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Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace  
statutárního města Chomutova 
„Sociální služby Chomutov, p.o.“

úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz
Kontakt: Ing. Mravcová, tel. 474 637 450 

Magistrát města Chomutova, tajemník MMCH vyhlašuje  
podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení 
na obsazení 
pracovního místa
„PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA“ na odbor 
interní audit  
s místem výkonu práce statutární 
město Chomutov

úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz
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výběrové řízení výběrové řízení

www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje  
podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení 
na obsazení 
pracovních míst
• Vedoucí odboru stavební úřad
•  Vedoucí odboru rozvoje a investic
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje  
podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení  
na obsazení 
pracovního místa
•  Úředník na odboru životního 
prostředí – veřejná zeleň  

s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení výběrové řízení
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V letošním roce jsme 
se rozhodli pozměnit 
Chomutovské noviny. Nově 
budou vycházet jednou 
měsíčně, a to každou první 
středu v měsíci, o letních 
prázdninách vydáme jedno 
letní dvojčíslo v červenci.  
Noviny mají více stránek, 
tištěny jsou na lepším papíře. 
Trochu se pozměnil i obsah, 
přibyla stránka o místní historii, 
o lidech z Chomutova, poradna 
pro občany a další. Máme i další 
nápady, takže je možné, že 
některá rubrika ještě přibude. 
Rádi také budeme tisknout 
vaše názory či postřehy. Věříme, 
že se vám Chomutovské noviny 
budou líbit. Jakékoliv podněty 
či názory posílejte prosím na 
e-mail šéfredaktora:  
t.branda@chomutov-mesto.cz.

Přeji příjemné čtení,  
Jan Rödling, tiskový mluvčí 

EdITORIal

CHCETE Mě?
berry je krásný 5 let starý 
kříženec velkého vzrůstu. Je 
velmi milý, aktivní, poslušný 
a čistotný. Byl zvyklý žít v bytě, 
ale jistě by si zvykl i v domku se 
zahradou. 

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

POdařIl SE VzáCNý 
OdCHOV PElIKáNa
Na konci minulého roku se v zooparku vylíhlo mládě pelikána bílého. 
Odchov probíhá přirozeně pod rodiči, bez zásahu chovatelů. Pokud 
se odchov vydaří, návštěvníci mládě uvidí na jaře. 

 aktuality
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SNížIla EMISE OxIdů 
SíRY Na MINIMUM
Společnost Actherm dokončila 
ojedinělou rekonstrukci 
spalovacích kotlů v teplárně 
v ulici Na Moráni, odkud 
dodává teplo průmyslovým 
podnikům a 20 tisícům 
domácností a společností. 

 téma
 6 PřEdSTaVUjEME 

lETOšNí ROzPOčET
Zastupitelstvo města 
Chomutova schválilo rozpočet 
města pro rok 2016. Dokument 
počítá s tím, že město bude 
v příštím roce hospodařit s více 
než jednou miliardou korun. 

 rozhovor
 8 MaRKÉTa FRIdRICHOVá: 

SOCIalISTICKÉ 
MOzaIKY jSOU KUlISY 
MÉHO děTSTVí
Markétu Fridrichovou 
zaujala jedna mozaika. 
Společně s kolegy ze sdružení 
Kuprospěchu začala díla z dob 
socialismu mapovat.

 minitéma
 9 UbYl bETON, PřIbYlY 

lOUKY, PRVNí čáST 
VElKÉ OPRaVY KaSSU 
jE HOTOVá
První etapa velké přestavby 
v okolí KaSSu, který byl 
postaven v roce 1980, je 
hotová. Druhá část právě 
probíhá, tento měsíc začínají 
velké bourací práce.

 kultura
 12 VěRa FRYčOVá: díKY 

OTEVřENU POROTUjI 
CElOSVěTOVOU SOUTěž
V celosvětové soutěži 
rockových skupin zaměřené na 
podporu autorské tvorby GBOB 
má Chomutov své zastoupení.

 historie
 13 NEjSTaRší PaMáTCE 

MěSTa HROzIla 
V MINUlOSTI TřIKRáT 
dEMOlICE
Západnímu průčelí náměstí 
1. máje dominuje mohutná 
stavba kostela sv. Kateřiny 
s radnicí, bývalým zámkem 
a rytířskou komendou. 

 městská policie
 18 STRážNíCI 

NEVáHají POMOCI 
děTEM, dOSPělýM 
I zVířaTůM V NOUzI
Tisíce zásahů mají každý 
rok na kontě chomutovští 
strážníci, a jinak tomu nebylo 
ani loni. 
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Sbírka přinesla 
Matějovi milion 

Město předalo rodině nemoc-
ného Matěje výtěžek z veřejné 
sbírky. Na léčení mladého sportovce 
lidé darovali milion korun.

Sbírku pro onkologicky nemoc-
ného Matěje město zorganizovalo na 
popud studentského parlamentu. Od 
poloviny listopadu do konce roku 
se podařilo vybrat 1 001 417 Kč. 
V úterý byly peníze převedeny na 
účet rodiny. V lednu nastupuje Matěj 
léčení na německé soukromé klinice, 
výtěžek slouží právě k úhradě léčby 
v zahraničí a s ní spojených výdajů.

Příspěvky Matějovi lidé posílali 
na transparentní konto zřízené měs-
tem, vhazovali do určených kasiček 
nebo spontánně organizovali akce 
pro jeho podporu.

„Nikdy by mě ani ve snu ne-
napadlo, že se podaří vybrat tolik 
peněz. Jménem Matěje a celé rodině 
děkujeme všem, kteří pomohli a po-

slali na účet či vhodili do kasiček 
jakoukoliv částku. Jsem hrozně rád, 
že nejen v našem městě a našem 
okolí, ale po celé naší republice žije 
taková spousta lidí, kteří mohou 
a hlavně chtějí pomoci. Děkujeme 
městu Chomutov za založení sbír-
kového účtu a kasiček pro Matěje,“ 
komentoval to otec Matěje.

„Jsem opravdu velmi potěšen 
tím, že tolik lidí pomohlo. Rodině 
držím palce,“ uvedl primátor Daniel 
Černý, který předal symbolický šek. 

Kromě šeku si rodina odnesla 
v hotovosti i 16,92 eura a pět aus-
tralských dolarů, které byly v po-
kladničkách, převod na koruny by 
se však nevyplatil. Jak pozname-
nal otec Matěje na setkání, jeho 
synovi přichází spousta podporu-
jících dopisů, nejvíce z Česka, ale 
dopis dostal už i z New Yorku nebo 
Indonésie.

Kočičák otevře pro veřejnost kryt ve škole 

důchoďák má 
nové rozvody

Stezku uzavře 
těžba dřeva

za energie dá město 
o čtyři miliony méně

Chomutovská radnice nakoupila 
elektřinu a plyn na následující dva 
roky a ušetří městské pokladně téměř 
4 miliony korun. Cena těchto komodit 
se v letech 2016 a 2017 sníží v prů-
měru o 22 procent. U silové elektřiny 
cena klesne pod hranici 800 korun za 
megawatthodinu a u zemního plynu 
pod 520 korun.

„Celkem jsme pro město, jeho 
dvanáct škol, Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov, technické služby 
či Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova nakoupili 18 a půl tisíce 

megawatthodin energií. Silová elek-
třina bude proti letošní ceně levnější 
o 21 procent a ušetří se na ní 1 milion 
a 100 tisíc korun. Největší úsporu 
město dosáhne u zemního plynu, 
který zlevní meziročně o 26 procent, 
což v příštích dvou letech přinese 
2 miliony a 600 tisíc korun,“ uvedl 
náměstek primátora Marek Hrabáč.

Město nakoupilo energie prostřed-
nictvím Českomoravské komoditní 
burzy Kladno, na které nakupují 
města, ministerstva a mnoho dalších 
subjektů.

Členové muzea Na Kočičáku se 
rozhodli, že v letošním roce kromě 
pevnostních objektů z let 1936 
a 1937 zpřístupní pro veřejnost i kryt 
civilní obrany, který udržují a pečují 
o něj. Návštěvníci spatří expozice 
věnované opevnění z let 1935–1938, 
československé armádě z let 1918–
1938 a také zázemí muzea, jako je 
dílna či sklad. Mohou také zhlédnout 
dobové filmy v kinosále, funkční 
filtrovnu z 50. let minulého století 
a ostatní prostory krytu, který byl vy-
budován v padesátých letech minu-
lého století. Poprvé se kryt v budově 
školy Duhová cesta v Havlíčkově 
ulici v Chomutově otevře 16. ledna 
od 10 do 17 hodin. „Tento termín je 
zatím první vlaštovkou. Uvidíme, 

jaký bude mít první otevření úspěch. 
Pokud bude zájem, budeme v zim-
ních měsících kryt otevírat kaž-
dou sobotu,“ řekl Jiří Piramovský 
z muzea.

Kryt v zimních měsících slouží 
jako útočiště členů muzea, kteří 
v něm pořádají několik zajíma-
vých akcí. Tou další bude promí-
tání nového dokumentu o jednot-
kách stráže obrany státu z let 1938 
a 1939 pod názvem Stráž obrany 
státu na Podkarpatské Rusi, které 
se uskuteční 22. ledna od 18 hodin 
v kinosále krytu. „Film je amatérsky 
natočen kolegy ze spolku SOS, druž-
stvo Kallich, kteří pocházejí z již-
ních Čech. Zájemci jsou též srdečně 
zváni,“ dodal Piramovský.

Elektroinstalace v Domově pro 
seniory Písečná je kompletně zre-
konstuovaná. Opravy začaly v roce 
2014 a byly rozděleny do dvou etap, 
ta druhá skončila v těchto dnech. 
Rekonstrukce stály přes pět milionů 
korun, téměř tři a půl milionu uhra-
dilo město. „Nedílnou součástí oprav 
bylo i uvedení prostor do původního 
stavu, takže všechny dotčené byty 
i společné prostory byly dodavate-
lem následně vymalovány a uklizeny. 
Rekonstrukce probíhala za plného 
provozu,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Cyklisté, kteří rádi navštěvují 
Bezručovo údolí, by si měli dát po-
zor, kdy se tam na vyjížďku na kole 
vypraví. Přístup na část cyklostezky 
bude totiž omezen. V části cyklostezky 
u Druhého mlýna se od 11. ledna koná 
těžba dřeva a jeho odvoz. Odborná 
firma tam tedy potřebuje prostor pro 
svou techniku a zákazem vstupu nebo 
omezením vstupu zajistí bezpečí pro 
návštěvníky. Lidé musí s případ-
ným omezením počítat až do středy 
10. února. O konkrétních omeze-
ních a uzavírkách bude firma včas 
informovat.
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KRáTCE
polévky pro 
bezdomovce
Také v letošní zimě vozí Sociální 
služby Chomutov polévku 
a pečivo na Magistrát města 
Chomutova a do K-centra pro 
osoby bez domova.

prázdniny stráví 
koupáním
Jarní prázdniny mohou strávit 
děti v Aquasvětě. Týden od 
15. do 21. února bude plný sou-
těží a her ve vodě i skotačení na 
atrakcích. Rodiče mohou děti 
přihlásit na recepci Aquasvěta. 
Více na www.kulturasport.cz 

dopravní podnik 
přidal zaměstnancům
Dopravní podnik zvýšil hodino-
vou mzdu řidičům a opravářům 
o čtyři koruny na hodinu. Dále 
o polovinu snížil cenu zaměst-
naneckých jízdenek a poskytu-
je příspěvek na stravování. 

opravená malba 
a natřené zábradlí
Technické služby opravily 
malbu hudebního altánu 
v městském parku, zabudovaly 
nový odpadkový koš na Píseč-
né a natřely zábradlí v ulicích 
Lipská a Beethovenova. 

akreditace pro kurz 
prodloužena
Sociálním službám Chomutov 
prodloužilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí akreditaci pro 
kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách. 

Miliarda korun snížila emise 
oxidů síry na minimum

Prvním miminkem je anton adi

V dPCHj je méně ředitelů

Olympiáda přivede Haška, Reichela 
či Farnou do Chomutova

Společnost Actherm dokončila oje-
dinělou rekonstrukci spalovacích kotlů 
v teplárně v ulici Na Moráni, odkud 
dodává teplo průmyslovým podnikům 
a 20 tisícům domácností a společností. 
Jejich odsířením výrazně snižuje emise 
SO2 a NOX a tím zlepšuje stav ovzduší 
na Chomutovsku. 

Unikátní rekonstrukce probíhala 
za plného provozu teplárny a trvala 
pouze 14 měsíců od předání stave-
niště. “„Donedávna se mělo za to, 
že teplárny naší velikosti nelze eko-
nomicky únosně ekologizovat, ale 
fortel a kreativita našich technických 
pracovníků ve spojení s ryze českým 
know-how a profesionalitou našeho 

generálního dodavatele tento mýtus 
boří,“ dodává ředitel Acthermu Jan 
Nechvátal. 

Do teplárny byla v posledním de-
setiletí investována více než miliarda 
korun a samotné odsíření kotlů stálo 
356 milionů korun. Teplárna dosud 
využívala nízkosirnaté uhlí, které 
se však stává nedostatkovým. Nyní 
může spalovat různé druhy hnědého 
uhlí včetně „sirnatého“ a přitom spl-
ňuje s předstihem nové emisní limity, 
které jsou od příštího roku v plat-
nosti. Celkově došlo od roku 1989 ke 
snížení emisí oxidů síry o 97,89 %, 
emisí oxidů dusíku o 91,74 % a emisí 
pevných částic o 98,79 %. 

Jen pár minut po poledni na Nový 
rok přišlo na svět první miminko 
v chomutovské porodnici. Chlapeček 
dostal jméno Anton Adi, narodil se 
1. ledna ve 12.08 hodin mamince 
Nikole. Podle ní je syn velmi po-
dobný svému otci. 

Chlapeček měl vzornou porodní 
váhu i délku, měřil 51 centimetrů 
a vážil 3,5 kilogramu. Doma na něj 

čekala šestiletá sestra Natálka. 
Prvnímu miminku v Novém roce 

a jeho mamince přišel pogratulovat 
i primátor města Daniel Černý, ten 
rodičům také předal pětitisícový pou-
kaz jako dar od města, květiny a další 
dárky. Podle slov maminky malého 
Antona použijí peníze na koupi růz-
ných potřebných věcí pro miminko 
a také na nějaký dárek pro děti. 

Valná hromada Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova 
rozhodla o změně stanov společnosti. 
Počet členů představenstva se zvýšil 
ze 3 na 4 a počet členů dozorčí rady se 
zvýšil ze 3 na 5. Ve vedení firmy za-
sednou nově zaměstnanci. 

„Jde o velmi významnou změnu, 

která byla naším cílem. V případě 
dozorčí rady to budou dva řidiči, 
kteří uspěli ve volbách, pan Miloslav 
Šťastný a pan Pavel Beznoska. Dalším 
členem představenstva se stal pan 
Martin Šoma, který pro firmu sou-
časně zajišťuje odbornou způsobilost 
pro drážní dopravu,“ řekl předseda 

představenstva Jaroslav Komínek. 
Současně dochází ke změně názvu 
funkce ředitele z generální ředitel na 
přiměřené označení „ředitel společ-
nosti“, což odpovídá velikosti podniku. 
Označení funkce technického a do-
pravního ředitele bylo od 1. 1. 2016 
změněno na funkci náměstka.

Nejen na velkolepý zahajovací 
ceremoniál v duchu tradičních olym-
pijských her se mohou těšit účastníci, 
hosté i návštěvníci zimní olympi-
ády dětí a mládeže, která proběhne 
v Chomutově a okolních městech od 
neděle 17. do pátku 22. ledna.

Na zimním stadionu se uskuteční 
dva velké ceremoniály. Ten zahajovací 
bude průběhem připomínat klasic-
kou olympiádu. „Nastoupí sportovci 

se svými vlajkonoši, doprovodem, 
zahrajeme hymnu, zapálíme oheň. Na 
diváky čeká i překvapení,“ popsala 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Věra Fryčová. Zahajovací ceremoniál 
se bude konat v neděli od 15 hodin. 

Na medailový ceremoniál spojený 
s bohatým doprovodným progra-
mem, se zase lidé mohou těšit v úterý 
19. ledna od 19 hodin na náměstí 
1. máje. Kromě předávání cenných 

kovů a zábavných vystoupení lidé 
uvidí, jak se vyřezává obří socha 
z ledu. O dva dny později, ve čtvrtek 
21. ledna od 19 hodin, se na zimním 
stadionu uskuteční závěrečný ceremo-
niál, který slavnostně celou olympiádu 
ukončí. Během konání sportovních 
her se do Chomutova sjede i něko-
lik známých osobností, například 
Ewa Farna, Dominik Hašek, Robert 
Reichel a další. 
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Zastupitelstvo města Chomutova schválilo rozpočet města pro rok 2016. Město bude v příštím roce hospodařit 
s více než jednou miliardou korun. Rozpočet je sestaven s vyrovnanými příjmy a výdaji.

Výdaje rozpočtu převyšují pří-
jmy, rozdíl je dokryt zůstatky z let 
minulých. Rozpočet současně obsa-
huje splátku úvěru ve výši bezmála 
100 milionů korun. 

Provozní rozpočet je  vyrovna ný 
v objemu 784 milionů korun, po-
krývá nejen provoz samotného ma-
gistrátu, ale také zajišťuje školství, 
dopravu, bezpečnost, údržbu, kulturní 
a sociální služby, provoz knihovny, 
zooparku, sportovních a kultur-
ních areálů a mnohé další. Mimo to 
město štědře podporuje volnočasové 
aktivity.

Přebytek z minulých let bude 

použit výhradně na správu majetku 
města, nové investice a projekty. 
„Přepočteme-li 784 milionů korun 
na jednoho obyvatele, hospodaří 
město s prostředky kolem 15 tisíců 
korun na obyvatele, což představuje 
necelých 41 korun na osobu a den, 
což opravdu není příliš mnoho,“ říká 
ekonom města Jan Mareš. 

Rozpočet občanům nabízí další 
benefity. Město každému dotuje 350 
korunami odvoz odpadu, senioři 
nad 70 let a dárci krve mají zdarma 
MHD, slevy mají i další. Dotované 
jsou vstupy do městských zařízení. 

Mezi nejvýznamnější investiční 

akce roku 2016 patří přestavba okolí 
KaSSu na Zahradní za 24,4 mili-
onu korun a mimořádná injekce do 
Kamencového jezera ve výši 10 mili-
onů korun. Do zateplení mateřských 
škol investuje město 12,5 milionu 
korun. V součtu za 33 milionů korun 
budou opraveny ulice Na Průhoně 
a Šafaříkova, rozsáhlé úpravy parku 
T. G. Masaryka přijdou na 8 milionů 
korun. Počítá se s výstavbou parko-
vacích míst za téměř 12 milionů. 

Z rozpočtu pohltí nejvíce orga-
nizace města, a to 406 milionů ko-
run. Z toho příspěvkové organizace 
včetně škol spotřebují 280 milionů 

korun a obchodní společnosti 126,4 
milionu korun. „Je velmi příznivé, že 
druhý nejvyšší výdaj jde do rozvoje 
města, kam připadne 244,1 milionu 
korun, tedy téměř čtvrtina rozpočtu,“ 
řekl ekonom Mareš. Provoz magis-
trátu stojí téměř 200 milionů korun. 
Padesát tři milionů vynaloží na stráž-
níky, dobrovolné hasiče, Sociální 
centrum Kamínek a pracovní sku-
pinu. Samosprávě zbývá 71 milionů 
korun, z toho 46,5 milionu je určeno 
na činnost, například na správu ma-
jetku či kulturní akce, a 24,6 milionu 
korun na dotační a grantovou politiku 
a podporu volnočasových aktivit.

Představujeme 
letošní rozpočet

Rozpočet města je asi dvou-
setstránkový dokument. Pojďme 
ukázat, kde peníze z městské kasy 
pomáhají Chomutovanům.

Na údržbu zeleně potřebují 
technické služby 27 milionů korun, 
veřejné osvětlení stojí 12 milionů, li-
kvidace odpadů vyjde na 32 milionů 
korun. Technické služby zajišťují 
i mnohé další činnosti. Příspěvek na 

jejich provoz je 99 milionů korun. 
Péči o seniory, zdravotně po-

stižené a sociálně slabé poskytují 
Sociální služby Chomutov. Jejich 
rozpočet je 87 milionů korun. 
„Ročně spotřebujeme potraviny 
v hodnotě 9 milionů korun, vype-
reme 40 tun prádla a při rozvozu 
obědů a přepravě klientů najezdíme 
65 tisíc kilometrů,“ vyjmenovává 

ředitelka Alena Tölgová. Organizace 
poskytuje služby ve čtyřech budo-
vách, ve kterých spotřebuje energie 
v hodnotě téměř 9 milionů korun 
a pro plynulý chod je nutné nakoupit 
materiál za 12 milionů korun. Každý 
rok Sociální služby investují do 
obnovy zařízení. „Mezi nejdůleži-
tější letošní investice patří obnova 
signalizace na pokojích klientů 

v domově pro seniory za 2,5 milionu 
korun, která bude zahrnovat i po-
žární hlásiče. V domově pro osoby 
se zdravotním postižením chceme 
instalovat centrální klimatizaci, 
která klientům trvale upoutaným na 
lůžko umožní lépe snášet úmorná 
vedra letních měsíců a v zimním 
období zajistí čištění vzduchu,“ říká 
Tölgová. 

Nejvíce peněz putuje do městských 
organizací. za co je utrácejí?
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Zastupitelé za KSČM vidí pozitivum 
rozpočtu především v tom, že po 
úpravách provedených zastupi-
telstvem je rozpočet rozvojový 
a má i dostatečně velkou rezervu 
na neplánované výdaje. Obsahuje 
prostředky na investiční akce, 
neopomněl sportovní kluby, rozvoj 
kultury, na opravy a údržbu bylo 
přidáno školám a školským zaří-
zením. Na zájmovou činnost dětí 
a mládeže bylo na jednotlivce pro 
rok 2016 vyčleněno po 1 000 Kč, 
pro důchodce nad 70 let věku je 
městská doprava zdarma, zrovna 
tak pro dárce krve. Ze zákona byly 
zvýšeny platy zaměstnanců města 
a zaměstnanců příspěvkových 
organizací založených městem. Část 
finančních prostředků bude použita 
na takzvanou dluhovou službu, což 
znamená na splátky úvěrů, které 
si město vzalo v minulých letech. 
Rozpočet byl sestaven a následně 
zastupitelstvem upraven s ohledem 
na finanční situaci města. Nyní nás 
však čeká ta obtížnější část hospo-
daření – zajistit, aby všechny výdaje 
města byly vynaloženy účelně, 
hospodárně a efektivně.

libuše zmátlová,  
předsedkyně klubu ksČm

Náš návrh na neprojednávání roz-
počtu při listopadovém zastupitel-
stvu podpořila i část koalice, což je 
pro nás potvrzením, že rozpočet na 
rok 2016 není připraven odpovědně.
V první řadě nám vadí zapojení 
rezervy 280 milionů korun. Považu-
jeme to za zbytečné, zejména při po-
hledu na vysoké a zbytečné výdaje. 
Například 2 miliony pro Rekult, z.ú. 
Rozhodně nepodpoříme zakládání 
nových a podle našeho názoru 

zbytečných společností, které budou 
v budoucnosti zatěžovat rozpočet 
města. Nevěříme, že se podaří zajistit 
financování těchto společností 
pouze z projektů.
Vadí nám zvýšené výdaje na platy 
různých poradců kanceláře primátora. 
Zajímáme se, co je náplní práce těch-
to lidí a jaká je jejich odměna. Nelíbí 
se nám, že se zvýšily náklady na různé 
konzultační, poradenské a právní 
služby. A také jsme hlasovali proti 
odměnám členům komisí a výborů.
Na rozpacích jsme nad projekty, 
kterými bude dotován Člověk v tísni 
sedmi miliony korun, a divíme se 
dalším projektům, kterými budou 
dotovány další neziskové organi-
zace. Budeme se ptát na výši a účel 
finančních prostředků vyhrazených 
pro Kamencové jezero.
Těší nás více peněz v regionálním 
školství a jsme rádi, že se našly pení-
ze pro děti a žáky, kteří žijí v našem 
městě.

mgr. milan märc,  
předseda klubu nový sever

Zastupitelé za sociální demokracii 
rozpočet města na rok 2016 jako 
celek nepodpořili. Za klady, které 
jsme v dílčím provedení nerozpo-
rovali a kde jsme naopak hledali 
cesty ještě k vylepšení pozice 
občana, považujeme například 
navýšení prostředků na neziskový 
sektor či podporu seniorů a dárců 
krve v MHD. Zde jsme navrhovali 
rozšíření z věkové skupiny 70+ na 
65+, ale to nám nebylo schváleno. 
Záporem je sám o sobě, neboť je 
ve své podstatě minusový a jde 
na úkor dalších období. Koalice 
navíc zakládá další organizaci 
re:Kult, která má nejasné finan-

cování s předpokladem, že opět 
bude zatížen rozpočet města. Ale 
hlavně jsme při projednávání roz-
počtu vyvrátili tvrzení, že bychom 
v minulých letech město zadlužili. 
Naopak. Prostředky jsme zhod-
nocovali a prostou matematikou 
má město k dispozici 650 miliónů. 
Pokud se rozhodne, že úvěr, který 
je výnosně zhodnocován, splatí, 
tak ještě stále 200 milionů zůstá-
vá. A koalice? Prostě máme a tak 
rozdáme, tedy projíme. Co bude 
v budoucnu, nás nyní nezajímá. 

martin klouda,  
předseda klubu Čssd 

Přestože rozpočet na letošní 
rok je velmi napjatý, podařilo se 
do něj zakomponovat několik 
důležitých bodů. Především se 
jedná o navýšení prostředků na 
grantovou politiku města. Pro 
činnost spolků, klubů, nezisko-
vých organizací, ale i samotných 
občanů je k dispozici čtyřiadva-
cet milionů korun. To je jasný 
signál k podpoře Chomutovanů. 
I když z rozpočtu odteče skoro sto 
milionů korun na splácení úvěru 
za stavby v areálu na Zadních Vi-
nohradech, stále se daří zachovat 
běžný chod města a dokonce zvy-
šovat standard služeb poskytova-
ných občanům města. Příkladem 
je městská policie, která má 
snížený rozpočet o tři miliony 
korun, přesto bude mít víc stráž-
níků a podstatně lepší technické 
a materiální vybavení pro výkon 
služby. Do budoucnosti je nutné 
zaměřit se na co největší úspory, 
protože se výrazně zhoršil rozpoč-
tový výhled na příští roky. To však 
nesmí být za cenu zhoršení služeb 

pro občany. S úsporami se už 
začalo. Podařilo se například snížit 
výdaje na elektřinu a zemní plyn 
o čtyři miliony korun na příští 
dva roky díky centralizovanému 
nákupu pro organizace města. 

marek hrabáč,  
předseda klubu ano 2011

V porovnání s rokem 2015 je 
důležitá skutečnost, že se podařilo 
rozpočet schválit před koncem 
roku a nevstupujeme do roku 2016 
s rozpočtovým provizoriem. Bude 
tak více času na provedení oprav 
a investic. 
Mezi pozitivní změny v rozpočtu 
jistě patří navýšení prostředků 
základních škol (2.4 mil.) a zooparku 
(2 mil.), prostředky na nutné opravy 
v areálu Kamencového jezera 
(10 mil.) a také rozšíření grantových 
programů.
Problémem rozpočtu jsou dlou-
hodobě provozní výdaje – město 
doplácí přes 45 milionů na činnosti, 
které vykonává za stát. Velké částky 
v rozpočtu jsou určeny na uhrazení 
ztrátového provozu sportovních za-
řízení a dopravního podniku. Zásad-
ní změnou proti roku 2015 je však 
splácení úvěru na stavbu areálu na 
Zadních Vinohradech. Roční splátka 
98 milionů výrazně omezuje mož-
nosti města investovat do nutných 
oprav či nových staveb. Na splácení 
úvěru by teoreticky bylo možné 
použít rezervy, které má město 
uspořené. Takové vyčerpání rezerv 
by však bylo krajně nezodpovědné 
a každý hospodář se snaží zachovat 
rezervy jako pojistku na nepředví-
datelné náklady v budoucnosti. 

marian bystroň,  
předseda klubu pro chomutov

NázORY zaSTUPITElů: jaKÉ jSOU KladY a záPORY lETOšNíHO ROzPOčTU? 

Péče o městské lesy přijde na té-
měř 14 milionů korun. Letošní bude 
stát nejvíce zalesnění ploch zniče-
ných kloubnatkou, lesáci vysadí 
čtvrt milionu stromů. Za tři a půl 
milionu nakoupí lesnickou techniku 
pro rozvoz a prodej dřeva a zpraco-
vání napadených stromů. 

O 460 000 knih pečuje Středisko 
knihovnických a kulturních služeb 

Chomutov. Péče o knihovní fond 
a také pořádání řady kulturních 
a vzdělávacích akcí přijde město 
na 16,5 milionu korun. Přes dva 
miliony korun organizace vydá za 
nové knižní, hudební a elektronické 
tituly. „V roce 2014 jsme například 
nakoupili 8 650 titulů knih, 360 titulů 
audiovizuálních médií a naši čtenáři 
mohli vybírat ze 120 titulů časopisů. 

Rozšířili jsme také fond deskových 
her na celkem 230 titulů,“ řekla zá-
stupkyně ředitelky SKKS Kamila 
Jonášová. Středisko za rok uspořádá 
okolo čtyř set akcí. 

Aby se zvířata v Podkrušnohor-
ském zooparku měla dobře, musí 
město z rozpočtu vyčlenit 22 mili-
onů korun. Například krmení zvířat 
vyjde na 3,5 milionu, veterinární 
péče na 800 tisíc korun, do oprav 
majetku dá zoopark 2,5 milionu 
korun.

O bruslení, plavání, sportovní 
a kulturní akce se stará společnost 
Kultura a sport Chomutov. Dostává 
peníze na provoz areálů, sportovišť, 
divadla a kina ve výši 50 milionů ko-
run. „Ta je využívána na nejrůznější 
náklady spojené s jejich provozem. 
Například ostraha vyjde na milion 
korun, dezinfekce bazénů stojí 320 

tisíc, rozbory bazénové vody 420 tisíc, 
půjčovné za filmy dva a půl milionu, 
honoráře umělcům necelé dva miliony 
korun,“ vyjmenovává jednatelka firmy 
Věra Fryčová. Náklady na energie se 
vyšplhají na 22 milionů korun. Firma 
musí platit také za autorská práva, za 
pořadatelskou službu, svoz odpadků či 
servisní prohlídky. 

Středisko volného času Domeček, 
které ve svých kroužcích eviduje 
1 242 dětí, žáků, studentů i do-
spělých, získává od města dotaci 
800 tisíc korun na energie. Zbývající 
náklady na provoz hradí z „krouž-
kovného“, platy pak ze státního 
rozpočtu, stejně jako jiná školská 
zařízení. Z dotace zbývá i na pro-
voz. Například 11 tisíc dá Domeček 
na krmení pro zvířata, 25 tisíc za 
keramickou hlínu a skoro 5 tisíc za 
florbalové míčky. 
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Jak vás napadlo dokumentovat 
umělecká díla tohoto typu a proč 
vlastně mozaiky?

Napadalo mě to asi před deseti 
lety, když jsem úplnou náhodou 
objevila působivou mozaiku ve 
veřejně nedostupném atriu Luny. 
Došlo nám, kolik takových zají-
mavých děl ještě může být v okolí 
skryto a také, kolik jich nenávratně 
mizí. Nástěnné umění pak proto, 
že bylo specifickým žánrem, který 
se v době předchozí a následující 
prakticky nevyskytoval.
Kdy jste s mapováním začali 
a kolik jste ulovili uměleckých 
děl?

S mapování jsme začali v roce 
2007, kdy jsme uvedli výstavu vě-
novanou pouze Chomutovu. Projekt 
pak bohužel zůstával dlouho ve 
stínu našich dalších realizací a im-
pulzem pro jeho dočasnou finali-
zaci byla letošní podpora ze strany 
města Chomutova a Ústeckého 
kraje, kterým velice děkujeme. 
V našem digitálním katalogu je 
aktuálně přes 250 kusů nástěnného 
umění v Ústeckém kraji.
Máte nějakého svého favorita 
mezi díly?

Nemohu říci, oblíbených mám 
celou řadu. V osobní nostalgické 
rovině jsou to například Otisky 
Vesmíru od Jaroslava Bejčka, ko-
lem kterých jsem často chodila jako 
dítě po Palackého ulici. Z hlediska 
uměleckého by to jistě byla mra-
morová mozaika Zdeňka Sýkory 
v Litvínově. Člověk se také může 

nechat unést monumentálností ně-
kterých děl.
Konstatujete, že spousta těchto 
děl mizí. Jsou zničena, odstra-
něna, překryta izolací, vegetací 
apod. Je vám to líto?

Je samozřejmě smutné, že histo-
rické čtvrti či celá města nedozírné 
historické a společenské hodnoty 
musela ustoupit, ale to již bohužel 
vrátit nelze. Nechci události doby 
minulé bagatelizovat, ale necitli-
vým odstraňováním tohoto umění 
ve veřejném prostoru se v podstatě 
chováme obdobně jako v dobách 
mnohdy ničivé socialistické vý-
stavby. Tato díla navíc nepopira-

telně plní svou urbanistickou funkci 
v rámci sídlišť, neboť bývají často 
jediným pozitivním či zjemňujícím 
momentem. Dynamizují prostor, 
vytvářejí jakási poutní místa, imagi-
naci pro nejmladší.... Po jejich od-
stranění nevzniká žádný ekvivalent, 
pestrobarevné fasády a nákupní 
centra tuto roli rozhodně neplní. 
Pro tyto úvahy bych dále odká-
zala na publikaci Střepy rozkvětu, 
kterou při příležitosti výstavy uvá-
díme. V ní se tématu věnuje histo-
rik umění Pavel Koziol.
Díla nejsou vyloženě politická, co 
se nejčastěji odráží v námětech?

Těžištěm naší kolekce jsou 
70. a 80. léta, kdy již převládala 

spíše abstraktní či ryze dekorativní 
díla, motivem často bylo slunce, 
květ či vesmír. Neshledávám se 
setrváním těchto děl žádný este-
tický, morální či politický problém, 
nicméně zcela apolitickými také 
nejsou, neboť často reprezentují 
dobovou cenzuru nebo autocenzuru 
svých tvůrců.
Umění tohoto typu se pohybuje 
na hraně mezi obdivem, obskurní 
fascinací a pošklebkem či vysmí-
váním. Jak to vnímáte vy jako 
jeden z autorů výstavy?

I já si samozřejmě připouštím, že 
velká řada zmapovaných děl je příliš 
naivní, prostá tématem či zpracová-

ním a z hlediska historie umění zcela 
zanedbatelná, nicméně tvoří nedílnou 
část naší historie, i té ryze osobní. 
Pro mě osobně je to taková kon-
zervace kulis dětství mého a mých 
vrstevníků. Navíc, byť tato díla často 
nejsou dejme tomu hodnotná, mini-
málně z nich vyzařuje vztah umělce 
k materiálu a neskutečné penzum píle 
a úsilí při jejich tvorbě.
Každý trochu starší Chomutovák 
zná slunce na Prioru, reliéfy 
v Palackého ulici nebo siluetu 
muže u bývalého PVT. Zdá se 
však, že lidé si umění všimnou, až 
když zmizí.

Domnívám se, že vnímavost 
k veřejnému prostoru obecně je 

poměrně nízká. Obávám se, že od-
straňování děl navíc většinou není 
s nikým konzultováno, málokdy 
existuje alespoň jejich ucelená 
místní evidence. Zdaleka to není 
problém pouze samosprávy, spousta 
budov je již řadu let v soukromém 
vlastnictví a pak je odstranění arte-
faktu pouze otázkou vůle jednot-
livce. Nová fasáda se zateplením 
bývá snad nejčastější příčinnou 
odstranění či zakrytí díla.
Při mapování jste narazili i na 
další díla, nejen nástěnná – so-
chy, plastiky a podobně. Chystáte 
pokračování?

Ano, chystáme, chceme si nyní 
ponechat nějaký čas na odstup. 
Máme několik nápadů, které mu-
síme prodiskutovat.
Proč jste zvolili pro vernisáž ob-
jekt, kde dříve sídlil pohřební 
ústav?

Chtěli jsme díla vystavit v tema-
ticky souvisejícím místě. Proto padla 
volba na nebytový prostor v pane-
láku v centru města, který je dlouho 
nevyužitý. Skutečnost, že v místě 
dříve působil pohřební ústav, je pouze 
náhodou a nemá spojitost s téma-
tem, i když si to někteří, vzhledem 
k umíráčku, který tomuto druhu 
umění zvoní, mysleli. V pohřebním 
ústavu byla pouze vernisáž, výstavu 
fotografií Miloše Štáfka a publikaci 
Střepy rozkvětu mohou zájemci 
vidět od 21. ledna v Café Rouge 
v Chelčického ulici v Chomutově, 
další zastávkou bude Ostrava.

Markétu Fridrichovou zaujala jedna mozaika. Společně s kolegy ze sdružení Kuprospěchu začala díla z dob 
socialismu mapovat. Ze zábavy po mnoha letech vznikla výstava Střepy rozkvětu s podtitulem Nástěnné 
umění a digitální archiv se stovkami fotek uměleckých děl již zaniklých nebo zánikem ohrožených.

Markéta Fridrichová:

Socialistické mozaiky jsou 
kulisy mého dětství

ŠKodA, že SPouStA uměleCKýCh děl  
z VeřejNého PRoStoRu mIzÍ.

Celý rozhovor najdete na eChomutov.cz
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První etapa velké přestavby 
v okolí KaSSu, který byl postaven 
v roce 1980, je hotová. Druhá část 
právě probíhá, v těchto dnech začínají 
velké bourací práce.

Lepší a přehlednější chodník pro 
školáky docházející na vyučování, 
bezbariérový přístup na poštu, k ban-
komatu a do KaSSu, odpočinková 
zóna s gumovými velrybami a za-
puštěnou trampolínou, hodně zeleně. 
Nejen to přinesla obyvatelům první 
etapa rekonstrukce sídliště Zahradní.

Kromě lepšího prostředí na sídlišti 
se zlepšilo i parkování a odstranily se 
bariéry pro chodce.

Během první etapy vzniklo na 
sedm tisíc metrů čtverečních nových 
chodníků, 39 parkovacích míst, při-
byly odpadkové koše a stojany na 
kola. Šest starých lamp veřejného 
osvětlení bylo při stavbě odstraněno, 
naopak pětadvacet nových bylo insta-
lováno. „Na skládku bylo odvezeno 
108 tun betonu,“ řekla projektová ma-
nažerka magistrátu Petra Brožíková.

Místo betonu bude více zele-
ných ploch. Zajímavostí je speci-
ální trávník. Obdobný byl použit na 
travnatých plochách na olympiádě 
v Londýně. Travní semeno obsahuje 
luční kvítí. „Projekt se zaměřil i na 
environmentální výuku. Jeho součástí 
bude speciální informační tabule, 
která bude informovat o jednotlivém 
kvítí i stromech, které na revitalizo-
vaných plochách byly vysazeny,“ 
dodala Brožíková. Stavbě muselo 
19 stromů ustoupit, za ně bylo vysá-
zeno 27 nových.

Oprava vyšla přibližně na osm-
náct milionů korun, z velké části je 
hrazena z dotačního programu. Na 
dokončenou první část navázala právě 
probíhající druhá etapa. Začínají bou-
rací práce, které zlikvidují část beto-
nového skeletu kulturního střediska. 

To bylo čím dál tím méně využívané 
a chátralo. Bourat se bude část ob-
jektu, ve kterém je nefunkční kinosál 
bývalého kina Mír. Největší pohro-
mou pro objekt byla devadesátá léta, 
během kterých živelně vznikaly boční 
vchody do barů a restaurací nižších 
cenových skupin a z pasáže pomalu 
začal mizet život. Stala se tmavým, 
prázdným a často nebezpečným 
místem. Část objektu, která je v ma-
jetku města, by měla život na sídlišti 
naopak obohatit. V plánu je zacho-
vat kulturní dům s restaurací a nově 
umístit pobočky knihovny, městské 
policie, magistrátu či střediska vol-
ného času Domeček.

Bohužel čerstvě udělané prvky 
a zeleň dostávají pořádně zabrat. 
Odpočinková plocha z měkké gumy, 
jež je tvarována jako velrybí rodinka, 
úpí pod náporem odpadků a zábavní 

pyrotechniky. Nový chodník do školy 
je pravidelně lemován odpadky a van-
dalové nešetří ani zeleň. Odnášejí to 
popínavé rostliny, budoucí trávník 
i některé stromy.

Obnova území v okolí KaSSu se 
uskutečňuje v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města Sídliště, místo 
pro život. Na tento plán město získalo 
bezmála 300 milionů korun. V le-
tech 2009–2015 byla polovina peněz 
využita na rekonstrukce panelových 
domů, zbytek pak město investovalo 
do veřejných prostranství.

Ubyl beton, přibyla zeleň, první 
část velké opravy KaSSu je hotová
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Vaše témata
 podněty

sjezd z kyjické 
ulice

Dobrý den,
bydlím na sídlišti Březenecká 

v ul. Kyjická a jako řidiče mě, 
a věřím, že i mnohé ostatní, trápí 
průjezd touto ulicí, která je za-
končena parkovištěm – "točnou". 
Také řidiči vozů technických slu-
žeb mi jistě dají za pravdu. Jejich 
manévrování pro svoz odpadu 
touto ulicí je jistou zkouškou od-
vahy. Je dosti mrzuté, že příjezd 
a zároveň odjezd z této ulice je 
řešený poněkud nešťastně, pouze 

jednou ulicí, která je z jedné strany 
zároveň i parkovištěm, čemuž se 
nedivím, neboť míst k parkování 
je i tady poskrovnu. Při jízdě ať 
už kamkoliv je podle mě cel-
kem zbytečné projíždět sídlištěm 
v Kyjické a Dřínovské a dostat se 
tak konečně na hlavní silnici a pak 
následně zvýšit počet aut na silnici 
Březenecká a 17. listopadu. A při-
tom by stačilo tak málo, pokud by 
to bylo možné, stačilo by propojit 
průjezdovou cestu s křižovatkou 
ležící jen pár metrů od "točny". 
Myslím, že by toto napojení po-
mohlo jak místním obyvatelům, 
tak vozům technických služeb. 
A konečně přilehlé napojení na 
silnici č.13 by mohlo snížit počet 
automobilů v ulicích Březenecká 
s 17. listopadu, ale také dál až na 
Písečnou či naopak opačným smě-
rem cestou do centra. Přilehlého 
napojení na silnici č.13 se dá 
skvěle použít pro jízdu jak pro ná-
kup – Kaufland či Lidl, tak naopak 
pro cestu do centra. Přikládám foto 
z inkriminovaného místa a ama-
térský náhled na připojení ulice 
Kyjická.

Hynek Paleček

Vážený pane, 
Váš nápad je zajímavý. Jeho 

hlavním úskalím bude technické 

řešení stavby. Výškový rozdíl mezi 
parkovištěm v Kyjické ulici a silnicí 
zajištující napojení na 1/13 je velmi 
velký a technické normy zřejmě 
nedovolí sjezd realizovat. Nicméně 
před tak velkým zásahem do do-
pravní situace a velkou investicí 
je zapotřebí zpracovat projekto-
vou dokumentaci a odsouhlasit 
ji dopravním inženýrem Policie 
ČR. Vašemu nápadu v tuto chvíli 
brání především fakt, že stavba by 
se uskutečnila na pozemku, který 
není majetkem statutárního města 
Chomutova a tudíž by muselo dojít 
k majetkoprávnímu vypořádání sou-
časného majitele, kterým je Krajský 

úřad Ústeckého kraje. Zapotřebí 
jsou také kladná stanoviska správců 
inženýrských sítí. Pokud by stavba 
byla ve střetu s trolejovým vedením, 
je nutné zajistit jeho přeložku, čímž 
se podstatně navýší rozpočet. V pří-
padě, že některý z výše uvedených 
bodů bude zamítavý či nesplnitelný, 
nelze investici realizovat. Dalším 
aspektem bude celková finanční 
náročnost stavby a její zařazení do 
plánu investičních akcí, který ka-
ždoročně schvaluje zastupitelstvo 
města.

Petr Chytra,
vedoucí odboru rozvoje, investic 

a majetku města

vyřešte hřiště, 
parkování 
i chodník

Dobrý den.
Chtěl bych se na Vás obrá-

tit, zda byste mohli opravit dům 
naproti Labuti mezi ulicemi 
Nerudova a Ruská. Dále bych Vás 
chtěl požádat, zda byste mohli 
zamezit parkování v ulici Na 
Příkopech. Auta zde stojí od školy 
až k tiskárně Akord a není vidět, 
zda jede nějaké auto, a tak je zde 
riziko střetu chodce s autem atd. 
Dále bych Vás chtěl požádat, zda 
byste mohli udělat chodník ze 
Selské ulice od podchodu k zad-

ním panelákům do Partyzánské 
ulice. A také s naším sídlištěm 
něco udělat. Není tu dětské hřiště, 
a proto si děti nemají kde hrát 
jako na jiných sídlištích a celkem 
tu okolo nic nemáme, zkrátka 
chudé sídliště na odpočinek jak 
pro děti, tak dospělé. Doufám, že 
mě vyrozumíte a s mými pros-
bami něco uděláte. Předem za vše 
děkuji.

S pozdravem Dobiáš Roman, 
Chomutov

Vážený pane, 
dům naproti Labuti město 

nemůže opravit, neboť není jeho 
majitelem. K bezpečnosti chodců 
a jejich přecházení v ulici Na 
Příkopech sděluji, že vozidla 
v této ulici parkují dle standard-
ního dopravního značení v parko-
vacím pásu a možný střet chodce 
s vozidlem vzniká neukázněností 
právě chodců. Ti přecházejí ko-
munikaci v tomto úseku mimo vy-
značený přechod pro chodce mezi 
zaparkovanými vozidly a ohrožují 
sami sebe. Z dopravního hlediska 
doporučujeme, aby chodec dodr-
žoval povinnosti a využíval své 
právo přednosti na vyznačených 
přechodech pro chodce a ne-
ohrožoval sám sebe, případně 
řidiče při jízdě po komunikaci. 
Stav Vámi zmiňovaného chodníku 
prověříme a v případě potřeby 
zahrneme do plánu rekonstrukcí 
na příští rok, protože letošní plán 
oprav již byl schválen zastupitel-
stvem města. Co se týče dětského 
hřiště, potřebovali bychom od Vás 
pomoc. Město se snaží budovat 
centrální dětská hřiště pro větší 
lokality tak, aby se uspokojilo co 
nejvíce obyvatel. Bohužel ne vždy 
se případná výstavba setkává 
s pozitivními ohlasy lidí žijících 
v okolí, například kvůli obavám 
z nadměrného hluku. Proto by 
bylo dobré, kdybyste vytipoval 
místo, kde by hřiště mohlo vznik-
nout, a popřípadě začal komuni-
kovat se sousedy, aby návrh na 

výstavbu měl oporu u ostatních 
obyvatel sídliště.

Petr Chytra
vedoucí Odboru rozvoje, investic 

a majetku města
 

chodník k zastávce
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, 

zda by bylo možné vytvořit přístu-
povou krátkou cestu na zastávku 
autobusu. Jedná se o silnici č. 13, 
konkrétně zastávka pod lávkou pro 
pěší k lesoparku na Březenecké.

Pokud se jede autobusem 
směrem do města a vystoupí se 
pod lávkou, je tam celkem slušná 
cesta ze zastávky nahoru. Ovšem, 
pokud se jede z města směrem na 
Jirkov, není tam žádná přístu-
pová cesta na lávku. Nejednou 
jsem tam zažila, že tam někdo jel 
zpátky po blátě, nebo si tam vyvr-
kávají nohy na kamenech, musela 
jsem tam nejednou pomáhat paní. 
Celé roky se to neřeší. Jednalo by 
se skutečně jen a malý kousek pří-
stupové cesty na lávku s krátkým 
zábradlíčkem.

Hezký den
Bc. Ivana Fresserová

Dobrý den, vážená paní,
 k Va še mu níže uvedenému do-

tazu sděluji, že předmětná autobu-
sová zastávka je již v současné době 
propojena se stávající komunikační 
sítí pro pěší (chodníkem) podél plotu 
u Zooparku (pod potrubím hor
kovodu a lávkou) v majetku statutár-
ního města Chomutova. Pokud máte 
na mysli realizovat propojení přímo 
u zastávky a přístřešku (vyšlapaná 
část zeleně), musíme konstatovat, že 
předmětný pozemek není ve vlastnic-
tví statutárního města Chomutova 
a případná investice by se musela 
řešit ve spolupráci se současným 
vlastníkem Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR Praha.

Martin Kovácz,
odbor rozvoje, investic a majetku 

města

máte také zajímavý nápad, 
podnět Či zkušenost s něČím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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jaNa KUčEROVá
V Chomutově žiju od narození, moji rodiče se seznámili za války 
v Chomutově, kam je zavedlo totální nasazení. Otec po válce strávil deset 
let v jáchymovských dolech. Žije se mi tu strašně dobře, žiju optimisticky. 
Snažíme se pro lidi něco udělat, máme sdružení Rodáků a přátel 
Chomutova. Pokoušíme se zachránit velmi vzácné varhany v kostele 
sv. Ignáce, pořádali jsme sbírky, nechali jsme udělat projekt. Samotná 
obnova by stála deset milionů, snad se na to někdy najdou peníze. 
Propadla jsem volejbalu, podařilo se nám rozšířit zázemí pro volejbal 
na Verosu, hrálo se tam na vysoké úrovni, areál slouží dodnes. Nyní 
provozuji kavárnu, založila jsem ji před 22 lety, už tehdy byla nekuřácká. 
Rádi se tady scházíme, je tu dobře. Udržujeme dobové zvyky. Každému 
bych přála, aby si život co nejvíce užil.

TOMáš TRYKaR
Za svůj život, který trvá jářku 28 let, jsem zjistil zásadní věc. Nikdy 
není pozdě začít s něčím novým. Když se o něco zajímáte a myslíte si, 
že byste to mohli dělat, dělejte to. Pokud vás v životě něco napadne, 
nezůstávejte u nápadu, ale pokuste se ho zrealizovat. To co uděláte, 
i když se vám to třeba nepovede, tak to bude mít ten efekt, že 
vyvinete činnost. A už ten samotný proces dělání vás může někam 
posunout. Pokud dostanete nějaký úkol, tak se ho snažíte splnit 
co nejlépe. A když chcete poodskočit od ostatních, tak ho uděláte 
po svém, jinak. Banální nápad dokážete povýšit, aby chytl za srdce. 
Nebát se být otevřen novým podnětům, být dobrým člověkem, jít 
naproti výzvám, špatné odmítat, dobré vítat. Nebát se být originální, 
protože jedině originální lidé jsou zajímaví a dokážou inspirovat 
ostatní. Klokot života je neúprosný.
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Prostě krásné jsou i handicapované ženy

Pobříslo vystavuje fotky i obrazy

Věra Fryčová: díky Otevřenu 
porotuji celosvětovou soutěž 

Umělecké fotografie dvaatřiceti 
handicapovaných žen jsou k vidění 
v galerii Na schodech ve Středisku 
knihovnických a kulturních služeb. 
Ženy se při fotografování cítily jako 
opravdové modelky, užily si profe-
sionální stříhání vlasů, líčení i oblé-
kání. Výsledek si mohou lidé pro-
hlédnout při výstavě Prostě krásná 
až do konce ledna. 

Putovní výstava osmnácti fo-

tografií žen z Domova Pramen 
v Mnichově u Mariánských lázní 
splnila přání zdravotně postiženým 
klientkám, ale bude pomáhat i dále. 
„Cílem projektu bylo nejen splnit 
sen těmto ženám a dívkám, ale také 
pomocí prodeje kalendáře získat 
pro domov finance, které by mohly 
zpestřit život všech klientů,“ uvedla 
ředitelka Domova Pramen Monika 
Šumová s tím, že vydáním kalendáře 

s fotografiemi žen práce nekončí. 
„Naším velkým přáním je vydat 
knihu, kde budou proměny všech 
dvaatřiceti žen s jejich osobními pří-
běhy i příběhem a historií domova, 
v němž žijí,“ doplnila. 

Autory charitativního projektu 
Prostě krásná jsou herec Jaroslav 
Dušek a kadeřnice a stylistka Radka 
Werner. Oba chtěli změnit zažitou 
praxi – je přece jedno, kdo stříhá 

postižené ženy, protože na jejich 
vzhledu nezáleží. Snímky zachycují 
nejen výsledek proměny samotný, 
ale také postup, radost a nadšení 
žen. Fotografie byly poprvé zve-
řejněny v anglikánském kostele 
v Mariánských Lázních v květnu 
loňského roku, od té doby navštívily 
několik českých měst. Proměny žen, 
pořízení fotografií a vytvoření kalen-
dáře trvalo osm měsíců. 

Průřez uměleckou  tvorbou Karla 
Pobřísla ukazuje výstava Retro-
spektiva s podtitulem Od analogové 
fotografie ke grafice a malbě. Lidé 
se seznámí s desítkami děl, které 
umělec za uplynulých pětadvacet 
let vytvořil. „Návštěvníci si mohou 
prohlédnout například jedny z mých 
prvních fotografií, které jsem pořídil 
v rámci školních ročníkových prací, 
pak pozdější snímky a také přerod 
mé práce z fotografie na grafiku 
a obrazy,“ pozval na výstavu autor 
Karel Pobříslo.

Před lety se autor věnoval vý-
hradně fotografii. Vedle té komerční, 
tedy převážně reklamní, se v rámci 
výtvarné tvorby nejčastěji objevuje 
na jeho fotografiích ženský či mužský 
akt. Fotografie pak časem doplnila 
grafika a malba. „Tak jako na foto-
grafiích je i na mých obrazech častým 
motivem lidské tělo,“ doplnil autor. 
Oblíbenou technikou je malování ak-
rylovými barvami na plátno. Grafická 
díla Karla Pobřísla vznikají na po-
čítači, ručně pak provádí jen menší 
technické úpravy.

V celosvětové soutěži rockových 
skupin zaměřené na podporu autor-
ské tvorby GBOB (Globální souboj 
kapel) má Chomutov své zastoupení. 
V soutěži, která existuje již dvanáct let 
ve více než třiceti zemích světa, nere-
prezentuje město kapela, ale porotce. 
Je jím jednatelka firmy Kultura a sport 
Věra Fryčová. Jako organizátorka řady 
koncertů a hlavně festivalu Otevřeno 
má k muzice velmi blízko. 
Jaký druh kapel se do soutěže může 
přihlásit?

Převažují skupiny rockové, meta-
lové, punkové, ale objeví se i folkaři. 
Úroveň některých kapel je velmi vy-
soká. Soutěž má regionální kola a pak 
národní, jehož vítěz postupuje do celo-
světového kola, kde se soutěží o ceny 
a nahrávací smlouvy za sto tisíc do-
larů. Kuriozitou pražského kola letos 
bylo duo, v němž sólistku na klavírní 
křídlo doprovázel cellista. 
Jak jste se dostala k porotování tak 
prestižní soutěže?

Před třemi lety přišel na  festi-
val Otevřeno jako běžný návštěv-

ník jeden z majitelů soutěže v České 
republice. Možná právě dramaturgie 
festivalu, která se v mnohém liší od 
řady podobných akcí nejen v regi-
onu, byla impulsem k tomu, aby mě 
před třemi lety oslovil s nabídkou 
členství v porotě GBOB. Tam jsem 
zasedala například se členy skupiny 
Wohnout, známým hudebním pub-
licistou Petrem Korálem, zakladate-
lem serveru Bandzone.cz Michalem 
Novákem nebo šéfdramaturgem TV 
Óčko Alexandrem Guhou. 
Jaká je kvalita kapel v českých ko-
lech soutěže?

Podle umístění v celosvětovém 
finále si nevedeme špatně, vždyť sku-
pina Doctor Victor, kterou pak slyšelo 
i chomutovské publikum v rámci 
Otevřena, obsadila v mezinárodní 
konkurenci v thajském Chang Mai 
druhé a loňští vítězové Stroy o rok 
později v Oslu třetí místo. Jim tento 
úspěch vynesl navíc i nabídku ke spo-
lupráci ze strany silného amerického 
producenta. 
Prosadil se někdo z Vašich favoritů?

Přiznám se, že patřím ke konzer-
vativnějším porotcům a preferuji alter-
nativní a indie rock, ovšem rozumím 
tomu, že jedním z kritérií je i poten-
ciál vítěze v mezinárodním srovnání 
a tam mají šanci uspět i jiní interpreti. 
Všichni porotci včetně mě jsme vítězi 
dali nejvíce bodů.
Jak je těžké rozhodovat o osudech 
kapel? Vždyť i vítězství v národním 
kole GBOB jí může výrazně nastar-
tovat kariéru. 

Rozhodování není jednoduché už 

proto, že vyhlašování výsledků jsou 
všichni soutěžící přítomni. I když na 
některých lze pozorovat opravdové 
zklamání, většina bere soutěž spor-
tovně a je zřejmé, že rozhodující pro 
ně je samotný postup do soutěže, který 
už znamená ocenění ze strany veřej-
nosti, a především muzika sama. 
Objeví se někdo na festivalu 
Otevřeno v letošním roce?

Ano, kromě vítězných The 
Atavists to budou i vítězové morav-
skoslezského kola Downbelow.
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Nejstarší památce města hrozila 
v minulosti třikrát demolice

Západnímu průčelí náměstí 1. máje 
dominuje mohutná stavba kostela svaté 
Kateřiny s radnicí, bývalým zámkem 
a rytířskou komendou. Tento pohled 
v městské památkové zóně ale není tak 
samozřejmý, jak se nyní zdá. Třikrát 
hrozila kostelu demolice. Nejprve 
v době josefinských reforem, pak ve 
2. polovině 19. století, kdy na místě 
kostela měla vzniknout novostavba 
okresního hejtmanství a okresního 
soudu, a pak v roce 1966, kdy městský 
národní výbor dokonce navrhoval de-
molici narušeného kostela.

Kostel je nejstarší  zachovanou 
stavbou města. Západní část stavby 
vznikla dokonce dříve, než se 
Chomutov dostal do psané historie. 
Zachycuje přechod od románského ke 
gotickému stavebnímu slohu. První 
písemná zpráva o městě pochází 
z roku 1252 a má formu darovací 
listiny, která stvrzuje, že 29. března 
předal Fridericus de Chomutov, syn 
Načeradův, oppidum Comutow řádu 
německých rytířů. V roce 1261 daro-
vání potvrzuje král Přemysl Otakar II. 
Komendu německých rytířů tvořilo 
několik objektů mimo kostel, velký 
řádový dům, malý řádový dům jako 
sídlo komtura a několik hospodář-
ských objektů uzavřených hradbou. 

Kostel byl poprvé výrazně po-
škozen při požáru města v roce 1408 
a pak při dobytí města husity v roce 
1421. V té době již město nespra-
voval řád, ale sídlil v něm králov-
ský hejtman a později zástavní pán. 
Podle objeveného fragmentu nápisu 
na stěně kostela byl opraven pány 
z Waldenburgu v roce 1423. Při 
pozdně gotické přestavbě došlo k zá-
sadní proměně velkého domu, který 
ztratil vysoká lomená gotická okna 

a změnily se výškové úrovně pater. 
Věž a loď kostela byly také 

upraveny pro bydlení a staly se sou-
částí zámku. Presbyterium a příčná 
loď kostela byly přizpůsobeny jako 
zámecká kaple. Ve druhé polovině 
15. století získal Chomutov defini-
tivně Beneš z Veitmile, který se ma-
jetkově vyrovnal s řádem.

Za Veitmilů bylo přistavěno kří-
dlo zámku mířící do náměstí, které 
je nárožním štítem datováno do roku 
1520. Bývalý velký dům komendy 
byl obohacen sklípkovými klenbami 
a zřejmě i záclonovými okny a střeš-
ními vikýři. 

Velkou ránu přinesl rok 1598 
a velký požár Chomutova. Spolu se 
zámkem byl značně poškozen i kos-
tel. Vyhořelý a poškozený objekt byl 
postupně do roku 1627 přestavěn na 
radnici. Kostel svaté Kateřiny byl 
pak užíván jako radniční kaple pod 
správou jezuitů. V roce 1687 je za-
znamenán další požár radnice. Vlastní 
opravu prováděli tesař Michal Vogel 
a stavitel Johan Müller ze Žatce. 
Dnešní krov radnice i kostela pochází 
z této opravy v roce. 

Zrušení jezuitského řádu v roce 
1773 znamenalo i zrušení kostela 
sv. Kateřiny. Mauzoleum Bohuslava 
Felixe z Lobkovic bylo zničeno a po-
věstný perlový oltář byl odkoupen ro-
dem Lobkoviců za tisíc zlatých. Čtyři 
oltáře, lavice a zpovědnice byly roz-
prodány farním úřadům. V roce 1790 
prodává krajský úřad v Žatci v dražbě 
uzavřený a ke světské potřebě odsvě-
cený kostel primátorovi Chomutova 
Klingerovi pro potřeby města. Věžice 
z kostelní střechy byla  přemístěna 
na krov radnice včetně zvonu. Ná-
hrobníky a rakve příslušníků rodu 

Lobkoviců byly odvezeny do Nového 
Sedla nad Bílinou. Náhrobní kameny 
rodu Veitmilů a Caltů byly umístěny 
do radniční zdi a některé zazděny do 
hřbitovní zdi. 

Interiér kostela byl využíván jako 
skladiště rozdělené dřevěnými podla-
hami do tří úrovní – sýpka, skladiště 
a nejnižší podlaží jako vozovna. Od 
konce 19. století se objevují poža-
davky na jeho rehabilitaci. V roce 1938 
byly odbourány přistavěné krámky 
a zpevněny klenby. Pod radnicí i koste-
lem byl zřízen v roce 1944 protiletecký 
kryt, který byl později přestavěn na 
kryt civilní ochrany. Roku 1966 požá-
dala rada MěNV v Chomutově o zajiš-
tění popraskané stavby kaple u radnice 
trvalým oplocením nebo částečnou 
demolicí stavby. 

Jako skladiště kaple sloužila až do 
roku 1990, kdy byla předána městu. 

Byly zahájeny zajišťovací práce, 
statické zabezpečení, opravy krovu 
a střešní krytiny. Projekt na opravu 
kostela byl městským architektem 
vypracován v roce 1993 a pak byl 
postupně doplňován v souvislosti 
s dalšími objevy. 

Restaurátorské práce v interiéru 
začaly v roce 1995 a skončily o pět 
let později. Interiér kostela byl slav-
nostně otevřen v listopadu 2000 za 
přítomnosti předsedy poslanecké sně-
movny Václava Klause. Interiér byl 
propojen s výstavními prostory mu-
zea a s vyklizeným a rehabilitovaným 
suterénem radnice. Roku 2002 byla 
ukončena poslední etapa revitalizace 
očištěním a restaurováním obvodo-
vého pískovcového pláště presbyteria. 
Kostel svaté Kateřiny je důstojnou 
významnou památkou spojenou se 
současným životem města.

obchodníci mohli přes chomutov
Před 636 lety povolil král Václav IV., aby přes Chomutov, Křimov a Po-
hraniční mohla vést obchodní trasa. 

město v zástavě
Začátkem ledna 1424 zastavil král Zikmund Mikulášovi Chudému 
z Lobkovic město a panství Chomutov za 4 tisíce kop grošů.

obilí a pivo pro špitál
Bohuslav Felix Hasištejnský rozhodl, že městský špitál bude dostávat 
z panských statků každý měsíc 6 strychů žita a věrtel piva. Další obilí 
a pivo na Vánoce, Velikonoce a letnice.

univerzitní tituly nově
Od ledna 1592 mohla jezuitská kolej chomutovské university udělovat 
akademické tituly. Povolení udělil císař Rudolf II. 

právo zápisu do desek
V lednu 1780 propůjčila Marie Terezie měšťanům právo zapisovat své nemovi-
tosti do zemských desek. Udělení této výsady bylo prestižní záležitostí. 

první lampy v ulicích
Před 178 lety dostal Chomutov první stálé pouliční osvětlení, tehdy 40 
olejových lamp. Později jejich počet vzrostl na dvaapadesát. 

hotovost nahradily nouzové peníze
V lednu roku 1849 musel Chomutov kvůli nedostatku hotových peněz 
vydávat nouzové papírové peníze v hodnotě 10 a 20 krejcarů.

znárodnění továren
Válcovny Mannesmannových trub a Poldina huť v Chomutově byly 
1. ledna 1946 znárodněny podle dekretu prezidenta republiky a byly 
začleněny do Spojených oceláren Kladno.

HISTORIE VE zKRaTCE

Zdroj: Chomutov 1252–2002 (Petr Rak)
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Horizont plní volný čas rodin, lidé 
si nové centrum oblíbili

K srdci klíč pomáhá lidem, kteří 
procházejí životní krizí

Čtvrt roku svého působení má 
za sebou křesťanské centrum pro 
rodinu Horizont. Nyní se zapisuje do 
povědomí obyvatel města a pomáhá 
jim vyplňovat volný čas. „Povedlo 
se nám úspěšně rozjet různé kroužky 
arteterapie či kreativní tvorby, ty 
jsou hodně navštěvované. Již fun-
guje také výuka angličtiny pro děti, 
pravidelně se scházejí i biblické 

skupiny,“ uvedl odpovědný kazatel 
sboru Církve adventistů sedmého 
dne Horizont Jan Matoušek. 

Velmi oblíbený je klub Path-
finder pro děti, tedy jakási křesťan-
ská podoba skautů. Klub navště-
vují děti rozdělené do dvou skupin 
podle věku. „Náplň činností klubu je 
velmi různorodá, aby byla pro děti 
zajímavá. Zabýváme se přírodou, 

různými táborovými činnostmi, ale 
také hrajeme hry na rozvoj motoriky, 
rozhovory upozorňujeme na různá 
nebezpečí, třeba na sociálních sítích, 
a nebo si prostě jen užíváme zá-
bavy,“ popsal Jan Matoušek. 

V minulém roce se Horizont 
připojil v pořádání dvou akcí 
k Rodinnému centru Rozmarýn. 
Díky spolupráci zorganizovali pra-
covníci center dětský den a oslavy 
Halloweenu. V plánu již má 
Horizont i několik akcí na nejbližší 
týdny. „Již 16. ledna pořádáme 
seminář s misionářem Pavlem 
Novotným, v únoru se koná Národní 
týden manželství, k tomuto tématu 
také zorganizujeme besedu, další 
setkání přislíbil kaplan Krajské zdra-
votní. Nyní jednáme o propůjčení 
tělocvičny, abychom mohli rozjet 
i různá cvičení a pohybové aktivity. 
Plánů máme mnoho a chceme je pl-
nit,“ dodal odpovědný kazatel. 

Horizont chce stálé klienty i ty 
nové informovat o svých činnostech 

na nástěnce naproti knihovně. Bude 
zde zveřejňovat program pravidel-
ných i nepravidelných akcí nebo 
informovat veřejnost o různých no-
vinkách či náborech. 

Křesťanské centrum pro rodinu 
Horizont existuje pod církevním 
sborem. Církevní sbor spadá pod 
Církev adventistů sedmého dne. 
Horizont tu je hlavně pro rodiny 
s dětmi, naplní jejich volný čas 
kvalitními činnostmi nejrůznějšího 
zaměření. Provozuje i spirituální 
poradenství. Navštívit jej mohou 
rodiny věřící i nevěřící, je otevřen ši-
roké veřejnosti. „Věřícím i nevěří-
cím dáme odpovědi na jejich otázky, 
ale třeba si s nimi jen popovídáme. 
Mohou přijít i s otázkami týkající 
se jiného náboženství, než je křes-
ťanství. Toto poradenství využije 
jen ten, kdo bude chtít, nikomu 
ho nenutíme. Nevěřící rodiny se 
tedy rozhodně nemusejí bát k nám 
přijít, jsme tu pro ně,“ uzavřel Jan 
Matoušek.

Když pan Adam ani po osmi le-
tech v evidenci úřadu práce nemohl 
najít zaměstnání, přidaly se rodinné 
problémy a přišel o střechu nad 
hlavou, stál před dveřmi azylového 
domu pro muže, který vede obecně 
prospěšná společnost K srdci klíč. 
Rozhodnutí zaklepat a požádat 
o pomoc bylo zásadní k tomu, aby 
se jeho život dal zase do pořádku. 
To s přispěním odborníků příliš 
dlouho netrvalo. „Po stabilizaci 
v azylovém domě se pan Adam 
zapojil do rekvalifikačního kurzu 
na pozici strážného. Ten úspěšně 
absolvoval. S podporou pracovníků 
služby si hledal vhodné zaměstnání, 
zpracoval životopisy, trpělivě cho-
dil na přijímací pohovory,“ uvedl 
ředitel společnosti Karel Komárek. 
Snaha sehnat si zaměstnání se vy-
platila, nyní pan Adam pracuje ve 
směnném provozu v Chemopetrolu. 
Společně s prací a zázemím v azy-
lovém domě stouplo muži i sebevě-
domí a chuť do života. Díky příjmu 
si spoří na vlastní bydlení, aby se 
opět mohl osamostatnit.

Podobně nezisková organizace 
pomohla i panu Petrovi. Tomu se 
také nahromadily problémy, prošel 
si životní krizí a také nemohl najít 
legální zaměstnání. „Petr má ještě 
k věku drobný zdravotní hendikep 
a očekávali jsme, že právě proto by 
mohl narážet u zaměstnavatelů,“ 
řekl Karel Komárek. Muž má však 
obrovský elán, chuť se osamostatnit 
a chce sobě i okolí dokázat, že je 
stále žádoucím členem společnosti. 
Nyní Petr pracuje u technických 
služeb a do práce denně dojíždí ně-
kolik kilometrů na kole.

Služby organizace K srdci klíč 
využívají denně desítky lidí, kteří 
se ocitli v krizi a na ulici. Věkový 
rozdíl mezi klienty je velký, od 
mladých mužů po seniory. „Část 
z nich bohužel do chvíle, než se 
dostanou k nám, nemá ani jednu 
zkušenost s legálním zaměstnáním, 
neboť často žijí v mylných před-
stavách, že se jim legálně pracovat 
nevyplatí. Svou vinu na tom nese 
nejen špatná informovanost klientů 
samotných, ale i trh práce, který 

tyto příležitosti aktivně vytváří. 
Snažíme se s těmito předsudky 
a nešvary aktivně bojovat a pracu-
jeme s klienty na tom, aby si zažili 
legální pracovní uplatnění a teprve 
potom si dokázali vyhodnotit, co 
je pro ně přínosnější,“ vysvětlil 
ředitel.

Organizace v lednu otevřela 
noclehárnu v Kochově ulici 

v Chomutově. V době uzávěrky 
Chomutovských novin měla za 
sebou teprve první noc provozu 
a zůstala prázdná. „Jde o novou 
službu, tak je to vždy. Stačí jeden 
či dva klienti, aby to řekli ostatním, 
a začnou chodit. Řekl bych, že na 
konci příštího týdne bude situace 
opačná,“ ze zkušenosti předpově-
děl ředitel. 
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Co dělat, když lékař nevydá lékařskou zprávu?
Od svého urologa nedostávám 

písemné zprávy pro praktického lé-
kaře a gynekologa, který by je také 
chtěl vidět. Jiní lékaři mi zprávy 
vydávají automaticky, a tak bych 
ráda věděla, jestli není stanovena pro 
všechny lékaře povinnost vydávat 
lékařské zprávy vždy po vyšetření?

Každý lékař měl a má povinnost 
sepsat lékařskou zprávu a předat ji 
registrujícímu praktickému lékaři, 
popř. dalšímu lékaři dle potřeby. 
Pokud o to pacient požádá, má 
lékař povinnost zprávu poskyt-

nout také jemu. Běžné je, že lékař 
předává zprávu praktickému lékaři 
prostřednictvím pacienta, tedy po 
vyšetření dá písemnou zprávu pa-
cientovi, kterého poučí, že ji má 
odevzdat svému praktickému lé-
kaři. Lékařská zpráva na vyžádání 
pacienta by měla být vypracována 
lékařem bezplatně. Trochu jinak je 
to u registrujícího zubního lékaře 
a gynekologa – ti mají povinnost 
předat zprávu praktickému lékaři 
jen v případě, kdy poskytnutí zdra-
votních služeb on sám indikoval, 

tedy odeslal pacienta na dané vy-
šetření nebo ošetření.

Jestliže lékař opravdu nesplní 
povinnost sepsání lékařské zprávy, 
bez ohledu na to, zda si ji pacient 
vyžádal či nikoliv, nebo zprávu ne-
předá praktickému lékaři, je možné 
podat písemnou stížnost. Ta se 
podává lékaři, proti kterému smě-
řuje, a ten je povinen ji do 30 dnů 
vyřídit. Pokud není stěžovatel s vy-
řízením spokojen, může se obrátit 
na příslušný krajský úřad, který vy-
dal lékaři oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb.
Tím, že nepředá zprávu o po-

skytnutých zdravotních službách 
praktickému lékaři nebo ji na 
vyžádání pacientem nevyhotoví, 
nebo nepředá potřebné informace 
o zdravotním stavu pacienta jiným 
poskytovatelům zdravotních služeb, 
se lékař navíc podle §117 zákona 
dopouští správního deliktu. Za tento 
správní delikt lze uložit pokutu až 
do výše 100 000 Kč.

Mgr. Oldřich Tichý,  
tiskový mluvčí VZP

Sociální poradna řeší nejčastěji 
dluhy a výživné. Pro občany zdarma

Přes dvacet let v Chomutově 
funguje sociální poradna. Je součástí 
služeb, které poskytuje organizace 
Sociální služby Chomutov. V loň-
ském roce se lidé na poradnu nej-
častěji obraceli s dotazy týkajícími 
se oddlužení a vymáhání výživného. 
Služby poradny jsou pro všechny 
klienty bezplatné, dotazy řeší kvali-
fikovaní pracovníci. Lidé se mohou 
ptát a řešit problémy i anonymně.
Co je to osobní bankrot a za ja-
kých podmínek jej mohu vyhlásit?

Takzvaný osobní bankrot je 
možné řešení situace, kdy se dlužník 
dostane do platební neschopnosti, má 
alespoň dva věřitele a peněžité zá-
vazky jsou již déle jak 30 dní po lhůtě 
splatnosti. Dlužník není schopen 
tyto závazky plnit a dluhy splácet. 
V takovém případě naši pracovníci 
poradí, co je potřeba k tomu, aby 

klient mohl vyhlásit osobní bankrot, 
o němž rozhoduje krajský soud. Je 
však nutné podotknout, že schvalo-
vání je velmi individuální a to, co 
platí u jednoho, nemusí platit u dru-
hého. Jedna z prioritních podmínek 
je schopnost dlužníka uhradit alespoň 
30 procent dluhu v pětiletém termínu, 
poté může dojít k odpuštění zbývající 
části. Dlužník musí mít nějaký pří-
jem, aby mohl stanovenou část dluhů 
splácet. Zvažují se také majetkové 
poměry, proč dluh vznikl i poctivost 
záměru vyhlášení osobního bankrotu. 
Rozhodně se nejedná o situaci, kdy 
by se lidé zbavili dluhů a nemuseli 
pro to nic udělat. Podmínky oddlu-
žení vymezuje zákon č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho ře-
šení (insolvenční zákon).

Pokud klient nesplňuje pod-
mínky vyhlášení osobního bankrotu 

nebo mu oddlužení nebylo schvá-
leno, nemusí zoufat. Pracovníci 
poradny i v takových případech umí 
pomoci a najdou vhodné řešení si-
tuace, která se pro klienta často zdá 
neřešitelná.
Je možné efektivně vymáhat 
dlužné výživné? Jakým způsobem?

Jsou dvě možnosti, jak dlužné 
výživné vymáhat. Rodič, kterému 
ten druhý dluží, může podat u okres-
ního soudu návrh k nařízení a pro-
vedení výkonu soudního rozhodnutí. 
Pokud se jedná o výživné na nezle-
tilé dítě, podává se návrh u soudu 
v místě bydliště dítěte. Pokud se 
jedná o zletilé, nezaopatřené dítě, 
návrh musí podat u soudu v místě 
bydliště rodiče, který dluží.

Druhý způsob je rychlejší, avšak 
je zapotřebí jej promyslet. Může 
být podán návrh na nařízení exe-

kuce. Ten musí obsahovat jméno 
exekutora a způsob, kterým má být 
exekuce provedena. Zde je možnost 
zvolit formu srážek ze mzdy, ale 
také pozastavení řidičského opráv-
nění. To je v mnoha případech velká 
motivace k tomu, aby rodič dlužné 
výživné splatil.

Rodič, který chce návrh na exe-
kuci podat, ale musí zvážit, zda je 
druhá strana schopná dluh uhradit. 
Pokud by totiž na dluh neměl, exe-
kuce bude zastavena a navrhující 
rodič musí exekutorovi zaplatit vy-
naložené výdaje.

V situaci, kdy je výživné v pod-
statě nevymahatelné, se ho může 
rodič pokusit po dlužníkovi znovu 
vymáhat později. Zpravidla v době, 
kdy například opět začne pracovat 
nebo se jiným způsobem změní jeho 
majetkové poměry. 

vydání obČanského průkazu  
za ztracený nebo odcizený

kdo žádá?
Žádá občan starší 15 let.

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 
Chomutov, oddělení správních činností – občanské 
průkazy, přízemí
telefon: 474 637 115, 116, 159, 169
e-mail: op@chomutov-mesto.cz

co s sebou potřebuji?
•   doklad k prokázání totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz),
•   potvrzení o občanském průkazu, pokud bylo občanovi vydáno,
•   žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi 

potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
•   nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník.

kolik za to zaplatím?
Správní poplatek 100 Kč.
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Děti z družiny při základní 
škole Kadaňská se setkaly s kou-
zelníkem. Návštěvy se nemohly 
dočkat. „Přestože žijeme v době 
počítačové techniky, mobilních 
telefonů a virtuální komunikace, 
sledovaly děti vystoupení se za-
tajeným dechem a ani nedutaly,“ 
uvedla vychovatelka Kamila 
Šišková.

Kouzelník se svou asistentkou 
předvedli školákům rozvazování 

uzlů foukáním, lití vody do hlavy, 
mizení kuliček a míčků a objevo-
vání se barevných kytic z ničeho. 
Vystoupení však obsahovalo i arti-
stická čísla, třeba točení obručemi 
kolem těla, a legrační skeče. Do 
programu se zapojily jak děti, tak 
vychovatelky. Všichni se tak ná-
ramně pobavili, zasmáli i vyřádili. 

Návštěva tak dokázala, že 
i v době počítačové techniky si 
děti rádi užijí tradiční zábavu.

Část dopoledne strávili druháčci 
ze základní školy Hornická v cho-
mutovském muzeu. Mnohé z dětí 
byly v muzeu poprvé a byl to pro 
ně velký zážitek. „Pro děti bylo pra-
covnicí muzea připraveno zajímavé 
a poučné vyprávění o tradici Vánoc 
v Krušných horách. Děti mohly projít 
starodávnou kuchyní, měly možnost 

si prohlédnout staré hračky a po-
slechnout si, jaké zvyky a tradice ctili 
horníci v Krušnohoří,“ uvedla třídní 
učitelka Věra Antoňová.

Na závěr zajímavého vyprávění 
děti vyplňovaly pracovní list. Většinu 
otázek a odpovědí snadno zvládly 
a s těmi obtížnějšími otázkami jim 
pomohla paní učitelka.

Ke zdárnému průběhu ná-
vště vy prezidenta Miloše Zemana 
v Ústeckém kraji přispěli také žáci 
1. a 2. ročníku oboru kuchař – číš-
ník ze Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní 
Chomutov. Pod vedením svých 
pedagogů připravili slavnostní ta-

buli a stůl pro tiskovou konferenci. 
„Podíleli se na obsluze prezidenta 
republiky, jeho doprovodu a dalších 
hostů při slavnostním obědě,“ uvedl 
zástupce ředitele školy Jiří Mladý.

Kromě jistě nevšedního setkání 
s vrcholnými představiteli politic-
kého života i představiteli města 

Kadaň získali hlavně žáci 1. roč-
níku také mnoho nových poznatků 
a dovedností ze svého oboru a svou 
prací i profesionálním vystupová-
ním vzorně reprezentovali svoji 
školu. Svědčí o tom i velmi kladné 
hodnocení a poděkování od organi-
zátorů i účastníků setkání.

žáci vyhráli 
litvínovského 
choroše

Pro druháčky byla návštěva 
chomutovského muzea zážitkem 

V družině na Kadaňské se kouzlilo

budoucí kuchaři a číšníci 
obsluhovali prezidenta

V litvínovské Schole Huma-
nitas se konala již tradiční soutěž 
pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol nazvaná Litvínovský choroš. 
Soutěže se zúčastnilo šestade-
vadesát žáků z dvaatřiceti škol 
Ústeckého a Karlovarského kraje, 
mezi nimi i žáci ze základní školy 
Školní v Chomutově. 

Právě družstvo ze Školní 
prokázalo nejlepší připravenost 
a umístilo se na zaslouženém prv-
ním místě. Základní školu Školní 
reprezentovali Andrea Lavičková, 
Michal Halvoník a Vojtěch 
Ullmann.

Tříčlenná družstva se utkala 
v průběhu dvou dnů v celkem 
dvaceti soutěžních disciplínách. 
Ty prověřily znalosti žáků z něko-
lika předmětů, například z biolo-
gie, chemie, fyziky, zeměpisu i ci-
zích jazyků, ale také otestovaly, 
jak jsou na tom soutěžící s kon-
dicí a pohybovými dovednostmi. 

Svátky  
prověřily přípravu 

souboru aurum

Tři roky svého působení má 
za sebou smíšený pěvecký sou-
bor Aurum, který nechyběl na 
mnoha vánočních vystoupe-
ních v Chomutově i okolí. „Jako 
všechny začátky byly i ty naše ne-
jisté a rozpačité, ale dnes můžeme 
s jistotou říci, že láska k hudbě 
nás opanovala a písně, které spo-
lečně interpretujeme, mohou ko-
nečně těšit nejen nás, ale zejména 
naše posluchače,“ uvedla Magda 
Martincová, sbormistryně a zakla-
datelka souboru. 

Právě adventní čas jako by 
testoval připravenost sboru a jeho 
součinnost. Nyní již členové vědí, 

že i takový nápor vystoupení 
zvládnou. Za tříleté snažení byli 
odměněni úspěchem. „Předvánoční 
vystoupení na sebe navazovala 
a my jsme se ocitali na různých 
místech v okolí Chomutova, kde 
jsme byli přivítáni s neuvěřitelnou 
pohostinností a cítili jsme, že jsme 
zde opravdu vítání,“ doplnila sbor-
mistryně. Soubor Aurum vystou-
pil kromě Chomutova například 
i v Kalku, Hrušovanech, Boleboři či 
v Březně. „Zvláštním zážitkem pak 
pro nás bylo vystoupení na přeplně-
ném Staroměstském náměstí, kam 
jistě zamíříme i příští rok,“ uzavřela 
Magda Martincová.
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Žáci ze základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského nezahá-
lejí ani po úspěšném republikovém 
finále Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů a zapojili se do sou-
těže halových pětibojů. Ten krajský 
byl uspořádán v Ústí nad Labem, 
kam se z chomutovské školy vypra-
vila dvě družstva. 

Od první disciplíny nebylo 
pochyb o tom, že A tým by rád bo-
joval o mety nejvyšší a držel se na 
prvním místě. „Překvapením bylo, 
že v silné konkurenci devatenácti 
družstev se i náš B tým probojo-
val do první desítky, kterou stoupal 
po každé disciplíně stále výše. Po 
čtyřech disciplínách dokonce figu-
roval na třetím místě za vedoucím 

naším A týmem a druhým celkem 
z Litoměřic. Bohužel v poslední 
disciplíně – dvouminutovém 
driblingu toto postavení neudržel 
a spadl na páté místo. Což je ale 
v silné konkurenci výborné umís-
tění,“ uvedla učitelka tělocviku 
Ivana Poláková. A tým nenechal 
nikoho na pochybách, že i v ha-
lové části sezony jsou jeho členové 
výborně připraveni, a zvítězil. 
Tvořili ho většinou ostřílení závod-
níci – Kateřina Legnerová, Marek 
Dolanský, Petr Švehla, Eliška 
Doksanská, Karolína Bechyňová 
a dále nováčci Matyáš Proll, David 
Ritschl a benjamínek, teprve de-
setiletá Klára De Stefanis. B tým 
tvořily nadějné „ovečky“, které 

by rády v příštích letech převzaly 
úspěšnou štafetu, Pavla Patíková, 
Marie Reifová, Denisa Pipková, 

Zdeňka Řeháčková, Adam Bittner, 
David Truhlář, Tomáš Zmátlo 
a Lukáš Faltejsek.

Jak vypadal běžný den stáže?
Náš den začínal pestrou snídaní, 

kterou nám připravili zaměstnanci 
ubytovny. Poté nás auto rozvezlo 
na naše pracoviště, kde jsme denně 
trávili šest hodin. Náplní byly různé 
kancelářské práce, například zaklá-
dání a vedení dokumentů, vypisování 
formulářů, kopírování, laminování, 
pracovali jsme s počítačem a nahlédli 
do firemní agendy. Někteří z nás se 
dokonce účastnili jednání s klienty. 
Byla to pro nás určitě zajímavá zku-
šenost, která každého z nás o něco 
nového obohatila. Přece jen je lepší 
si vše zkusit v praxi, je to jen jiná 
a dle mého názoru lepší forma učení. 
Důležité také bylo, že jsme se procvi-
čili v praktické němčině, občas jsme 
využili i angličtinu.
Stáž se konala u nějaké přátelské 
školy nebo firmy? 

Naší partnerskou organizací 
byla firma Tibor, která zajišťovala 
pracovní místa. Dva žáci pracovali 
na soudu, dvě žákyně byly u po-
jišťoven, jeden žák byl v účetním 
oddělení školy a jedna žákyně byla 
v úřadu na ochranu obyvatel.
Poznali jste i samotné město?

Jistě, poznání této kultury bylo 
součástí stáže. Město Výmar je 
o něco větší než Chomutov, ale pů-

sobí velmi poklidným dojmem, pro-
tože je zde mnoho malých uliček, 
ve kterých je jednoduché se ztratit. 
Na každém kroku zde narazíte na 
nějaký památník, který připomíná 
největší velikány německé kultury, 
kteří zde působili. Lidé jsou tam 
velice hodní a ochotní, takže v pří-
padě, že byste se někde ztratili, 
ochotně pomohou.
Jak jste trávili odpoledne, když 

jste skončili s praxí?
Rozhodně jsme se nenudili, na to 

nebyl čas. Trénovali jsme s němec-
kými žáky bojové umění jiu jitsu, 
hráli bowling, plavali v aquaparku, 
zhlédli fantastické představení 
v planetáriu. Navštívili jsme také 
další německá města Jenu a Erfurt. 
Nezapomenutelným zážitkem byla 
návštěva čokoládovny Viba, kde 
jsme si mohli sami vyrobit čokolá-

dovou ozdobu. Silně na nás zapůso-
bila exkurze v bývalém koncentrač-
ním táboře v Buchenwaldu.
Program byl tedy velmi pestrý, 
těšili jste se domů?

Byly to hezké dva týdny a skoro 
nikomu z nás se z Výmaru ne-
chtělo. Každý si odvezl moc hezké 
vzpomínky, mnoho zajímavých pra-
covních zkušeností a také několik 
nových přátelství. 

Sportovci z Heyrovského skvěle zvládli pětiboj

Stáž v Německu přinesla žákům 
nové zkušenosti i přátele
Šest žáků z obchodní akademie, která je součástí sloučených středních škol ESOZ v Chomutově, absolvovalo 
v rámci programu ERASMUS Plus dvoutýdenní odbornou stáž ve Výmaru, německém městě ve spolkové zemi 
Durynsko. Co všechno stáž u zahraničních kolegů studentům dala a co se při ní naučily, řekla studentka třetího 
ročníku Tereza Fränzlová, která se stáže zúčastnila.
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Strážníci neváhají pomoci dětem, 
dospělým i zvířatům v nouzi

Tisíce zásahů mají každý rok na 
kontě chomutovští strážníci a jinak 
tomu nebylo ani loni. Pokutování 
nepoučitelných konzumentů, kteří 
popíjejí alkohol přímo na ulici, 
nebo majitelů psů s mazlíčky bez 
vodítka, to jsou případy na denním 
pořádku. Jsou ale i situace, které 
hlídkám utkví v paměti, třeba proto, 
že jsou smutné, nepochopitelné 
nebo komické. Právě to nejzajíma-
vější z loňského deníku městských 
policistů přinášíme.

děti lehkovážné, 
odvážné i ohrožené

Situace, které donutí strážníky 
vždy velmi rychle jednat, se týkají 
malých dětí. Pěkný fofr na služebně 
v Dřínovské ulici nastal, když tam 
přiběhla žena s tím, že vedle v ma-
teřském centru se rok a půl stará 
holčička zabouchla v místnosti a ni-
kdo se k ní nemůže dostat. „Protože 
malé děcko by mohlo přijít k úrazu, 
museli jsme jednat rychle. Po do-
hodě s tamní pracovnicí jsme po-
mocí dlažební kostky rozbili skle-
něnou výplň dveří a vnikli dovnitř,“ 
popsal mluvčí strážníků Vladimír 
Valenta. Holčička byla naštěstí 
v pořádku a skončila v náručí své 
maminky.

Zdraví dítěte bylo ohroženo 
i v ulici Pionýrů. Na rozdíl od prv-
ního případu si za to ale nemohlo 
samo, ohrožoval jej neznámý muž. 
Ten chtěl získat dětské kolo, a tak 
malého jezdce bezcitně srazil na 
zem a kolo mu chtěl ukrást. To se 
mu ale nepovedlo, tak po dítěti 
vzteky mrštil lahev od piva a na 
svém kole ujel. Otřesená matka se 
ihned obrátila na strážníky a spolu 
se svým potomkem jim muže po-
psala. Brzy již strážníci vytušili, 
o koho by se mohlo jednat, muže 
totiž dobře znali. „O několik mi-
nut později už byla hlídka u jedné 
zahrádkářské kolonie a výtečníka 
spatřila. Ten se ale nejdříve snažil 
ujet a poté i utéct. Když ho stráž-
níci chytili, chtěl se s nimi prát. 
Narazil však. Během chvíle už byl 
na zemi a měl pouta na rukou,“ 
uvedl mluvčí městských policistů. 
Devětačtyřicetiletý pobuda byl pře-
dán policistům.

Když se někdo snaží ublížit 
dítěti, je to vždy velmi smutné. 
Ještě otřesnější je, když mu ubližují 
vlastní rodiče. Bohužel i takový 
záznam je ve svodkách minulého 

roku. Opravdu hrozně se k tří-
leté holčičce chovala její matka. 
Nejprve ji strčila ze schodů, když 
s dcerou odcházela značně opilá 
z restaurace. Po chvilce ji vzala 
do náruče a hodila ji na obrubník. 
Vše sledoval kolemjdoucí muž, 
dívence ihned přispěchal na pomoc 
a zavolal hlídku. Té žena s leh-
kostí řekla, že se snad zas tak moc 
nestalo. Hlídka i přivolaná sociální 
pracovnice ale byly jiného názoru 
a holčičku nechaly převézt do ne-
mocnice na pozorování. Policie 
ženě naměřila jedno a půl promile 
alkoholu v dechu a případ si pře-
vzala. O ženu a její vztah k dceři se 
nepřestal zajímat ani úsek sociální 
péče o dítě.

muži proti ženám
Ženy si za svou oběť vybrali dva 

muži, i když každý s jiným cílem. 
Ten první chtěl loupit, a tak zamířil 
do domu v Palackého ulici. Tam 
přepadl ženu, strhl jí z krku řetízek 
a dal se na útěk. Lupiče si ale dobře 
všimla sousedka přepadené ženy 
a podrobný popis předala strážní-
kům. Díky tomu skončil devatenác-
tiletý mladík velmi brzy na policii.

Na nepříjemné setkání s mužem 
nemůže zapomenout ani obyva-
telka Holešické ulice. Ta vyšla 
v odpoledních hodinách venčit psa, 
náhle k ní přistoupil muž a začal 
onanovat. „Poté s ní chtěl odjet vý-
tahem, ale naštěstí včas přibouchla 
dveře a on se do kabinky nedostal. 

Onanistu pak uviděla vycházet 
z domu a jít směrem do sídliště,“ 
řekl k případu Vladimír Valenta. 
Čtyřiatřicetiletého muže zadrželi 
strážníci o pár ulic dál a předali ho 
policistům.

ženy proti mužům
Ne vždy je muž silnější než žena. 

Pěkně na frak dala svému manželovi 
rázná seniorka. Manželé se spolu 
pohádali a při hádce žena svého 
partnera přetáhla berlí. Ten se bránil 
tím, že zavolal strážníky. Po jejich 
příjezdu jim vysvětlil, že zraněný 
není a nic řešit nechce, jen prý chtěl 
postrašit svou ženu, aby si na něj 
nedovolovala. Před odjezdem hlídka 
manželům v důchodu domluvila.

Odvahu ukázaly prodavačky 
z obchodu na Březenecké. Ty ohro-
žoval zloděj, který v obchodě cosi 
ukradl. Ženy okamžitě spustily 
alarm a muži slovně, pěkně zostra, 
nadávaly. Ten se jich zalekl a dal se 
na útěk. Ženský křik uslyšela hlídka 
a okamžitě se vydala na pomoc. 
Lapka sice z obchodu rychle zmi-
zel, vypátrat ho ale nebylo složité. 
Sedmadvacetiletý zlodějíček totiž 
v krámě sebral několik balení paštik 
a ty na útěku ztrácel. Díky „konzer-
vovaným stopám“ ho strážníci brzy 
našli a dali mu pokutu.

tohle také dělají 
strážníci? ano!

Divočáka ze šachty pomohli 
strážníci vytahovat v polovině čer-

vence. Zvíře spadlo do odpadní 
šachty u přivaděče v ulici Elišky 
Krásnohorské, naštěstí si ho všiml 
kolemjdoucí. Muž strážníky navedl 
ke kanálu, kde v hloubce něko-
lika metrů na dně chrochtalo prase. 
Strážníci na místo přivolali hasiče, 
veterináře i myslivce. Kanec nebyl 
zraněný, a tak mohli začít s jeho zá-
chranou. Zvíře vytáhli ven pomocí 
lan i vlastních sil, netrvalo dlouho 
a velký kanec už pelášil zpátky do 
lesa.

Záchrana divokého zvířete se 
každý den ve svodce neobjeví, da-
leko častější, i když také velmi ne-
tradiční činností, je čištění dětských 
hřišť od nebezpečných předmětů. 
Do toho se hlídky pustily v říjnu 
a s detektorem kovu prošly všechna 
dětská hřiště ve městě. „Díky de-
tektoru bylo v dětských pískoviš-
tích nalezeno mnoho nebezpečných 
předmětů. Jednalo se především 
o použité injekční stříkačky, střepy, 
zrezivělé hřebíky a prázdné ple-
chovky,“ vyjmenoval mluvčí. 
Všechen nepořádek ze hřišť byl 
odstraněn.

Obrovskou trpělivost a profe-
sionální přístup vyžadují situace, 
kdy se strážníci setkají s lidmi, kteří 
chtějí ukončit svůj život. Skokem 
pod vlak se chtěl zabít sedmdesá-
tiletý muž, který přišel o domov 
a děti se o něj přestaly zajímat. 
Strážníci mu však dokázali úmysl 
rozmluvit a muž se nechal převézt 
do nemocnice. 
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křížovka Před 440 lety rozhodl Bohuslav F. Hasištejnský, že městský špitál bude dostávat měsíčně šest (tajenka).
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vtipy

"Tati, proč mi nedovolíš sednout 
za volant, jsem přece už dost 
starý, ne?" 
Otec: "Ty ano, ale auto ještě ne!"

"Paní, nebojíte se, že vám ty děti 
z pískoviště utečou?" 
"Neutečou, protože mimo 
pískoviště není wifi signál."

Ve škole na poslední hodině říká 
paní učitelka: "Kdo odpoví na 
moji otázku jako první, může 
odejít domů."  
Pepíček vyhodí jablko z okna 
a paní učitelka se ptá:  
"Kdo to udělal?"  
Pepíček řekne: "Já. Na shledanou."

Přijde malý Pepíček domů 
z fotbalu a povídá: 
"Tati, dal jsem dva góly!" 
"A jak to dopadlo?" 
"1:1.”

Přijde pacient k chirurgovi 
a povídá: "Hú, já jsem můra, jsem 
můra." "Psychiatrie je o patro níž," 
povídá mu chirurg. 
"Ale jen tady se svítí."

Pacient si stěžuje lékaři: 
"Jakmile se vzbudím, půl hodiny 
se mi točí hlava. Co mám dělat?" 
"Vzbuďte se o půl hodiny 
později!"

"Pane doktore, co mi je?" 
"Nevím, to ukáže pitva!"aRKUS, aUŤáK, bajKa, bUNdY, CaVYKY, dEbIl, ISláM, KajUTY, KdYSI, 

KRaUl, KRTEK, KřEST, lOĎKY, MašINa, MUzEUM, OVOCE, PlYNY, POdřEP, 
POKUS, SKaUTI, SKlEP, SláMa, šIMON, TWIST, záVIST, zNačKa, zUřIT

osmisměrka V druhé půlce ledna bude Chomutov hostit dětskou (tajenka).
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 13.1. st 17.30  astroloGie – rok 2016 oČima astroloGie – SKKS
   18.00  zpovědnice radovana smokoně a martina 

jáchyma – hostem bude vedoucí turistického 
oddílu stopaři jiří cerner – Café Atrium

 14.1. čt 17.30  art zastavení – prezentace základní umělecké 
školy t.G.m. – Café Atrium

 15.1. pá 18.30  kubánský veČer – ochutnávka kubánských 
specialit a tance – Café Atrium

 19.1. út 17.00  stárnutí v souvislosti se životními cykly a jak 
stárnout pomaleji i. – přednáška l. hrnkové – Café 
Atrium

 20.1. st 17.00  židovská mystika a její specifikace – přednáška 
k. hrdliČky – Café Atrium

 21.1. čt 17.00  veČery pod lampou – autorský veČer se 
spisovatelkou, novinářkou a scénáristkou evou 
kantůrkovou – SKKS

   17.30  sejde z oČí, sejde z mysli – promítání filmu jaké je 
žít v léČebně pro schizofreniky – Café Atrium

 28.1. čt 17.00  na plachetnici kolem světa – cestopisná 
přednáška klubu aktivního života – SKKS

   17.00  techniky emoČní svobody – přednáška ivety 
fischerové – SKKS

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

PřEdNášKY, bESEdY, aKCE

 25.1. po 19.00  vysavaČ – Romantická komediální one man show o zamilovaném 
stárnoucím uklízeči z nákupního centra. Osvěžující milostný příběh plný 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů 
na držku a snění.

MěSTSKÉ dIVadlO

 13.1. st 17.00 sázka na nejistotu
   19.00 joy
 14.1. čt 17.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   18.00 revenant zmrtvýchvstání
   19.00 joy
 15.1. pá 17.00 ledová sezóna
   18.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   19.30 revenant zmrtvýchvstání
 22.1. pá 17.00 hodný dinosaurus (3d)

   18.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   20.00 lída baarová
 23.1. so 15.00 ledová sezóna
   17.00 revenant zmrtvýchvstání
   18.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   20.30 lída baarová
 24.1. ne 15.00 ledová sezóna
   17.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   18.00 lída baarová
   20.00 tajemství jejich oČí
 25.1. po 17.00 revenant zmrtvýchvstání
   19.00 lída baarová

 26.1. út 17.00 lída baarová
   19.00 tajemství jejich oČí
 27.1. st 17.00 revenant zmrtvýchvstání
   19.00 lída baarová
 28.1. čt 17.00 muzikál aneb cesty ke štěstí
   18.00 tajemství jejich oČí
   20.00 do posledního dechu
 29.1. pá 17.00 alvin a chipmunkové: Čiperná jízda
   18.00 lída baarová
   19.30 do posledního dechu
 30.1. so 15.00 alvin a chipmunkové: Čiperná jízda
   17.00 tajemství jejich oČí
   18.00 do posledního dechu
   20.00 poldův švaGr
 31.1. ne 15.00 alvin a chipmunkové: Čiperná jízda
   17.00 do posledního dechu
   18.00 poldův švaGr
   20.00 padest odstínů Černé
 1.2.  po 17.00 lída baarová 
   po 19.00 padesátka 
 2.2.  út 17.00 muzikál aneb cesty ke štěstí 
   út 19.00 padesát odstínů Černé 
 3.2.  st 17.00 osm hrozných 
   st 19.00 zkáza krásou

  
KINO SVěT

 28.1. čt 19.00 alice 100/4 tour - městské divadlo

KONCERTY

Od 21.1.  eduard inGriš – život proslulého světoběžníka – výstavní prostory na 
radnici

Od  1.2. eva pilarová – fotografie – galerie Zlatý klenot
Do  22.1. příběh loutky – galerie Špejchar
Do  24.1. jan a pavla saudkovi – galerie Zlatý klenot
Do  29.1. retrospektiva 25 let tvorby – Karel Pobříslo – galerie Lurago
Do  31.1. prostě krásná – fotografie – galerie Na schodech
Do  7.2. triloGie – Jana Svobodová – výstavní síň knihovny
Do 19.2. alois beran – polly – malíř, hudebník, filozof – Dům Jiřího Popela 
Do  26.3.  poklady středověkého umění – ze sbírek Národní galerie 

v Praze – muzejní prostory na radnici

VýSTaVY

Pravidelné 
akce

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

   všemu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUzEUM
 Stálé 
expozice

podrobný 
kalendář akcí  
najdete na webu:
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 13., 27.1.   15.30  klub pathfinder – pro děti z 2. stupně 
základních škol

 14., 21., 28.1. a 4.2.   16.00  anGliČtina – doučování
 14., 27.1.   16.45  enGlish Games – výuka angličtiny
 15., 29.1.  pá  11.00  rodina a vztahy – poradna
 15.1.  pá  16.30  cestopis – s misionářem pavlem 

novotným
 16.1.  so  13.30  vítání nového roku
 18.1.  po  17.00  arteterapie – barvy všechny
 19.1.  út  16.00  klub deskových her
 22.1.  pá  11.00  bylinná přírodní terapie – poradna
 22.1. a 5.2.   15.00  klub pathfinder – pro děti z 1. stupně 

základních škol
 26.1.  út  18.00  Čtení bible ve skupině 15+ – Evangelium 

podle Marka
 2.2.  út  18.00  kinematoGrafická akademie – přednáška
 5.2.  pá  11.00  spirituální poradna – duchovno, 

křesťanství, víra

od pondělí do Čtvrtka 9.00  cviČínek – cvičení kojenců a batolat 
s rodiči. Lekce trvá 45 minut a je přizpůsobena 
věku, možnostem a náladě dětí. 

každý Čtvrtek 16.30  hrátky s šášou – strukturovaný 
zábavný program pro děti a jejich rodiče, 
efektivní  trávení volného času formou zábavy 
a poučení.

každé pondělí 16.00  anGliČtina pro nejmenší – výuka 
pro děti od tří let

každou středu a pátek   hudební škola yamaha – pro 
nejmenší v pátek od 9 hodin, pro děti 1,5 až 
4 roky ve středu od 16 a v pátek od 10 hodin, 
pro děti 4 až 6 let ve středu od 17 hodin.

15. a 29.1.  20.00 veČerní plavání 
5., 12., 19., 26.1. 19.00 aQuaaerobic
6., 13., 20., 27.1. 8.30 cviČení pro seniory

chomutovské noviny 
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Povoleno Okresním úřadem 
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 18., 25.1.  18.00  zumba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech 
 19., 26.1.  10.00  cviČínek – rodiČe s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
 13., 20., 27.1.  10.00  zumba fit nejen pro maminky – cvičení 

v latinskoamerických rytmech s možností hlídání dětí
 13., 20., 27.1.  17.00  keramika pro dospělé a mládež – tvoření podle 

vlastních nápadů a fantazie
 13., 20., 27.1.  18.00  country taneČní klub laso – country tance pouze 

pro dospělé
 14., 21., 28.1.  10.00  cviČínek – rodiČe s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
 14., 21., 28.1.  17.00  zumba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
 15.1.  pá  16.00  rodinné tvoření – sněhulákové triko – dílna 

pro rodiče s dětmi mezi 3 a 6 lety
 16.1.  so  9.00  akvarijní trhy – pro milovníky akvaristiky 
 18.1.  po  9.00  dějepisná olympiáda – okresní kolo soutěže pro 

8. a 9. ročníky základních škol
 19.1.  út  8.00  matematická olympiáda – okresní kolo kategorií Z5 

a Z9
 22.1.  pá  9.00  soutěž v německém jazyce – určeno pro kategorie 

I. a II.
 23.1.  so  15.00  masopusťáČek – diskotéka, skotačení a tombola
 27.1.  st  9.00  dopoledne pro mš – sportovní dopoledne pro 

družstva mateřinek
 27.1.  st  17.00  fimo dílna – vzor pletenina – výroba módního 

doplňku

 13., 20., 27.1.  10.00  výtvarná dílniČka s rozmarýnem – výroba 
dekorací, nové výtvarné techniky 

 19., 26.1.  15.30  zpíváme, tanČíme, hrajeme si –  
základní hudební průprava, bubnování, tleskání

 16., 30.1.  9.30  sobotní dopoledne s tátou – veselé skotačení 
v herně

 16., 23., 30.1.  10.00  cviČení s koČárky – aktivní trávení volného času 
rodičů a dětí

 23.1. so 19.00  viii. skautský potlask – akce pro současné i minulé skauty, 
jejich rodiče, přátele, příznivce skautingu všech generací – restaurace 
Bizon

 6.2. so 8.30  zlatý uzel 2016 – 22. ročník uzlovací soutěže ve čtyřech 
kategoriích – středisko Úhošť Kadaň
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 17.1. ne 17.30  chomutov – hradec králové – extraligové hokejové 
utkání – SD aréna

 17.–21.1.   hry vii. zimní olympiády dětí a mládeže Čr 2016 – různá 
sportoviště Ústeckého kraje

 24.1. ne 17.30  chomutov – plzeŇ – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 26.1. út 17.30  chomutov – oceláři třinec – extraligové hokejové utkání – 

SD aréna

    cviČení rodiČů s dětmi – každé pondělí a středu od 10 hodin – 
rozmanité cvičení většinou při hudbě, které vychází z pohybových her, 
gymnastiky, tance a pohybové výchovy. Zaměřuje se především na 
zlepšování pohybových dovedností a schopností dětí formou her – městská 
sportovní hala

    cviČení pro seniory – každé úterý a čtvrtek od 9.30 hodin – 
skupinové cvičení pro seniory. Cvičení nezatěžuje kloubní a kardiovaskulární 
systém, zahrnuje prvky kalanetiky – městská sportovní hala

    veřejné bruslení – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle 
od 10 a 17 hodin – zimní stadion

    bruslení s lektorem – každou středu od 17.30 hodin – zimní stadion

SPORT

aqUaSVěT

Pravidelné 
akce

také na Facebooku 
facebook.com/ 
echomutov

echomutov

Inzerce
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levharti i rodiče 
vyběhali řízky

baník dává prostor mladým

Memoriál seznamuje s příběhem zesnulého 
jaroslava Svobody i mladší generace 

Po vánočních svátcích se ve 
sportovní hale sešli hráči všech 
mládežnických družstev BK 
Levharti Chomutov na takzvané 
Basketparádě. Ta jim každý rok 
v tomto období nabízí vzácnou 
příležitost zahrát si proti rodičům, 
předvést jim, co Levharti umí, a ro-
diče naopak přesvědčit, že přímo 
na palubovce jsou všechny herní 
činnosti složitější, než se zdají být 

z ochozů. V průběhu odpoledne tak 
došlo k šesti duelům, od přípravky 
až po nejstarší chlapeckou kategorii 
hráčů do 19 let. Hrálo se v pozitivní 
atmosféře, takže vítězícím stranám 
ani nevadilo, že zjevným cílem roz-
hodčích a časoměřičů bylo dotáh-
nout duely do nerozhodného stavu, 
aby byli spokojeni všichni. Snímek 
je z utkání rodičů proti starším žá-
kům U15.

Stolní tenisté Baníku Březe-
necká se ohlédli za rokem 2015. 
Největší radost oddílu dělali mladí 
hráči Michal Malý a Michaela 
Dosedělová, s osmnácti dětmi je 
však Baník Březenecká na okrese 
jednookým králem mezi slepými. 
V dalších klubech na Chomutovsku 
už totiž vyrůstá jen několik málo 
dalších jednotlivců. „Situace je 
špatná, i když v našem klubu ne 
tolik. Děti mají jiné zájmy, chlapci, 
kteří chtějí sportovat, většinou volí 

florbal, přímo v Chomutově pak 
hokej, děvčata zase tancování. To je 
pro stolní tenis obrovská konku-
rence,“ říká Ladislav Starý, trenér 
Baníku Březenecká a funkcionář 
okresního svazu pro úsek mládeže.

Kvůli nedostatku vrstevníků 
jsou děti a mládežníci Baníku 
od určitého věku zařazováni do 
družstev hrajících nejnižší sou-
těže dospělých, kde ale málokdy 
uspějí, nebo v případě odpovídající 
výkonnosti startují v celostátních 

bodovacích turnajích. To je případ 
již jmenovaných mladých hráčů 
Michaely Dosedělové a Michala 
Malého. Desetiletá Dosedělová, 
která obtížně shání soupeřky i na 
krajské úrovni, absolvovala na 
podzim tři republikové bodo-
vací turnaje a ve své kategorii 
nejmladších žákyň obsadila jed-
nou druhé a dvakrát třetí místo. 
Špatně si nevedla ani o kategorii 
výš, tedy mezi mladšími žačkami. 
Šestnáctiletý Malý se republiko-

vých bodovacích turnajů účastní 
také, ovšem bez výrazných úspě-
chů. Kvalitní herní praxi zís-
kává mezi dospělými. Protože 
má Baník Březenecká družstvo 
nejvýš jen v krajském přeboru 
2. třídy, umožňuje talentovanému 
dorostenci střídavý start v divizi 
za KST Jirkov. Za zmínku stojí 
také výkony Jáchyma Paila, který 
vyhrál okresní přebor starších žáků 
a úspěšně hraje okresní přebor 
1. třídy dospělých.

Posedmnácté se hráči i fanoušci 
malé kopané sešli první sobotu po 
Novém roce ve sportovní hale, aby 
zde vzpomenuli památky Jaroslava 
Svobody. Jméno tragicky zemře-
lého hráče malé kopané nese futsa-

lový turnaj od roku 2000. „A dokud 
tady budeme, vždy si na začátku 
roku připomeneme našeho kama-
ráda a dobrého člověka,“ slibuje 
předseda CHLMF a organizátor tur-
naje Jiří Kupec. 

Turnaje se pravidelně účastní 
kamarádi a rodina Jaroslava Svo-
body. „V minulosti jsme se s řadou 
lidí scházeli na hřišti, teď už spíše 
v hledišti. Přesto tento turnaj pro 
nás zůstává možností společně se 
setkat a vzpomínat na Jardu,“ říká 
Jiří Kupec a dodává, že Jaroslava 
Svobodu připomínají během tur-
naje také fotografie na nástěnce. 
„Mladí hráči už jej neznají, ale 
během turnaje se vždy zajímají 
o Jardu a jeho příběh,“ dopl-
ňuje Kupec s tím, že po skončení 
17. ročníku poděkovala organizá-
torům za tento turnaj také rodina 
tragicky zemřelého hráče. 

Turnaj měl znovu velmi kva-
litní obsazení, mezi dvanácti 
týmy se objevily obhájce Jablíčka 
Chomutov i tradiční účastníci SK 
Ervěnice-Jirkov či ABC Chomutov. 
„Ve skupinách ještě žádné překva-
pení nenastalo a také čtvrtfinále 
kromě posledního souboje přineslo 
jasné výsledky. Největší překvapení 

tak přichystalo semifinále, v němž 
Brisoma postoupila na úkor L. A. 
Interiéru,“ shrnul vývoj turnaje Jiří 
Kupec, který přiznal, že očekával 
finále mezi obhajujícími Jablíčky 
a Interiérem. 

Brisoma pak ve finále málem 
zaskočila i Jablíčka, když se dostala 
do jednobrankového vedení, ovšem 
Jablíčka do pauzy vyrovnala a ve 
druhém poločase strhla vedení na 
svou stranu a obhájila tak loňský 
úspěch. V rozstřelu o třetí místo uspěl 
Sport bar Galaxie, který si zároveň 
odnesl trofej pro nejlepšího střelce 
pro Patrika Špicara a titul nejlepšího 
brankáře pro Michala Hůlu. 

Obhájci z Jablíček získali nejen 
Pohár ředitele Generali Pojišťovny 
pro vítěze, ale i ocenění pro nej-
lepšího hráče, kterým byl vyhlášen 
Tomáš Banovič z Jablíček. Podle 
tradice si medailisté převzali trofeje 
z rukou otce Jaroslava Svobody 
a ředitele Generali Pojišťovny 
Ladislava Hříbala. 



sport fotostrana

Tříkrálový průvod prošel 
měs tem od zooparku až k rad-
nici. Králové Kašpar, Melichar 
a Baltazar na koních a spolu s nimi 
koledníci cestou zpívali a přáli li-
dem štěstí do nového roku. Na Tři 
krále se konala také tradiční chari-
tativní sbírka.

Cesta průvodu končila u cho-
mutovské radnice, kde králové po-
žehnali domu s číslem popisným 1 
a zanechali nad dveřmi své mono-

gramy. Zároveň se setkali s primá-
torem, zazpívali přítomným koledu 
a vysloužili si za ni malé občer-
stvení. „Přišli jsme popřát všem 
obyvatelům města hezký a klidný 
rok. Cesta do Chomutova byla 
zmrzlá, i koním to místy klouzalo, 
takže jsme sem jeli velmi dlouho,“ 
řekl král Baltazar s tím, že příští 
rok jistě přijedou znovu. 

Přítomní lidé mohli přispívat 
do Tříkrálové sbírky. Letos se ko-

nal již šestnáctý ročník této akce. 
„Na náměstí jsme měli stánek, kde 
si mohli lidé zakoupit výborný 
guláš, pivo nebo svařák. Výtěžek 
z prodeje šel samozřejmě do 
sbírky,“ uvedl člen Oblastní cha-
rity Chomutov Lukáš Tomko. Lidé 
mohli také přispívat přímo do za-
pečetěných pokladniček koledníků 
nejen na náměstí, ale i v jiných 
částech města. Sbírka je organizo-
vána Českou katolickou charitou.
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Králové požehnali městu, 
lidé podpořili charitu



Zimní stadion SD Aréna
 ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL
neděle 17. 1. 2016
  15:00 

Defilé 14 krajských výprav
Konce�  Ewy Farné

 ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL
čtv� ek 21. 1. 2016
  19:00 

Předání medailí
Předání pořadatelské štafety Jiho-
českému kraji
Vystoupení zpěváka Sebastiana 

 LEDNÍ HOKEJ 
ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ 
SKUPINA B - CHOMUTOV

pondělí 18. 1. 2016
  08:30 – 10:00 

Olomoucký kraj – Jihočeský kraj 
(první plocha)

  08:30 – 10:00 
Královéhradecký kraj – Liberecký 
kraj (druhá plocha)

  10:30 – 12:00 
Plzeňský kraj – Středočeský kraj

  12:30 – 14:00 
Praha – Olomoucký kraj

  14:30 – 16:00 
Jihočeský kraj – Královéhradecký kraj

  16:30 – 18:00 
Liberecký kraj – Plzeňský kraj

  18:30 – 20:00 
Středočeský kraj - Praha

úterý 19. 1. 2016
  08:30 – 10:00 

Plzeňský kraj – Jihočeský kraj 
(první plocha)

  08:30 – 10:00 
Středočeský kraj – Liberecký kraj 
(druhá plocha)

  10:30 – 12:00 
Olomoucký kraj – Královéhradecký kraj 

  12:30 – 14:00 
Praha – Plzeňský kraj 

  14:30 – 16:00 
Středočeský kraj – Jihočeský kraj 

  16:30 – 18:00 
Olomoucký kraj – Liberecký kraj 

  18:30 – 20:00 
Královéhradecký kraj – Praha 

středa 20. 1. 2016
  08:30 – 10:00 

Liberecký kraj – Jihočeský kraj 
(první plocha)

  08:30 – 10:00 
Olomoucký kraj – Středočeský kraj 
(druhá plocha )

  10:30 – 12:00 
Královéhradecký kraj – Plzeňský kraj

  12:30 – 14:00 
Praha – Liberecký kraj

  14:30 – 16:00 
Středočeský kraj – Královéhradecký 
kraj

  16:30 – 18:00 
Jihočeský kraj – Praha

  18:30 – 20:00 
Plzeňský kraj – Olomoucký kraj

čtv� ek 21. 1. 2016
  09:00 – 11:00 

A3 – B3 v Chomutově o 5. a 6. místo
  08:00  - 10:00 

A1 – B2 první plocha v Litvínově
  08:00 – 10:00 

B1 – A2 druhá plocha v Litvínově

Vítězové přejedou na finále 
do Chomutova od 12.15 hod.
Poražení o 3. a 4. místo v Litvínově: 
11:30 – 13:30 hod.

Městské divadlo Chomutov 
– Olympijský dům 
 DISCO DANCE
ČASOVÝ HARMONOGRAM
pondělí 18. 1. 2016 
 10:00 – 11:00  prezentace

 11:00 – 11:30   porada poroty
 11:30 zahájení soutěže
 11:40 předkola, semifinále duet
 12:40 předkola – sólo – ženy
 14:00 semifinále malých skupin
 15:00 ukončení soutěže 
úterý 19. 1. 2016  
 09:30 – 10:00  porada poroty
 10:00 zahájení soutěže
 10:10 semifinále, finále sólo - ženy
 11:00 finále duet
 11:30 finále malých skupin 
 12:00 slavnostní vyhlášení

Vyhlášení výsledků:
•  vyhlášení výsledků proběhne 

po skončení soutěže
•  předání medailí a diplomů 

proběhne dle celkového 
programu ODM 2016

Městské divadlo Chomutov 
– Olympijský dům 
 ŠACHY
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
pondělí 18. 1. 2016
 08:00 - 08:45 prezence v hracím sále
 09:00 - 09:15 zahájení
 09:30 – 11:30 1. kolo
 14:30 – 16:30 2. kolo
úterý 19. 1. 2016
 09:30 – 11:30 3. kolo
 14:30 – 16:30 4. kolo
středa 20. 1. 2016
 09:30 – 11:30  5. kolo
 14:30 – 16:30 6. kolo
čtv� ek 21. 1. 2016
 09:30 – 11:30 7. kolo
 12:00 - 12:30 vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků
•  vyhlášení výsledků proběhne 

po skončení soutěže
•  předání medailí a diplomů proběhne 

dle celkového programu ODM 2016

Chomutov se stane centrem
zimní olympiády dětí a mládeže 

Speciální mapová aplikace 
pro zimní olympiádu dětí 
a mládeže spuštěna

PROGRAM ZODM 2016 CHOMUTOV


