-
men. Do základního kamene vložil 
kostelník Josef Drexler kovovou 
schránku se dvěma díly. V prv-
ním dílu jsou uvedena jména vý-
znamných státníků a duchovních 

správců. Ve druhém dílu je krátký 
popis města Chomutova, uvedena 
jsou jména úředníků, vedoucích 
činitelů a obyvatel města, kteří se 
nějakým způsobem zasloužili o vý-
stavbu školy. Do schránky byly 
uloženy i tehdejší mince. Stavba 
školy byla ukončena na podzim 
roku 1853.

Výuka byla zahájena v lednu 
1854. Obřad slavnostního vysvě-
cení nové školy 9. října 1856 pro-
vedl litoměřický biskup Bartoloměj 
Hill. Předání školy provedl zemský 
školní rada doktor Jan Mareš a ža-
tecký krajský hejtman Pokorný, 
dále hrabě Wolkenstein za šlechtu 
a primátor John za město. Ve školní 
budově byly soustředěny všechny 
třídy hlavní a nižší reálné školy. 
Budova sloužila školním účelům 
nepřetržitě až do osmdesátých let 
20. století, tehdy jako druhá zá-
kladní škola.

Přízemí bylo pak upraveno 
pro výpočetní středisko, ale první 
a druhé patro sloužilo dál výuce pro 
socialistickou akademii. Projekt pro 
PVT Liberec byl zpracován v září 
1984. Po roce 1989 došlo k další 
změně, kdy se budova měšťanské 
školy stala sídlem Soukromého 
šestiletého gymnázia. Dne 21. září 
2002 proběhla oslava stopadesáti-
letého výročí uložení základního 
kamene a desátého výročí působení 
Soukromého šestiletého gymná-
zia ve školní budově na Husově 
náměstí.

Po zrušení okresního úřadu 
a přemístění gymnázia do Školní 
ulice byla škola přestavěna na 
administrativní budovu pro po-
třeby odborů Magistrátu města 
Chomutova. Rekonstrukce včetně 
vestavby výtahu a spojovací 
chodby ve dvoře byla dokončena 
v roce 2004.

slavní choMutované na Městských hřbitovech

Náhrobek rodiny Albrecht je 
jedním ze stylově nejčistších pří-
kladů funerální kultury, typické 
pro období přelomu 19. a 20. sto-
letí. Podržel si ji až do doby ulo-
žení posledního příslušníka rodiny 
v roce 1945. Jednoduchý komolý 
jehlan vyniká umělecky provede-
nými secesními nápisy, které se 
dochovaly téměř nedotčené.

Albrechtovi a Srpovi, kteří 
jsou v hrobě uloženi, patřili 
mezi rodiny, utvářející měšťan-
skou kulturu Chomutova. Lékař, 
okresní soudce, řídící učitel, jejich 
manželky. Poznámka Auskultant 
Leitmeritz v pohřební knize se 
vztahuje k povinné praxi ucha-
zeče o jmenování soudcem po ab-
solvování právnické fakulty v ob-
dobí Rakouska i 1. českosloven-

ské republiky. Náhrobek rodiny 
Albrecht patří mezi místa a kul-
turní památky, které jsou svým 
uměleckořemeslným zpracováním 
i kulturněhistorickým význa-
mem předmětem čl. 24 česko-
německé smlouvy z r. 1991, ke 
které odkazuje usnesení Rady 
vlády pro národnostní men-
šiny č. 181/2016 z 27. 10. 2016. 
Obdobných hrobů, které jsou 
předmětem kulturně historického 
průzkumu Oblastního muzea 
v Chomutově a který podpořilo 
město Chomutov grantem na 
r. 2017, najdeme na obou hřbito-
vech mnoho. Zveřejněný záměr 
prodeje solitérního náhrobku by 
s ní byl v rozporu, pokud by vedl 
k přemístění nebo poškození jeho 
původní podoby.

Náhrobek 
rodiny albrecht
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Handicapovaní závodili na 
prvním ročníku Milada run

folklorní soubor sklidil bouřlivý 
potlesk na celostátní přehlídce

Soutěž ukáže 
umění seniorů

dobrá rodina pomáhá pěstounům 

Pětičlenný tým z chomutov-
ského sportovního klubu Handisport 
reprezentoval město při běhu Milada 
Run 2017, který se konal v Mostě. 
Chomutovští handicapovaní sportovci 
zaběhli tratě na pět set metrů, jeden 
kilometr a pět kilometrů. „Byl to první 

opravdový závod, kterého se naši 
handicapovaní sportovci zúčastnili, 
a zrovna při historicky prvním roč-
níku Milada Run,“ uvedla předsed-
kyně Asociace Pro Handicap Dana 
Patočková.

Že žádný z chomutovských spor-

tovců nezvítězil, nikomu nevadilo. 
„Vlastně zvítězili všichni, a to doslova. 
Každý překonal sám sebe a pocit štěstí 
v cílové rovince za to stál,“ dodala 
předsedkyně. Barvy Handisportu nesli 
Věra Patočková, Tomáš Hendrych, 
Vojtěch Deák a sourozenci Vítek 
a Veronika Makarovi. Účast v závodě 
a pobyt se uskutečnil za podpory města 
Chomutova.

Sportovní klub Handisport umož-
ňuje seniorům či handicapovaným 
seznamovat se s různými sporty 
a provozovat je. Klienti klubu mohou 
kromě běhu například jezdit na koních 
nebo chodit plavat. Letos se činnosti 
rozšířily o pěší turistiku a cyklistiku. 
„V rámci těchto činností mají i posti-

žení možnost poznat zajímavá místa 
nejen v České republice, ale i v okol-
ních státech. Turistické stezky jsou 
vždy vybírané tak, aby bylo možné 
je absolvovat nejen pěšky, ale i na 
elektrických či mechanických vozí-
cích s doprovodem nebo na speciálně 
upravených kolech,“ uvedla předsed-
kyně Asociace Pro Handicap Dana 
Patočková.

Organizace také pořádá pobytové 
výlety spojené se sportováním. V mi-
nulosti klienti vyjeli třeba lyžovat do 
Harrachova, kde si vyzkoušeli biski, 
tedy lyže upravené pro lidi s omeze-
nou hybností. V jižních Čechách se 
zase věnovali turistice, cyklistice či 
rybolovu.

Dětský folklorní soubor Krušnohor 
z Chomutova úspěšně reprezentoval 
město a svůj region na 25. celostátní 
přehlídce dětských folklorních souborů 
v Jihlavě.

Mezi šestnácti nejlepšími dět-
skými soubory Čech a Moravy 
Krušnohor znovu prokázal své kvality. 
„Krušnohor v Jihlavě vystoupil s pás-
mem nazvaným Voda, voda, vodička 
aneb u strouhy a rybníčka. Hry a tance 

byly o vodě, vodní havěti a o všem, 
s čím se lze u vody setkat. Kladně 
byla hodnocena dramatizace, jevištní 
úprava, muzika a hlavně precizní ta-
neční provedení,“ uvedla Jaroslava 
Macháčková ze souboru Krušnohor.

Výkony více než čtyř set pade-
sáti účinkujících ve věku od pěti 
do patnácti let hodnotila odborná 
porota složená z těch nejfundovaněj-
ších odborníků, jako jsou například 

Daniela Stavělová a Lubomír Tyllner 
z Etnologického ústavu Akademie věd 
ČR v Praze. „Uznání takové poroty 
a bouřlivý potlesk zcela zaplně-
ného kulturního domu byly nejcen-
nější odměnou,“ podotkla Jaroslava 
Macháčková.

Přehlídku organizuje každé dva 
roky Národní informační a poraden-
ské středisko pro kulturu z pověření 
Ministerstva kultury ČR.

Obraz, vázu nebo třeba de-
korativní dečku mohou senioři 
přihlásit do soutěže Art Senior 
Chomutov 2017. Tu uspořádalo 
město Chomutov ve spolupráci se 
Střediskem knihovnických a kul-
turních služeb, Sociálními službami 
a Střediskem volného času Domeček 
hlavně pro velký zájem ze strany 
klubu seniorů. „Na tomto základě 
jsme se rozhodli uspořádat soutěž 
ručních prací. Ta je určená všem, 
kteří chtějí a mají zájem něco tvořit,“ 
uvedl ředitel Domečku Milan Märc.

Senioři mohou svá díla hlásit do 
tří kategorií, kterými jsou kresba 
a malba, keramika a paličkování 
a výšivka. Přihlásit se mohou lidé 
starší šedesáti let s trvalým poby-
tem v Chomutově či v přilehlých 
obcích. Každý může dodat maxi-
málně jeden výrobek do každé kate-
gorie, své dílo soutěžící musí opa-
třit jménem a kontaktem. „Termín 
odevzdání je od 2. srpna do 4. září. 
V této době mohou lidé přinést 
výrobek do studovny knihovny,“ 
upozornil Milan Märc. Studovna je 
otevřená každý všední den kromě 
úterý od 9 do 16 hodin.

O nejlepší díla rozhodne ve-
řejnost. Výrobky budou od 11. do 
15. září vystavené v Domečku 
a lidé je budou moci hodnotit. 
Vítězné práce pak budou vyhodno-
cené 3. října na slavnostním večeru 
seniorů v městském divadle.

První rok svého života strávil 
Ondra po azylových domech a hlavně 
na ulici. Jeho rodiče neměli kde 
bydlet, měli problémy s alkoholem 
a tatínek navíc i s drogami. Ondra 
ještě jako batole nakonec skončil 
v kojeneckém ústavu. Tam vystří-
dal dvě oddělení a pak se přesunul 
do dětského domova. „Když na to-
hle období Ondrova života vzpo-
mínám, chce se mi i po těch letech 
plakat,“ sdělila Ondrova pěstounka 
Markéta Procházková. „V ústavech 
měl spoustu hraček. Ale byl tam 
úplně sám. Svírá se mi srdce, když 
si představuji, jak večer usínal v té 
veliké místnosti bez pohádky, bez 
ukolébavky, bez pusy na dobrou noc,“ 
dodala.

U Procházkových našel Ondra 

svou rodinu. „A přitom to tak vů-
bec být nemuselo, my jsme se stali 
pěstouny vlastně náhodou. Mysleli 
jsme si, že pěstounská rodina svoje 
vlastní děti vůbec nemá nebo jsou 
už odrostlé. A že aby člověk mohl 
být pěstounem, musí si vzít do péče 
třeba šest dětí najednou, což nám 
přišlo šílené,“ vyprávěl pěstoun 
Pavel. Jenže pěstounská rodina může 
vypadat úplně stejně jako jakákoliv 
jiná. Tříletý Ondra tedy našel hned 
dva sourozence, desetiletou Barborku 
a osmiletého Adámka.

Pravdivé informace bez před-
sudků či zažitých klišé dává pěstou-
nům nebo zájemcům o pěstounství 
organizace Dobrá rodina. Sociální 
pracovníci se o pěstouny starají od 
samého začátku. „Nejprve je infor-

mujeme o tom, co všechno budou 
muset vyřídit a co je čeká ještě před 
tím, než budou mít v rodině nového 
člena. Dále je vzděláváme, řešíme 
s nimi různé problémy, pomáháme 
jim překonávat překážky a jsme jim 
kdykoli k dispozici. Cílem naší práce 
je podpora a rozvoj náhradní rodinné 
péče. Chceme, aby každé dítě mělo 
bezpečnou a milující rodinu,“ popsala 
Věra Malesaková z organizace Dobrá 
rodina.

Organizace má pobočky v Mostě, 
Teplicích a Děčíně, působí však v ce-
lém kraji. Případní zájemci o pěstoun-
ství mohou získat veškeré informace 
na telefonním čísle 727 831 133 nebo 
prostřednictvím emailu vera.male-
sakova@dobrarodina.cz. Služby jsou 
nezávazné a jsou zdarma.
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na odpadky s rozuMeM

Porcelán, keramika

 V kontejnerech na sklo se 
často objevují rozbité hrnečky 
a talíře z porcelánu. Lidé si zřejmě 
pro svoji podobnost spojují rozbité 
skleničky a talíře a házejí je do 
jednoho kontejneru. Jde však o dva 
rozličné materiály: sklo je rozta-
vený písek, porcelán a keramika 
je vypálená hlína. Nejde je proto 
společně recyklovat.

Porcelán a keramiku mohou 

občané odvézt na sběrný dvůr 
v Pražské ulici. Tento materiál 
patří mezi stavební odpady, které 
mohou být využity na povrchu 
terénu k dotvarování těles skládek 
a podobných úložišť odpadu. Po 
rozdrcení materiálu se keramický 
odpad může také recyklovat napří-
klad pro výrobu keramických dlaž-
dic a jiných výrobků, čímž dochází 
k úspoře primárních surovin.

Většina zaměstnanců ve státních 
a samosprávných organizacích (např. 
učitelé, policisté, úředníci, pracovníci 
zooparku, soudu, státního zastupitel-
ství a věznice) ví, že jejich plat je tvo-
řen z platového tarifu (základní složka 
podle obtížnosti práce a počtu odpra-
covaných let) a osobního příplatku, 
případně dalších příplatků. Zatímco 
základní složka platu je nároková, 
osobní příplatek nárokový není.

V některých případech však může 
být i osobní příplatek nárokový. 

Předně je v § 16 zákoníku práce po-
vinnost rovného zacházení, a to ze-
jména v oblasti odměňování. Pokud 
jsou dva zaměstnanci na obdobné 
pozici, s obdobným vzděláním, 
obdobné výkonnosti a jeden z nich 
osobní příplatek má a druhý nikoli, 
může se hůře odměňovaný zaměst-
nanec obrátit na zaměstnavatele s po-
žadavkem na stejný plat, jaký má za-
městnanec odměňovaný lépe. Pokud 
by se ukázalo, že k rozdílu v odmě-
ňování dochází na základě některého 

z důvodů uznaných antidiskriminač-
ním zákonem (nejčastěji nižší odmě-
ňování žen oproti mužům), je možno 
takovou žádost opřít i o antidiskrimi-
nační zákon.

Další výjimka je podepřena roz-
hodnutím Nejvyššího soudu, která 
říká, že jednou přiznaný osobní pří-
platek není možno bezdůvodně snížit 
„Ke snížení nebo odnětí osobního 
příplatku …může zaměstnavatel při-
stoupit jen tehdy, došloli k takovému 
zhoršení výsledků jeho pracovní čin-

nosti posuzovaných podle množství 
a kvality, které odůvodňuje další po-
skytování osobního příplatku v men-
ším rozsahu nebo které vyžaduje jeho 
odnětí.“ Není tak přípustná běžná 
praxe, kdy po zvýšení platových 
tarifů bývají často snižovány osobní 
příplatky, neboť došlo ke zvýšení pla-
tového tarifu, ale organizaci nebyly 
navýšeny rozpočtové prostředky na 
odměňování.

JUDr. Petr Veselý, advokát
www.nomika.cz

Co dělat, když mi byl snížen osobní příplatek?

Hrady 
z písku

sobota 15. července
09.00–12.00 hodin
Kamencové jezero –  
písečná pláž

www.rodinnezapoleni.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zve příznivce dechové hudby

na 

KONCERTY
DECHOVÝCH HUDEB 2017
každou středu v 16.30 hodin až do konce srpna

v Městském parku v Chomutově
hrají

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

TÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ve příznivce dechové hudby

na

KONCERTYKONCERTY
OVÝCH HUDEB 2017OVÝCH HUDEB 2017
edu v 16.30 hodin až do konce srpna
Městském parku v Chomutově

hrají
Ý DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV
TAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY
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Německé děti s českými navázaly 
přátelství a užily si výlety

dětská olympiáda měla svůj 
oheň, hymny i soutěže

filharmonie nalákala 
rekordní počet lidí

Nejlepšími malíři jsou žáci ze školní

Osmačtyřicet dětí, jeden týden 
a řada nových přátelství. Tak by se 
dalo shrnout setkání čtyřiadvaceti dětí 
z Johannes Sturmius Gymnasium 
Schleiden ze Severniho Vestfálska se 
stejně početnou skupinou českých ka-
marádů ze Základní školy a mateřské 
školy Duhová cesta. „Projekt Česko

německého fondu budoucnosti umož-
nil generaci dnešních teenagerů, která 
už nepoznala jiné uspořádání svého 
světa než demokratické a bez hranic, 
porovnat rozdíly v mnoha oblastech 
běžného života,“ uvedla učitelka 
Renata Stojanovová.

Obě školy spolupracují již dva 

roky přes portál eTwinning. Žáci spolu 
komunikují  emailem nebo díky video-
konferencím. Setkání bylo pro všechny 
vyvrcholením této spolupráce.

Děti ze dvou zemí společně napří-
klad porovnávaly výuku na školách 
a zabývaly se také různým zpracová-
ním aktuálního světového dění médii. 
Navštívily i Terezín, chomutovskou 
uměleckou školu, uhelné safari po re-
kultivacích v těžební oblasti Mostecké 
pánve, zoologickou zahradu ve Dvoře 
Králové a přijal je také primátor města. 
„Toto všechno stihli žáci za první čtyři 
dny návštěvy. Hlavním bodem byl 
den strávený v českých rodinách. Při 
příchodu do rodin se daly z tváří němec-
kých dětí vyčíst obavy, večer při loučení 
se ale proměnily v nadšení a loučení 
bylo snad nekonečné,“ popsala učitelka.

Druhou polovinu týdne všichni 

společně strávili v Praze. Tam se podí-
vali do Filmového studia Barrandov, 
navštívili Národní technické muzeum, 
Pražský hrad a další zajímavé pa-
mátky. „Vše bylo proloženo nefor-
málními chvilkami, při kterých se děti 
o sobě vzájemně dozvídaly nejvíc,“ 
doplnila Renata Stojanovová.

Ačkoliv mladí Němci odposlou-
chali pár jednoduchých českých 
slovíček a frází a Češi se přesvědčili, 
že základy německého jazyka, které 
se naučili ve škole, opravdu v praxi 
fungují, hlavním dorozumívacím jazy-
kem byla angličtina. „Ještě neskon-
čily závěrečné práce na projektu a už 
začínáme plánovat návštěvu českých 
dětí v Německu, která se uskuteční 
příští rok v květnu,“ uzavřela Kamila 
GänslerTomas ze školy Johannes 
Sturmius Gymnasium Schleiden.

V základní škole Kadaňská se 
konal druhý ročník Družinové olym-
piády. Ta měla všechny náležitosti té 
opravdové, samozřejmě parametry 
byly ušité dětem na míru. „Volili jsme 
kapitány, zapalovali jsme olympijský 
oheň, losovali jsme barvy jednotli-
vých týmů. Dále jsme museli vymy-
slet a shodnout se na názvech týmů, 
složit pokřik či hymnu týmu tak, aby 
soupeře patřičně zastrašily, a navrh-
nout vlajky ke spokojenosti celých 
oddělení, což byl téměř nadlidský 
úkol,“ popsala vedoucí vychovatelka 
Dita Nobstová.

Následoval nácvik jednotlivých 
olympijských disciplín a kvalifikace 
jednotlivců, kteří měli reprezentovat 
tým v hlavní soutěži. „Když nadešel 

ten velký den, byli všichni připraveni 
bojovat za svůj tým a zvítězit. Při 
slavnostním nástupu každý předvedl 
výsledky svého snažení. Název země, 
vlajka i pokřik si vždy vysloužily 
velký potlesk. Potom se už závodilo. 
A to se nám dařilo výborně,“ dodala 
vychovatelka.

V cíli na každého čekaly druži-
nové milióny, sladkost nebo hračka. 
Vychovatelky v roli rozhodčích peč-
livě spočítaly získané body a vyhlá-
šení celé soutěže na sebe nenechalo 
dlouho čekat. „Letos jsme vyhlašovali 
dvě kategorie, aby mladší děti nebyly 
smutné, že proti těm starším nemají 
šanci. Dva putovní poháry a diplomy 
tedy našly své majitele,“ doplnila Dita 
Nobstová.

Letošní ročník Letní filharmonie 
měl rekordní návštěvnost. Večer v do-
provodu vážné hudby si přišlo užít 
zhruba patnáct set lidí. Organizátoři 
jsou vysokou návštěvností potěšeni. 
„Samozřejmě převažuje spokoje-
nost. Letní filharmonie dospěla do 
stádia, kdy na ní lidé čekají a jdou 
se pobavit. Počty lidí se rok od roku 
navyšují. Je to zřejmě díky kombinaci 
několika faktorů – vydařilo se počasí, 
atmosféra letního kina je velmi pří-
jemná a lidé na koncert vážné hudby 
mohou vzít s sebou děti,“ vysvět-
lil ředitel Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka Karel Žižka.

Taktovku nad filharmonií pře-
vzal rumunský dirigent Örs Balogh. 

Základní umělecká škola filhar-
monii připravila ve spolupráci se 
saskou Mozartovou společností 
a Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně. Převážnou část muzikantů 
tedy tvořili Češi a Němci, připojili se 
k nim ale i Italové, Dánové, Rumuni 
a další. Návštěvníci si poslechli na-
příklad skladby Wolfganga Amadea 
Mozarta, Dalibora Štrunce, Antonína 
Dvořáka či Jiřího Holubce.

S pořádáním Letní filharmonie 
počítá umělecká škola i v příštím roce. 
Zda budou nějaké změny či novinky, 
se ještě přesně neví. Organizátoři si 
pohrávají s myšlenkou, že by mohl 
být program o trochu kratší. O tom 
však ještě není rozhodnuto.

Základní škola Školní se za-
pojila do výtvarné soutěže Fauna 
a flóra vyhlášené Ústeckým krajem. 
Přihlášeným žákům se vedlo velmi 
dobře a dokázali, že na základní škole 
vyrůstají i mladí umělci. „Z celého 
kraje jsme v kategorii 8. a 9. tříd ob-
sadili nádherné 1. a 3. místo. Prvním 
místem se může pochlubit Lea 
Sýkorová z 8.A se svou lištičkou na 
louce a názvem obrazu To je ale vůně! 

Námět obrazu byl jasný od začátku, 
Lea miluje lištičky a kopretiny. Sama 
je jejich asociací křehkosti, něhy, krásy, 
moudra, ale i vychytralosti v dob-
rém smyslu,“ uvedla učitelka Martina 
Nováková.

Třetí místo obsadil Petr Erdélyi 
z 8.C, jehož výtvarný talent byl 
Chomutovu představen již před čtyřmi 
lety, kdy měl svou vlastní výstavu 
ilustrací a kreseb v SKKS Chomutov. 

Tehdy byl v páté třídě. „Péťův talent 
je ovlivněn handicapem, který se u něj 
projevil již v útlém dětství. Má svůj 
svět, svůj niterný pohled a velmi silně 
vyvinutý cit pro detail. Nevnímá jen 
tvary a prostor, ale i barvy a sebemenší 
detaily, které běžně přehlížíme. Ani 
dysfázie a zbytky sluchu mu tedy ne-
brání dělat, co miluje. Prostory školy 
jsou jeho vlastní galerií a škola je na 
Péťu i jeho obrazy právem hrdá. Jeho 

obraz Ptačí říše bude stejně jako Ley 
lištička vystaven v prostorách kraj-
ského úřadu,“ řekla učitelka.

Oba účastníci získali celodenní vý-
let do ústecké zoologické zahrady pro 
celou svou třídu.

Po ocenění výherců si mohli pří-
tomní prohlédnout kancelář hejtmana, 
dozvědět se zajímavosti k hejtman-
skému řetězu nebo si povídat o funkci, 
práci a významu úřadu.
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atletická soutěž družstev skončila pro 
mladší žačky ze školní úspěchem

gymnázium není jen o učení

Nejlepší atlety má základní škola 
Školní. Potvrdilo to první místo 
v okresním kole Poháru rozhlasu. 
„Pocit hrdosti se vloudil hned po 
prvních disciplínách atletického 
víceboje družstev, do kterého na-
stoupila naše děvčata. Již v rozběhu 
na šedesát metrů děvčata potvr-
dila svou formu. Největší favoritka 
Adélka Fučíková získala 1. místo 
s časem 9,04 vteřiny. Další atletka 

Anička Benešová doběhla v čase 
9,16 a Sofie Láfová za 9,55. Ani ne-
šťastná náhoda, která způsobila úraz 
vynikající atletce Sofince, děvčata 
od výkonů neodradila. Odskočený 
míček jí dopadl do obličeje a zne-
možnil tak postup do dalších disci-
plín. Její zlomený nos děvčata po-
mstila hned několika dalšími umís-
těními,“ popsala začátek soutěže 
trenérka Martina Nováková.

Ve skoku dalekém, kde si Adélka 
Fučíková udělala osobní rekord, 
získaly sportovkyně ze Školní třetí 
místo. Zasloužila se o něj Kačka 
Kindermannová s výkonem 3,99 
metru. V hodu přišly další body 
a medaile. Ve štafetě pak školáci 
ze Školní získali 2. a 4. místo. Ani 
další disciplíny nebyly špatné. „Ve 
skoku vysokém jsme dosáhli hranice 
128 centimetrů, o které se zaslou-

žila Anička Benešová. V běhu na 
600 metrů získala naše LeaBui Thi 
8. místo, Adélka Janoušková také 
8. místo a hned za ní, na 9. místě, 
skončila Deniska Voborská,“ prozra-
dila Martina Nováková.

Celkově se tým ze Školní umístil 
v okresním kole na první příčce, čímž 
navázal na tradici z prvního pololetí, 
kdy též z prvního místa postoupil do 
krajského kola v atletickém víceboji.

Gymnázium Chomutov toho 
v uplynulém školním roce opět 
zažilo mnoho, a to nejen v přímé 
výuce, ale i při akcích, které jsou 
pro studenty nejen poučné, ale 
i zábavné. „První ročníky prošly 
aklimatizačním kurzem, který se 
tradičně koná v Klínech, kde stu-
denti mají jedinečnou možnost se 
opravdu poznat. Sotva se vrátily, 
odjížděly druhé ročníky na cyklo-
turistický kurz do malebného pro-
středí lesů v okolí Žihle,“ uvedl uči-
tel gymnázia Petr Koritina.

V zimě se první ročníky vystří-

daly v Alpách na lyžařském kurzu 
a třetí ročníky koncem školního 
roku absolvovaly vodácký kurz na 
Vltavě. „V oblasti sportovních sou-
těží jsme minimálně v krajském mě-
řítku dosáhli zajímavých úspěchů. 
O sportovní aktivity tedy rozhodně 
nouze není. Když k tomu připoč-
teme letošní třídní výlety většiny tříd 
na Berounku, pak je možná i co zá-
vidět,“ doplnil Petr Koritina.

Kabinety cizích  jazyků dále 
uspořádaly Australský a Fran
couzský den. To jsou tradiční akce, 
jejichž smyslem je rozšířit znalosti 

o anglicky a francouzsky hovo-
řících zemích jinak než běžnou 
výukou.

Z výborných výsledků krajských 
kol soutěží a olympiád si jmenování 
zaslouží první místo v matematické 
soutěži Náboj Junior, třetí místo 
v soutěži Pišqworky, první místo 
v debatní soutěži Studentská Agora 
či první místo v studentské odborné 
činnosti SOČ.

Školní pěvecký sbor Comodo 
zahrál a zazpíval nejen o Vánocích, 
ale zúčastnil se i soutěže Slovakia 
Cantat 2017, kde ve třech kategori-
ích obsadil stříbrná pásma.

Vzdělávat se je možné nejen ve 
škole, ale i mimo ni. Studenti letos 
mimo jiné opět navštívili Londýn 
a začátkem května i Evropské stře-
disko jaderného výzkumu CERN. 
Kdo má rád divadlo, ten si přišel 
na své v Klubu mladého diváka, 
se kterým měl možnost zhlédnout 
řadu představení, tím posledním 
byl Mýdlový princ. Z provozního 
hlediska je důležitou novinkou ote-
vření jídelny v suterénu školy, ke 
kterému došlo v posledních červ-
nových dnech, zatím ve zkušebním 
režimu.

poznávali prahu
Druháci ze základní školy Za-
hradní navštívili Pražský hrad, 
prošli Karlův most, podívali se 
i na Staroměstské a Václavské 
náměstí. Poznávání hlavního 
města zakončili jízdou metrem.

děti i rodiče vyjeli 
na kolech
Žáci základní školy Na Příko-
pech společně s rodiči vyjeli 
na kolech do Kadaně. Prohlédli 
si město a po krátkém oddechu 
vyrazili zpět. Společné sporto-
vání budou v září opakovat.

uspěla v olyMpiádě
Z okresního kola Biologické 
olympiády postoupila do 
krajského kola žákyně základní 
školy Písečná Katka Sedláčková. 
O půl bodu jí uteklo třetí místo, 
čtvrtá příčka je však úspěchem.

podívali se do 
vesMíru
Do pražského planetária vyjeli 
páťáci ze základní školy Školní. 
Byl pro ně připraven program 
Vesmír blízký a vzdálený. Čtyři-
ačtyřicet žáků odjíždělo domů 
s velmi zajímavými poznatky.

KráTCe

diskutovali 
o prevenci

Již podruhé se sešli na pracovišti 
střední zdravotnické školy zájemci 
z řad veřejnosti, aby společně se 
žáky diskutovali na téma zvýšení 
bezpečnosti seniorů proti vnějším 
negativním vlivům. Přednáška se 
konala v rámci projektu Zdraví pro 
3. věk a prevence zneužívání důvěry 
seniorů.

Účastníci setkání se měli mož-
nost dozvědět mnoho zajímavého 
o prevenci a řešení nepříjemných 
situací, které mohou nastat při cesto-
vání, pobytu v přírodě, v souvislosti 

s nakupováním a dalších, kdy může 
být ohrožena jejich bezpečnost. 
„Názorné pomůcky a především 
mnoho osobních příběhů lidí pří-
jemnou atmosféru setkání generací 
umocnily,“ uvedla přednášející Eva 
Čížková. Další zajímavá setkání se 
uskuteční v novém školním roce.

Projekt je realizován za pod-
pory statutárního města Chomutova 
a Střední odborné školy energe-
tické a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov.
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vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu

KOBERCE CHOMUTOV
koberce bytové šířky 3; 3,5; 4; 5 m, běhouny

koberce zátěžové šířky 2; 4 m
PVC šířky 3; 3,5; 4; 5 m

vinilové dílce na objednávku do 7 dnů
SLUŽBY: provádíme dopravu, zaměření a pokládku

bezkonkureční ceny, každý měsíc slevové akce
Kontaktní údaje: tel. 775 260 076, 777 196 601

web: koberce-chomutov.webnode.cz
prodejna: Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov

(areál bývalého masokombinátu, směr Staré Spořice)
Otevírací doba: po–pá 9–17 hod., So 9–12 hodin

akce v aquasvětě:
•   kurzy plavání rodičů s dětmi
•   kurzy plavání plavců 
a neplavců

•   plavání mateřských 
a základních škol

•   Aqua aerobik
•   Kondiční cvičení pro seniory
•   Miniškola sportu
•   Příměstské tábory

Vybudování parkovacích ploch před ORC včetně nového kruhového 
objezdu, stání pro autobusy v ul. Mostecká a komunikace pro pěší 
s napojením na vstup ORC, část cyklostezky

Návštěvnost Aquasvěta v roce 2016, 2017 – 347 000 návštěvníků

OddychOvé 
a relaxační 
centrum
Doplnění parkovacích 
ploch a technické 
infrastruktury
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křížovka Před 130 lety začala stavba (tajenka) v Bezručově údolí.

osMisMěrka V srpnu se v Chomutově uskuteční první (tajenka). sportovní vtipy

krkolomný sjezd 
Ptá se lyžař: „Je pravda, že 
sjezd z toho kopce je hrozně 
nebezpečný?” „To je kec, všichni 
se zabijí až dole!”

čistý úmysl 
„Jaký faul?!” vzteká se fotbalista. 
„Já jsem šel po balónu. Copak 
za to můžu, že má hlavu jako 
kopačák?!”

zahanbený šachista 
Šachový velmistr z dlouhé chvíle 
vyzve k partičce staršího muže 
ze sousedního kupé. A ten partii 
neprohraje. Poražený velmistr 
praví: „Mohl jste mně dát mat již 

dřív, kdybyste táhl věží!” 
„Ano? Věží se může taky 
táhnout?” diví se spolucestující.

selhání padáku 
Instruktor parašutistického 
sportu se ptá posluchače svého 
kurzu: „Co uděláte, jestliže se 
vám neotevře padák, když 
zatáhnete za kroužek?” 
„Pomyslím si, že mám ještě sedm 
vteřin, abych se naučil lítat!”

změna programu 
Loučí se dva fanatičtí golfisté 
a jeden navrhne: „Zahrajeme si 
znovu příští sobotu?” 
Druhý na to: „No, měl jsem mít 
v sobotu svatbu, ale můžu to 
odložit!”

aOrTa, aSTeNIe, ČTVrT, daNIO, HáZeČ, HeSLO, KONVeNT, Ňadra, 
NáPLŇ, NáPOj, OPaTKY, OTaZNíK, OTVOrY, PaSáK, PeCeN, POdLaHY, 
POPeL, PYTLáK, reáLNO, SONda, šKVOr, TeáTr, TeePee, TrHaČ, TrHáK
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 1.7. až 31.8.   letní čítárna – atrium SKKS
 1.7. až 31.8.     volné hraní deskových a karetních her a sklá-

dání obřího puzzle – studovna SKKS
 1.7. až 3.9.   jízdy safari eXpresu – dle jízdního řádu – PZOO
 5., 6., 22. a 29.7.  skanzen ráj Malířů – kreslení tužkou a pastelkou, malba 

akrylem, malování na škrobové emulze a koláž a malba tuší, vždy od 
14 hodin – PZOO

 5., 12., 19. a 26.7.  koncerty dechových hudeb – vždy od 16.30 hodin – 
městský park

 7., 8., 14., 15., 21., 
22., 28. a 29. 7.    večerní safari – dobrodružná projížďka večerním eurosafari, 

vždy od 20.15 hodin – PZOO 
 15. a 29.7.   severočeské farMářské trhy – vždy od 8 hodin – ná-

městí 1. máje
 15.7. so      rodinné zápolení 2017 – hrady z písku – více infor-

mací na www.rodinnezapoleni.cz. 
 23.7.  so 12.00    slide czech tour – obří vodní klouzačka – Přemyslova ulice
 23. a 30. 7.    číMže to z kuchyně vonívalo – vaření podle starých 

receptů, vždy od 14 hodin – PZOO

    prohlídky pevnosti Muzea čs. opevnění z let 
1936–1938 na kočičáku – Muzeum Na Kočičáku – každou 
sobotu od 10 do 17 hodin 

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

PředNášKY, beSedY, aKCe

 5.7. St  16.00  já, padouch 3 17.00  spider-Man: hoMecoMing (3d)
 5.7. St  19.00  spider-Man: hoMecoMing
 6.7. čt  11.00  auta 3 (3d) 16.00  spider-Man: hoMecoMing (3d)
 6.7. čt  18.00  spider-Man: hoMecoMing 19.30  v utajení
 7.7. Pá  16.00  spider-Man: hoMecoMing 18.00  v utajení
 7.7. Pá  19.30  spider-Man: hoMecoMing
 8.7. SO  15.00  auta 3 16.00  z paříže do paříže
 8.7. SO  18.00  spider-Man: hoMecoMing (3d)
 8.7. SO  19.00  spider-Man: hoMecoMing
 9.7. Ne  15.00  já, padouch 3 17.00  všechno, úplně všechno  
 9.7. Ne  18.00  spider-Man: hoMecoMing (3d) 19.30  v utajení
 10.7. PO  17.00  spider-Man: hoMecoMing 19.00  v utajení
 11.7. út  17.00  transforMers: poslední rytíř (3d)
 11.7. út  19.00  spider-Man: hoMecoMing
 12.7. St  17.00  spider-Man: hoMecoMing (3d) 19.00  holky na tahu
 13.7. čt  17.00  válka o planetu opic (3d) 19.00 svět podle daliborka
 14.7. Pá  16.00  já, padouch 3 (3d) 17.00  oklaManý
 14.7. Pá  19.00  válka o planetu opic
 15.7. SO  15.00  auta 3 (3d) 17.00  pobřežní hlídka
 15.7. SO  19.00  válka o planetu opic
 16.7. Ne  15.00  auta 3 17.00  Milovník po přechodu
 16.7. Ne  18.00  válka o planetu opic (3d) 20.00  oklaManý
 17.7. PO  17.00  oklaManý 19.00  Milovník po přechodu
 18.7. út  17.00  válka o planetu opic 19.00  v utajení
 19.7. St  17.00  holky na tahu 19.00  pobřežní hlídka
 20.7. čt  11.00  letíMe! 17.00  valerian a Město tisíce planet (3d)
 20.7. čt  19.00  valerian a Město tisíce planet
 21.7. Pá  16.00  letíMe! 17.00  valerian a Město tisíce planet (3d)
 21.7. Pá  19.00  valerian a Město tisíce planet
 22.7. SO  15.00  letíMe! 18.00  valerian a Město tisíce planet
 22.7. SO  19.00  dunkerk
 23.7. Ne  15.00  já, padouch 3 17.00  spider-Man: hoMecoMing
 23.7. Ne  18.00  valerian a Město tisíce planet (3d) 
 23.7. Ne  20.00  Milovník po přechodu
 24.7. PO  17.00  transforMers: poslední rytíř
 24.7. PO  19.00  válka o planetu opic (3d)
 25.7. út  17.00  valerian a Město tisíce planet 19.00  holky na tahu
 26.7. St  17.00  dunkerk 19.00  Milovník po přechodu
 27.7. čt  17.00  MaXinožka 18.00  dvojitý Milenec 19.30  baby driver 
 28.7. Pá  17.00  MaXinožka 18.00 srdečně vás vítáMe 19.30 baby driver 
 29.7. SO  15.00  MaXinožka 17.00  valerian a Město tisíce planet
 29.7. SO  19.00  baby driver 
 30.7. Ne  15.00  auta 3 17.00  baby driver 
 30.7. Ne  18.00  valerian a Město tisíce planet (3d)
 30.7. Ne  20.00  srdečně vás vítáMe
 31.7. PO  17.00  valerian a Město tisíce planet
 31.7. PO  19.00  válka o planetu opic
 letní kino
 5.7.  St  22.00  velká čínská zeď
 6.7.  čt  22.00  kruhy
 7.7. Pá  22.00  anděl páně 2
 8.7. SO  22.00  bezva ženská na krku
 12.7. St  22.00  příchozí
 13.7.  čt  10.00  koblížek na cestách 22.00  rande naslepo
 14.7.  Pá  22.00  všechno nebo nic
 15.7. SO  22.00  všechno nebo nic
 19.7. St  22.00  logan: Wolverine
 20.7.  čt  22.00  lady Macbeth
 21.7. Pá  22.00  zpívej
 22.7. SO  22.00  dítě bridget jonesové
 26.7. St  21.30  v pasti
 27.7.  čt  10.00  není drak jako drak 21.30  buchty a klobásy
 28.7. Pá  21.30  kniha džunglí
 29.7. SO  21.30  padesát odstínů teMnoty

KINO SVěT

 19.7. st  17.00  a-session – koncert skupiny albuM a arcus – SKKS atrium

KONCerTY

  Od 9.7.   zvěrokruhy – výstava obrazů Marie Svobodové – vernisáž začne 
v 17 hodin, výstava potrvá do 30. července – kostel sv. Bartoloměje, Spořice

 Od 17.7.  sochařské syMpoziuM boleboř – vernisáž 17. července 
v 17 hodin – SKKS atrium

 Od 28.7.   prodejní výstava Masožravých rostlin – výstavní síň 
PZOO

  Od 1.8.  fantazie s obrazy petry horové a verši Martiny jíro-
vé – vernisáž 1. srpna v 17 hodin – galerie Lurago

 Do 21.7.  fotografie – Miroslav chlad – galerie Lurago
 Do 27.8.  horní Města krušných hor – výstava česko-saského projektu 

Montanregion Krušné hory – kostel sv. Kateřiny
 Do 27.8.  historické Mapy krušnohorských dolů – výstava důlních 

map – kostel sv. Kateřiny
 Do 28.8.  pod jednou střechou – výstava ukazuje soužití lidí na příbězích 

vysídlených a českých rodin, které jejich domy obývají nyní – Dům J. Popela
 Do 31.8.  fotografie – robert vano – galerie Špejchar
 Do 31.8.  choMutovské dáMy vystavují – galerie Na schodech v SKKS
 Do 31.8.   všehochuŤ – kaMila a Milan tothovi – výstavní síň knihovny
 Do 30.9.  výstava obrazů Malířky a ilustrátorky eMMy srn-

cové – galerie Zlatý klenot
 Do 1.10.  zpřístupnění železničního depozitáře národního 

technického Muzea – vždy od čtvrtka do neděle mezi 10. a 17. hodi-
nou – po značené trase z černovické ulice od parkoviště Globus

VýSTaVY

Pravidelné akce

 1.7. až 31.8.  prázdninový provoz doMečku – přijďte využít posilovnu, 
horostěnu, tělocvičnu, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek

   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

Pravidelné 
akce

SVČ dOMeČeK

 8.7. so  09.00  choMutovská rychlopalková tour – IV. kolo – střelnice 
SSK Chomutov

 22.7. so  09.00  pro-doMa cup – libovolná pistole – střelnice SSK Chomutov
 30.7. ne  09.00  choMutovská rychlopalková tour – IV. kolo – střelnice 

SSK Chomutov
 5.8. so  10.00  půlMaraton v choMutově – jedinečný městský půlmaraton 

napříč historickým centrem Chomutova, areálem Kamencového jezera, 
Podkrušnohorským zooparkem a Bezručovým údolím

    calisthenika + parkour trénink – posilování s vlastní váhou těla – 
každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 hodin – tréninky s vlastní 
váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách a žíněnkách. Cvičení vychází 
z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat hluboký stabilizační systém, zpevňuje 
páteř a pomáhá rychleji zlepšit postavu – cvičitel Milan Dvořák – SVč Domeček

SPOrT

Pravidelné 
akce

   všeMu světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

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

  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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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:
ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

člen velké energetické skupiny Czech Coal nabízí

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojvedoucí

Kvalifikační předpoklady:  
n  věk min. 21 let
n  vzdělání ÚSO s maturitou, nebo vyučen ve strojním, elektro  

nebo dopravním oboru 
n  dobrý zdravotní stav (zejména zrak, sluch) a úspěšné absolvování  

psychologického vyšetření 
n  předložení výpisu z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:
n  uchazeč se dnem zařazení do kurzu stává zaměstnancem akciové společnosti 
n  kurz se skládá z 5 částí rozdělených na teorii a praxi 
n  délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho cca 1/2 jsou cvičné jízdy
n  součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
n  termín zahájení kurzu je 1. 10. 2017

Nabízíme:
n  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
n  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned  

po ukončení kurzu + každoroční dle kolektivní smlouvy
n  firemní benefity – mimo jiné 13. plat, příspěvek na stravování,  

týden dovolené navíc 

Po úspěšném ukončení kurzu:
n  získání náborového příspěvku ve výši 50 000 Kč (20 000 Kč - po zvládnutí 

teoretické části, 30 000 Kč - po dokončení kurzu)
n  přiznání bonusu programu Zdraví - karta Benefity v hodnotě 9 500 Kč /rok 
n  příspěvek na penzijní připojištění minimálně 500 Kč/měsíc

Přihlášky zasílejte elektronicky na: v.stefanek@coalservices.cz nebo na adresu 
Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most. Kontaktní 
telefon: 476 203 612.
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Co si Levharti předsevzali, to splnili 

Účastí sedmi hráček a dvou 
hráčů na Letní olympiádě dětí a mlá-
deže v Brně basketbalovému klubu 
Levharti Chomutov minulý týden 
definitivně skončila mimořádně 

dlouhá, ale především mimořádně 
úspěšná sezona. Dosáhl v nich všech 
stanovených cílů, které v důsledku 
znamenají posun na nejvyšší příčky 
v hierarchii klubů v kraji. „Prakticky 

ve všech ohledech jsme byli úspěšní. 
Co jsme si předsevzali, to jsme také 
splnili,“ s potěšením se za sezonou 
ohlíží šéf Levhartů Petr Drobný.

Dařilo se téměř všem věko-
vým kategoriím. Zatímco nejmladší 
družstva, v nichž se hráči basket-
bal teprve učí, hrají bez tlaku na 
výsledky v krajských soutěžích, 
týmy pokročilejších kategorií sbí-
rají zkušenosti v ligových soutěžích 
přímo řízených Českou basketba-
lovou federací. K nejúspěšnějším 
chomutovským družstvům patřili 
junioři, kteří v extralize obsadili 
výborné 9. místo, a kadetky, které 
z ligy postoupily do extraligy a pak 
ještě pomohly čerstvě sestavenému 
družstvu juniorek získat v kvali-
fikaci ligu. Ovšem nejvíc ovací 
si v sezoně vysloužily mladší žá-
kyně. Ty excelovaly v lize a druhé 

skončily v nadstavbové extralize. 
Díky tomu si zajistily postup na 
Mistrovství České republiky v bas-
ketbalu mladších žákyň U14, které 
hostil právě Chomutov (na snímku). 
A Levhartice, povzbuzovány svými 
blízkými a fanoušky, vybojovaly 
stříbrné medaile! Vicemistryním 
republiky však šampionátem sezona 
neskončila. Absolvovaly vítězný 
turnaj v Lucembursku a ty nejlepší 
se staly základem týmů, které repre-
zentovaly kraj nebo region. V prv-
ním případě za výběr Ústeckého 
a Libereckého kraje sehrály turnaj 
regionálních výběrů při nedávném 
Mistrovství Evropy v basketbale 
žen v Hradci Králové a v druhém 
případě za družstvo Ústeckého kraje 
odehrály basketbalový turnaj na již 
zmíněné Letní olympiádě dětí a mlá-
deže v Brně.

Skateboardisté si užili 
závody i muziku

Po tvrdém boji šulistová 
přivezla titul z mistrovství

štolová odjíždí na mistrovství 
světa do keňzského Nairobi 

Skateboardisté z celého kraje se 
sjeli do Chomutova na závody Skate 
bowl street contest. Ty prověřily 
zdatnost sportovců v kategorii street 
a bazén. „Hostili jsme závodníky 
z Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, 
Teplic, Bíliny, Kadaně, Klášterce 

nad Ohří a dokonce i z Prahy. 
Samozřejmě se zúčastnili i místní,” 
uvedl organizátor Luboš Kocourek.

Kromě toho čekal na návštěvníky 
bohatý doprovodný program. Po 
skončení závodů vystoupily kapely 
Doupov a Sun Was Turned Off. Svůj 
mix muziky předvedli i DJ Mike 
a DJ P. Chulo.

Nejlepší kousky dne v kategorii 
street předvedl Štěpán Folkmann, 
na druhém místě skončil David Luu, 
třetí byl Smou ví. Triky a skoky ve 
skateboardovém bazénu se nejvíce 
vydařily závodníkovi pod přezdív-
kou Droždí, druhý byl Tomáš Gruss 
a třetí David Luu.

Chomutovští street workouteři 
se výrazně zapsali na Mistrovství 
České republiky. Z pražských 
Holešovic si zlato a mistrovský titul 
přivezla Pavla Šulistová z chomu-
tovského týmu Street Hard Workers. 
Její kolegyně Klárka Čuříková za-
bodovala třetím místem. Šulistová 
pojede Chomutov a naši republiku 
reprezentovat na mistrovství světa 
do Moskvy.

Pavla Šulistová nastupovala do 
soutěže se zdravotním omezením po 
několikadenním léčení zablokova-
ného krku. Nakonec díky masérům 
se podařilo blokaci krční páteře čás-
tečně odstranit. Zdravotní omezení 
ale Pavlu Šulistovou nijak nesvazo-

valo a ukazovala těžké dynamické 
sestavy na hrazdě i silové cviky. 
„Její uvolněný a bezstarostný styl 
dával tušit, že ve finálovém kole 
bude mezi ní a úřadující mistryní 
republiky těžký souboj,“ komentuje 
výkon Rostislav Vošický z týmu 
Street Hard Workers.

V mužích chomutovské barvy 
hájili Yuriy Sasyn a Zdeněk Kraus. 
Oba skončili v první pětce, ale 
na umístění nedosáhli, a to i přes 
hodnocení jedné z porotkyň. „Dle 
porotkyně a úřadující mistryně světa 
Melanie Driessen patřilo Sasynovo 
cvičení do top toho, co na mistrov-
ství viděla a neztratilo by se ani na 
mistrovství světa,“ dodává Vošický.

Chomutovskou atletickou hvěz-
dou letošní sezony bude šestnácti-
letá překážkářka Markéta Štolová, 
která šplhá k velkým úspěchům. 
Hned na začátku sezony v květnu 
na přeborech Prahy proběhla 100 
metrů překážek ve skvělém osobním 
rekordu 13,31 sekundy a splnila tím 
nejen ostrý A limit na mistrovství 
světa do 17 let, ale především překo-
nala hranici českého dorosteneckého 

rekordu Nikoly Bendové, který byl 
13,57 sekundy.

Na konci června se Štolová stala 
mistryní republiky ve dvou disciplí-
nách. V rozběhu předvedla na 100 
metrů překážek skvělý čas 13,38 
sekundy. „Bohužel byl s nedovolenou 
podporou větru. Jinak tomu nebylo 
ani ve finále, kde Markéta zaběhla ne-
skutečných 13,08 sekundy a s přehle-
dem vyhrála o půl sekundy,“ popisuje 

výkon její trenérka Jana Hyjánková. 
Štolová nastoupila také na trať 300 
metrů překážek, kde tabulkově byla 
na medailových pozicích. „V loňském 
roce na této trati měla smůlu a na před-
poslední překážce zakopla. Letos však 
již v rozběhu šla na jistotu a skvělým 
osobním rekordem 42,81 sekundy si 
s přehledem zajistila přímý postup do 
finále. Tam pak vylepšila své maxi-
mum na 42,36 a stala se přebornicí 

republiky,“ doplňuje Hyjánková. 
Tyto časy svědčí o vydařené pří-

pravě, kterou spolu s trenérkou Janou 
Hyjánkovou absolvovaly poslední 
týdny a jejímž vrcholem je účast na 
mistrovství světa do 17 let v keňském 
Nairobi, kam Markéta Štolová odlétá 
tento týden. Štolová už v loňském roce 
reprezentovala republiku na evrop-
ském šampionátu do 17 let v Gruzii 
a na mezistátním utkání dorostu.
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Téměř tisícovka horníků 
z mnoha českých měst i zahra-
ničí se sjela do Chomutova při 
Chomutovském krušení. V průvodu 
ukázali veřejnosti své uniformy, 
prapory i další symboly. V rámci 
bohatého programu bylo slyšet 
několik hornických sborů. Mnoho 
z přítomných pak přihlíželo odha-
lení sochy svatého Prokopa, patrona 
horníků. „Měli jsme možnost toto 
pořádat poprvé před pěti lety, ale 

nezůstala nám tu žádná vzpomínka. 
Socha svatého Prokopa nám tu zů-
stane doufám na věky a bude nám 
připomínat, že tu proběhla velká 
sláva, která měla vzdát hold hornic-
tví jako takovému,“ uvedl Marek 
Hrabáč, primátor města.

Tradice setkávání horníků za-
čala v Čechách před jednadvaceti 
lety v Příbrami. Právě tam se se-
tkání konalo již třikrát, naposledy 
vloni. Chomutov od příbramských 

horníků převzal pomyslnou štafetu 
v pořadatelství.

Chomutovské krušení i slav-
nosti navštívily tisíce lidí i z okol-
ních měst. Všichni si užili bohatý 
program v parku i pouťové atrakce. 
Vrcholem večera byl koncert zpě-
vačky Anny K. Oslavy zakončilo 
předání světla svaté Barbory hor-
níkům z Ostravy, čímž byla metro-
pole Slezska jmenována pořadate-
lem setkání v příštím roce.
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Chomutovské krušení 
přivítalo tisícovku 
horníků

foto: Roman Dušek



Vyhraj NÁKUP V HODNOTĚ 30 000 kČ
15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SUPER CENY

Zapůjčení vozu značky Hyundai
na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ /

SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz 

Zavedená mezinárodní společnost s pobočkou v Chomutově  

hledá kandidáty na pozici Operátor. 
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, flexibilitu.

Hledáme nové kolegy/kolegyně 
na ranní směnu od 6:00–14:15 nebo na dvousměnný provoz (6:00–14:15 a 14:30–22:00).

Popis práce: 
Výroba a montáž elektromechanických dílů a součástí dle výrobní dokumentace a pokynů. 
Kontrola vyrobených montáží před dalším použitím nebo odeslání k zákazníkovi.

Potřebné dovednosti: 
Základní znalosti a zručnost + schopnost odhalit chybu.

JJS Electronics S.R.O. 
Pražská 585,
Chomutov, 43001,
Česká republika

Také 
nabízíme 
upravenou 
pracovní 
dobu pro 
rodiče 
s malými 
dětmi 
od 7:00
do 14:15.

katerina.kolarova@jjsmanufacturing.com  
Tel.: 474 331 853 
Mobil: 727 974 497 


