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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 
výběrového řízení

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, 
vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí zdravotnického úseku 
v Domově pro seniory Písečná, Chomutov.

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení 
je zveřejněno na internetových stránkách

www.soschomutov.cz

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, 
a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Generální ředitel
Základní informace o společnosti: Obchodní firma, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Sídlo: 430 01 Chomutov, Školní 999/6, IČ: 64053466

PožaDavky na PoziCi generálního řeDitele:

• Vysokoškolské vzdělání dopravního, technického, ekonomického nebo právního směru.
• Ověřitelná praxe v řídících pozicích (nejméně 3 roky v posledních 5 letech) 

nebo schopnost doložit předpoklady pro výkon vrcholové manažerské pozice 
(tříletý výkon činnosti v podniku podobného zaměření a vůdčí schopnosti).

• Znalost v oblasti podnikové ekonomiky, řízení lidských zdrojů, 
částečný přehled o principech fungování společností zřízených státem 

nebo nižšími územně právními celky.
• Flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování.

• Organizační, řídící a komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.
• Řidičský průkaz skupiny B.

• Splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.

výčet PožaDovanýCh DoklaDů Pro zařazení uChazečů Do výběrového řízení:

• Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, 
odborné znalosti a dovednosti.

• Ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Případně další doklady prokazující odborné vzdělání.

• Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• Motivační dopis – psán vlastní rukou, osobní pohled na to, proč se uchazeč uchází 

o tuto pozici, čím by mohl osobně přispět k plnění úkolů DPCHJ a.s. apod.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit, 
v zalepené obálce označené textem 

„výběrové řízení – gř - neotvírat“, do 29. 5. 2015 na adresu:
Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova a.s., 

personální oddělení, 
obchodní zóna 251, 431 11 otvice.

www.chomutov-mesto.cz

28. 5. 2015 → 15.00–18.00 → louka pod bazénem (Mánesova 4757, Chomutov)
Na akci vystoupí architekt Adam Gebrian a další odborníci.

Čeká bývalé městské lázně demolice? 
Může je zachránit dobrý nápad na chytré využití objektu. Třeba Váš nápad.

město tvoří jeho občané
díl prVní MěsTské lázně → tvůrčí dílna na využití budovy

Magistrát města Chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„Tiskový/tisková mluvčí“
na odbor interní audit  
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení
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23. 5.
Farmářské trhy 
na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin 

28. 5.
Workshop – městské lázně 
od 15 hodin 

31. 5.
ROZA: Den bezpečnosti 
v areálu Domovinka  
od 9 hodin 

6. 6.
Farmářské trhy 
na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

STUdeNTSKý parlaMeNT: 
láZNě NáM  
NejSOU  
lHOSTejNÉ
více na straně 12

 téma
 4 CHOMUTOV Za VálKY 

Počátkem října 1939, po pod-
pisu Mnichovské dohody, se 
z Chomutova stalo jedno z říš-
ských měst ležících v nově zří-
zené župě Sudety.

 aktuality
 6 ZNáMKY Z CelÉHO SVěTa 

UKáZala VýSTaVa 
eUregIa egreNSIS
Sbírky známek z celého světa si 
mohli prohlédnout návštěvníci 
mezinárodní česko-německé 
filatelistické výstavy Euregia 
Egrensis.

 aktuality
 7 rOZMarýN VráTí žIVOT 

dO MěSTSKÉHO parKU
Rodinné centrum Rozmarýn 
v městském parku vítá první 
návštěvníky. Ti tam každý 
den v týdnu najdou rozličné 
činnosti, které zaujmou nejen 
děti.

 rozhovor
 8 jarOSlaVa ČIHařOVá: 

NeCHCI ZTráCeT 
Na KredITU, KTerý 
jSeM SI VYdObYla
Návštěvník oslav 110 let ná-
rodní házené ve sportovním 
areálu DUHA musel mít 
nejasný pocit déjà vu.

 kultura
 9 MalUje-lI Celá 

rOdINa, VZNIKNe 
Z TOHO VýSTaVa 
OdHalUjíCí dUše 
Zatímco jeden televizní pořad 
se snažil přiblížit, jaké je to, 
když celá rodina zpívá, nová 
výstava v galerii Lurago zase 
ukazuje, co vznikne, když celá 
rodina maluje.

 sport
 10 leVHarTICe 

ZabOjOValY 
Na feSTIValU
Basketbalový klub Levharti 
Chomutov pořádal o pro-
dlouženém víkendu od 8. do 
10. května pro 12 basketba-
lových klubů z celé ČR Festi-
val starších minižákyň U13.

 fotostrana
 15 před dIVadleM 

Se OdeHrála bITVa
Chomutované oslavili 
sedm desáté výročí konce 
2. světové války v městském 
parku. Během dvoudenní 
akce se návštěvníci pře-
sunuli v čase a ocitli se 
v květnu roku 1945.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás kozy kamerun-
ské, které jsou temperamentní 
a pohyblivá zvířata pocházející ze 
západního pobřeží Afriky.
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Počátkem října 1939, po podpisu Mnichovské dohody, se z Chomutova stalo jedno z říšských měst ležících 
v nově zřízené župě Sudety. To znamenalo, že ve městě začaly platit říšské zákony, které s sebou přinesly 
rasovou segregaci. Po zahájení války byli místní muži a chlapci povoláni do armády. Ve velkých hospodářských 
podnicích se rozjela významná zbrojní produkce. Ke konci války se ve městě začaly objevovat desetitisíce 
uprchlíků z východu a Chomutov zažil i bombardové nálety.

Život v třetí říši
Začlenění Chomutova do Třetí říše 

přivítali místní občané s nadšením. 
Ještě než přijel německý Wehrmacht, 
změnili názvy některých ulic a ná-
městí jako poděkování za Befreiung – 
osvobození od Čechů. Trhové ná-
městí bylo přejmenováno na náměstí 
Adolfa Hitlera a Masarykovo ná-
městí bylo nově Kon rada Hen lei na. 
Čes ko slo ven ské státní znaky na budo-
vách úřadů a škol nahradily německé. 
Cho mu tov se slavnostně vyzdobil, na 
dvou školách byly ze svítících žáro-
vek hákové kříže. První tabulka hlá-
sající, že jsou židé nežádoucí, se ob-
jevila v kavárně hotelu Reiter, dříve 
Royal. Vojenská přehlídka německých 
vojsk v Chomutově byla vykonána na 
náměstí Adolfa Hitlera. 

„Některé budovy změnily svůj 
původní účel. Dnešní budovu mu-
zea v Palackého ulici obsadila armáda 
a až do konce války zde sídlila proti-
letadlová jednotka Luftwaffe. Stejně 
tak obsadila Luftwaffe i kasárna, od-
kud předtím odešla Československá 
armáda. Státní policii na dnešním 
Masarykově náměstí nahradila ně-
mecká státní policie a v budově s nej-
větší pravděpodobností sídlilo i ge-
stapo. Stranické vedení NSDAP se 

usídlilo v divadle a během války zde 
provozovalo školicí středisko. V kos-
tele svaté Kateřiny byly po celou 
válku garáže pro armádní automo-
bily“, uvedla Markéta Prontekerová 
z chomutovského muzea. 

„Začlenění města do říše s sebou 
přineslo platnost říšských zákonů. 
Tedy i známých norimberských zá-
konů, které nastolovaly rasovou segre-
gaci obyvatel. Židům, kteří již dříve 
město neopustili, byl nejprve sebrán 
majetek, aby byli později odsunuti do 
Terezína a odtud dál do koncentrač-
ních táborů. Obyvatelé s českou ná-
rodností, kteří se nepřihlásili k národ-
nosti německé, se stali občany druhé 
kategorie,“ upozornil další z muzej-
ních historiků Jiří Kopica. 

Průmysl ve městě postupně plně 
přešel na válečnou výrobu. Jak se pře-
stalo dostávat mužů, začaly se do vý-
roby zapojovat ženy a dále i váleční 
zajatci. Ti nepracovali jen ve městě, 
ale i na mnoha okolních statcích. 
Jednalo se například o Francouze, 
Angličany či Rusy. V Man nes ma nno
vých závodech se vyráběla známá 
protiletadlová děla ráže 88 mm, 
hlavně pro minomety, součástky 
pro tanky a těla pancéřových pěstí. 
Poldina huť vyráběla pro letecký prů-

mysl, hodinářská firma Kienzle zase 
součástky pro rakety V2.

Zboží v obchodech začalo být na 
příděl. Objevily se potravinové lístky 
na základní potraviny, boty, oblečení 
nebo třeba tabákové výrobky. Kromě 
omezené nabídky potravin se za-
ča ly používat náhražky. Káva se dě-
lala z čekanky, známá cikorka. Máslo 
z mléka bylo především pro fron-
tové vojáky, v týlu bylo nahrazeno 
margarínem. Benzín byl v Německu 
velmi nedostatkový, a proto byl přísně 
omezen jeho výdej.

„Kulturní život fungoval dále, ale 
i zde musel člověk počítat s mno ha 
omezeními. Poslouchat jinou než ná-
rodním socialismem povolenou mu-
ziku, bylo zakázáno. Swing a jazz 
byly považovány za degenerovanou 
hudbu. Výstavy obrazů mohly ukazo-
vat jen Hitlerem oblíbený a povolený 
realismus. Člověk mohl chodit do 
kina, to bylo totiž režimem vnímáno 
jako výborný nástroj propagandy. 
Filmy se snažily navodit pozitivní at-
mosféru ve společnosti, a tak odvést 
pozornost obyvatel od válečných po-
tíží. Proto v repertoáru kin převlá-
daly komedie a veselohry,“ vysvětlila 
Markéta Prontekerová. 

„Od roku 1944 se ve městě začaly 

objevovat desetitisíce uprchlíků z vý-
chodních částí Německa, kteří utí-
kali před postupující Rudou armá-
dou. Potřeba najít jim střechu nad hla-
vou postupně uzavírala mnoho veřej-
ných budov, až se koncem války těs-
nali prakticky všude. Samotný konec 
války a s tím spojené zhroucení naci-
onálně socialistického režimu přineslo 
pro mnoho Cho mu to vanů těžkou de-
presi. Konec režimu pro ně znamenal 
konec jejich vlastního života, a proto 
mnoho z nich, včetně celých rodin, 
spáchalo sebevraždu,“ prozradil Jiří 
Kopica. 

Nálety Na Chomutov
První nálet na Chomutov se usku-

tečnil v noci okolo druhé hodiny z 20. 
na 21. července roku 1944. Nálet pro-
vedlo 180 britských nočních bom-
bardérů. Škody po náletu však ne-
byly v případě průmyslových podniků 
tak značné, velká část bomb zasáhla 
pole a obydlí civilistů, v jejichž řa-
dách si nálet vyžádal 18 mrtvých a na 
120 raněných. Zničeno bylo 9 obyt-
ných domů.

Jediný denní nálet na chomutov-
ské průmyslové podniky se uskuteč-
nil 20. října 1944. Chomutov bom-
bardovalo několik letadel B17 od 

Chomutov 
za války
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15. letecké armády USAF umístěné 
v jižní Itálii. Bombardován byl pás ve 
směru Černovice–Spořice–Cho mu
tov–Vrksmaň. „Při náletu byla zničena 
továrna na šamotové zboží v Čer no vi
cích a celkem bylo zničeno 43 obyt-
ných domů v Čer no vicích, Spořicích, 
Cho mu tově, Vrskmani a Bernově,“ 
sdělil Jiří Šlajsna, kurátor muzea.

Další z britských nočních náletů 
s podobným výsledkem se uskutečnil 
ve 3 hodiny ráno 16. prosince 1944. 
Svrženo bylo na 300 pum, které zni-
čily 3 obytné domy a dalších 293 po-
škodily. Nálet si vyžádal 16 obětí 
a 56 raněných. 

V noci z 18. na 19. dubna 1945 
se uskutečnil největší nálet 113 brit-
ských bombardérů Lancaster, vede-
ných 10 značkovacími stíhacími bom-
bardéry Mosquity. Svrženo bylo přes 
3000 pum. Úplně zničeno bylo cho-
mutovské seřaďovací nádraží včetně 
výtopny se 40 lokomotivami, desítky 
vagonů a část budov. V okolí nádraží 
bylo náletem zasaženo na 200 domů. 
Silně poškozena byla i Poldina huť. 
V Chomutově zahynulo přes 30 ci-
vilních obyvatel a přesně nezjisti-
tel ný počet vězňů, válečných zajatců, 
totálně nasazených a německých 
uprchlíků. 

StíhaCí eSo z vejprt
Z Chomutovska pocházeli vý-

borní němečtí stíhači. Jedním z nich 
byl Viktor Petermann, který pochá-
zel z Vejprt. Do Luftwaffe vstoupil 
30. července 1939, a po výcviku se 
v červnu 1942 stal členem pověstné 
JG 52 (Jagdgeschwader 52 – stíhací 
eskadra). Během své služby byl zra-
něn a do kokpitu stíhačky se vrátil bez 
ruky a se zmrzačenou nohou. Zemřel 
19. května 2001 v saském Freiburgu. 
Mezi stíhací esa Luftwaffe patřil také 
Gerhard Loos z Ervěnic, který za-

hynul v souboji s americkým pilo-
tem Johnem Howellem jako držitel 
94 vzdušných vítězství. 

Nemělo by Se zapomíNat
Nejhrůznější kapitolou histo-

rie na cis tického Německa byly ne-
sporně koncentrační tábory. Na za-
čátku roku 1945 v nich bylo uvězněno 
na 750 000 lidí, příslušníků všech ev-
ropských národů a ras. Jak se fronta 

blížila ke koncentračním táborům, do-
stali jejich velitelé rozkaz – tábory 
zničit, vězně evakuovat a postupně 
nejrůznějšími formami likvidovat. 
Nejsnadnější bylo vyhnat desetitisíce 
zubožených lidských trosek na po-
věstné pochody a transporty smrti. 

„Přes území okresu Chomutov 
tehdy také prošly a projely trans-
porty a pochody smrti. Dva vlakové 
transporty buchenwaldských vězňů, 
které měly namířeno do Terezína, 
jely přes Cho mu tov a zastavily se 
v Březně u Cho mu tova,“ řekl Milan 
Kopecký z Českého svazu bojov-
níků za svobodu. První transport do-
razil do Března kolem 10. dubna 
1945 a zdržel se zde několik dnů. Ve 
62–63 vagónech bylo namačkáno ko-
lem 4 200–4 400 vězňů. Vězni z to-
hoto transportu nedostávali ani vodu. 
13. dubna pokračoval vlak z Března 
dále směrem na Kadaň a Žatec.

Druhý stejně početný transport 
buchenwaldských vězňů přejel hra-
nice v Reizenheinu, kde vagony 
stály 6 dnů bez jakéhokoliv přídělu 
jídla, a 13. dubna zastavil v Březně. 
Jeho účastníci byli ještě zbědova-
nější než předcházející transport. 
Vyčerpaní a hladoví vězni houfně 

umírali a střelba stráží řady mrtvých 
ještě roz mno žo vala. V hromadných 
hrobech, které byly odkryty za zdí 
březen ského hřbitova bylo nale-
zeno 286 ubitých vězňů různých ná-
rodností. Buchenwaldští vězni sou-
středěni v Reizenheinu museli po-
kračovat dál do Terezína pěšky. 
Jejich cesta přes náš okres začala 
v Reizenheinu a přes Jilmovou, 
Horu sv. Šebestiána, Novou Ves, 
Křimov, Krásnou Lípu, Dominu, 
Chomutov, Údlice a Nezabylice 
skončila v Terezíně. 

Tento pochod smrti prošel Cho
mu to vem okolo půlnoci ze 17. na 
18. dubna 1945. Ráno bylo v ulicích 
města nalezeno 111 mrtvých. U každé 
z výše jmenovaných obcí jsou hroby 
obětí této smutné události, které jsou 
mementem hrůzy a utrpení. 

Kromě pěšího pochodu smrti, 
který prošel Chomutovem, přijel 
v oněch dnech na chomutovské ná-
draží transport vězňů, po jehož od-
jezdu zde bylo nalezeno 25 mrtvol. Na 
hornoveském hřbitově, kde je ve spo-
lečných hrobech pohřbeno 111 obětí 
pochodu smrti spolu s 25 oběťmi vla-
kového transportu, je také pohřbeno 
27 válečných zajatců a 65 nuceně na-
sazených dělníků, kteří ve městě zahy-
nuli v průběhu války. 

O necelý měsíc později, ale už 
po konci války, se podobný pochod 
smrti v rámci divokého odsunu ko-
nal i pro německé civilisty z Cho mu
to va. Dne 9. června se museli muži 
a chlapci shromáždit na sportovním 
hřišti. Jednalo se odhadem o stovky 
lidí. Odtud byli odváděni směrem 
do Německa do sovětské zóny. Celá 
skupina přenocovala v německé ves-
nici Deutschendorf. Sovětští před-
stavitelé ale odmítli skupinu pustit 
dále, takže se celá musela vrátit zpět. 
Ovšem ne do Chomutova, ale byla 
odvedena do Záluží u Mostu, kde 
byli všichni zavřeni v pracovním tá-

boře a nasazeni v chemičce. Během 
pochodu panovalo podobné násilí 
jako v předcházejících pochodech 
smrti. Mrtví se počítali na desítky. 

oSvobozeNí Chomutova
Přesto, že Rudá armáda již ob-

sadila Berlín, na území protektorátu 
Čechy a Morava se stále zdržovala 
německá skupina vojsk Mitte. Úkol 
osvobodit Prahu a odříznout ústupo-
vou cestu skupiny Mitte k západním 
spojencům připadl 1. a 2. ukra jin
ské mu frontu. Na přístupu ke Kruš
ným horám se však k obraně připravo-
valy zbytky německých sil. Přechod 
přes Krušné hory směrem na Prahu 
započal 6. května ve 14 hodin dělo-
střeleckou přípravou, po které přešla 
do útoku 13. armáda a 3. gardová ar-
máda 2. ukrajinského frontu. Rudo
arměj ci však až na sporadický odpor 
členů Volkssturmu (domobrany) ne-
narazili na vážnější odpor. Cesta na 
Prahu byla prakticky volná.

„Do Chomutova vstoupila Rudá 
armáda již ve večerních hodinách 
8. května, kdy městem rychle pro-
šly jednotky 10. gardové mechanizo-
vané brigády gardového plukovníka 
V. N. Bus la jeva od 4. gardové tan-
kové armády. Město však bylo obsa-
zeno až krátce po jedné hodině ranní 
9. května 1945. Jednalo se o vojáky 
172. střelecké divize generálmajora 
A. A. Kras nova patřících ke 13. ar-
mádě generálplukovníka N. P. Pu
cho va spadající pod 1. ukrajinský 
front maršála I. S. Koněva,“ řekl Jiří 
Šlajsna. 

Již 9. května vznikl v Chomutově 
Československý národní výbor slo-
žený z českých obyvatel Chomutova 
v čele s Josefem Černým. Ten byl 
14. května rozpuštěn a vznikl nový 
Český revoluční národní výbor v čele 
s Emilem Jungem, do kterého bylo 
přizváno i deset místních německých 
komunistů a antifašistů. 

Káva se dělala z čeKanKy, znáMá CiKorKa. 
Máslo z MléKa bylo předevšíM pro fronTové 
vojáKy, v Týlu bylo nahrazeno MargaríneM. 
byl velMi přísně oMezen výdej benzínu.

Mannesmannovy závody po britském náletu v roce 1945.

Viktor Petermann
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Známky z celého 
světa ukázala 

výstava euregia 
egrensis

Sbírky známek z celého světa si 
mohli prohlédnout návštěvníci mezi-
národní českoněmecké filatelistické 
výstavy Euregia Egrensis. Ta se ko-
nala v galerii Špejchar a k vidění 
byly známky s nejrůznějšími motivy.

Všechny vystavované sbírky 
byly krásné a svým způsobem 
vzácné. „Správný filatelista, který 
s láskou sbírá, má ty své známky 
nejvzácnější a nejkrásnější. Člověk 
hromadí něco, co se mu líbí, co má 
rád a nějakým způsobem to dává 
dohromady, řadí, třídí a hledá si 
v tom právě to nejkrásnější,“ vy-

světlil předseda klubu filatelistů 
Václav Svoboda.

Návštěvníci si mohli prohléd-
nout například sbírky z jednotli-
vých zemí celého světa, historické 
známky nebo takzvané námětové 
sbírky. 

Na výstavě fungovala pobočka 
České pošty a lidé se tak mohli ne-
jen pokochat vzácnými kousky, 
ale také si zakoupit chomutovskou 
známku, obálky prvního dne nebo 
pamětní list. Také k této výstavě 
bylo zhotoveno příležitostné ra-
zítko. 

Klub esprit vznikl pro osoby 
s duševním onemocněním

Chomutov re:Kult – město 
tvoří jeho občané

Zastupitelé: 
Obchoďák 
nebude

Duševně nemocní lidé nemusejí se 
svou chorobou bojovat sami. V Cho
mu to vě vznikl nový klub Esprit, který 
pomáhá osobám s depresemi, psychó-
zou, neurózou a podobnými nemo-
cemi. Služby klubu však nejsou ur-
čeny jen pro nemocné, ale i pro je-
jich rodiny či přátele. „Lidé s dušev-
ním onemocněním u nás najdou spo-
lečnost lidí se stejným osudem, veš-
keré informace o nemoci, ale i arte-
terapii či cvičení s prvky jógy. Blízcí 
rodinní příslušníci a přátelé se mohou 
dozvědět, jak se k nemocnému cho-
vat, co od něj mohou a nemohou oče-
kávat a také na jaké sociální dávky 
mají nárok,“ vysvětlila vedoucí klubu 
Jana Matoušková. 

Klub Esprit vznikl hlavně proto, 
že podobná služba v regionu chyběla. 
Každý den v týdnu mohou lidé s du-
ševním onemocněním přijít a zúčast-
nit se rozličných činností. Nemusí být 

přitom pouze z Chomutova, v klubu 
neodmítnou nikoho ani z jiných měst 
či obcí. „Počet lidí s psychickým one-
mocněním stoupá a pohled na ně je 
stále zahalen do množství předsudků, 
což přispívá k jejich izolaci,“ řekla 
vedoucí Espritu. Právě izolace přitom 
může být velkým problémem a čin-
nost klubu, například společenské 
setkání nad deskovými hrami, pin-

gpongem, počítačem či „na pokec“, 
přispěje k jeho řešení. 

Klub Esprit provozuje chomutov-
ský spolek Masopust a k jeho vzniku 
byl podpořen městem Chomutov 
a grantem z Norska. Zájemci získají 
informace na www.cafeatrium.cz, 
v kavárně Café Atrium v budově 
knihovny nebo přímo v Klubu Esprit 
na Husově náměstí č. 38.

Jednou z hlavních vizí nového ve-
dení města je více zapojovat občany 
do rozhodování o budoucnosti obce 
a vtáhnout obyvatele do přetváření ve-
řejného prostoru. Proto právě startuje 
dlouhodobá kampaň s názvem Cho
mu tov re:Kult.

Voliči sice zvolili své zastupitele, 
ale tím jejich možnost podílet se na 
správě města samozřejmě nekončí. 
„Už 28. května se uskuteční pod hla-
vičkou Chomutov re:Kult ideová dílna 

na využití objektu bývalých měst-
ských lázní,“ zve na první akci primá-
tor Daniel Černý. 

V červnu pak vyrazí primátor s ná-
městky na chomutovská sídliště, aby 
při takzvané radniční procházce sbí-
rali přímo od místních obyvatel pod-
něty ke zlepšení života na sídlištích. 
Proměnou směrem k většímu zapojo-
vání veřejnosti postupně projdou také 
Cho mu tov ské noviny. Máteli, milí 
čtenáři, jakékoliv podněty, nápady 
a připomínky k téma tu bezpečnost ve 
městě či fun gování městské policie, 
pište prosím na email rekult@cho 

mu tovmes to.cz. Samozřejmě nám 
napište podněty i k dalším téma-
tům, která vás zajímají či pálí. Nej
zajímavější příspěvky dostanou pro-
stor v dalším vydání těchto novin, je-
hož hlavním tématem bude právě bez-
pečnost ve městě.

A co se vlastně skrývá za názvem 
Chomutov re:Kult? Re: jako odpověď 
radnice na názory občanů a naopak, 
dialog. Rekult jako rekultivace a ob-
nova města, které dlouho trpělo. Kult 
města, na které jsou jeho obyvatelé 
hrdí a v kterém žijí chomutovští patri-
oté. Kult jako kultura a kreativita. 

Zastupitelé dali červenou ob-
chodnímu centru na Březenecké. 
Město nechce čekat další roky na 
případnou výstavbu. Ta měla začít  
nejpozději letos v březnu. „Chceme 
zabránit tomu, aby ve městě vznikla 
další opuštěná plocha jako je po 
bývalém zimním stadionu,“ uvedl 
primátor města Daniel Černý. Na 
stavbě je nyní pusto po demolici 
bývalého kina Evropa, firma část 
pozemku osadila zelení. Po budově 
centra však není ani památky a sta-
vebník požadoval prodloužení lhůty 
na stavbu o další dva roky. 

Zastupitelstvo na svém zase-
dání neprodloužilo firmě lhůtu 
pro vybudování stavby a naopak  
smlouvu vypovědělo. Společnosti 
Herkul podle smlouvy vrátí kupní 
cenu za pozemky, tedy 3,3 mili-
onu korun. Stavebník ale požaduje 
další více než 3 miliony za to, že 
zdemoloval budovu kina a vysa-
dil zeleň. To však zastupitelé odmí-
tají. „My nemůžeme za zmařenou 
investici, naopak škoda vznikla 
městu,“ řekl náměstek primátora 
Marek Hrabáč. 

Poté, co město dostane poze-
mek zpět, začne jednat. „Mohou 
tam vzniknout parkovací místa, kte-
rých je na sídlišti stále málo, a ze 
zbytku může být třeba plocha pro 
oddech a relaxaci,“ dodal primátor 
Daniel Černý. 

Podle zástupce společnosti 
Herkul se nezačalo stavět kvůli 
tomu, že firma nedostala úvěr. 
Banka požadovala dostatek budou-
cích nájemců v centru a hlavně po-
travinový řetězec. Ten Herkul ne-
sehnal a žádost na úvěr tak byla za-
mítnuta. 
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KráTCe
pozor Na omezeNí 
provozu oSSz
Kvůli přerušení dodávky elektřiny 
omezí OSSZ Chomutov 29. květ-
na svůj provoz. Správa bude pou-
ze přijímat listinná podání klientů.

ČteNáři Si vyrazí 
Na kolo
Na kole se projedou čtenáři 
chomutovské knihovny. V rám-
ci Bibliotour vyrazí 5. června ve 
12.30 z Klášterce nad Ohří a do-
jedou až do chomutovské, jir-
kovské či mostecké knihovny. 

školáCi ukáŽí, 
Co dokázali
V Rytířském sále radnice se od 
4. do 17. června uskuteční vý-
stava výrobků dvanácti škol 
z Ústeckého kraje. Školy si zalo-
žily fiktivní firmy a jejich výrob-
ky se nyní pochlubí.

teChNiCké SluŽby 
opravují ChodNíky
Technické služby v minulých 
dnech opravily obruby a chod-
ník v městském parku. Vyhověly 
také žádosti obyvatele Hornic-
ké ulice a v daném místě opra-
vily chodník. 

CviČeNí pro SeNiory
Kondiční cvičení pro seniory 
s prvky aquaerobiku se koná 
v mělké vodě, a to ve dnech 
20. a 27. května od 8.30 do 9.30 
v plaveckém areálu Aquasvět.

vztahy i CeStováNí 
v předNáškáCh
Dvě zajímavé přednášky pořá-
dá SKKS v květnu. Nejprve se 
19. uskuteční Vztahový kou-
čink, 20. pak Cesta za nejvyšším 
vodopádem světa do Afriky. 
Obě začínají v 17 hodin.

rozmarýn vrátí život 
do městského parku

Mladí piráti dostanou přidáno

Rodinné centrum Rozmarýn 
v měst ském parku vítá první návštěv-
níky. Ti tam každý den v týdnu najdou 
rozličné činnosti, které zaujmou ne-
jen děti, ale i jejich rodiče, prarodiče 
či kamarády. „Centrum je kontaktní 
místo určené rodinným příslušníkům 
napříč všemi generacemi. Vrátíme ži-
vot do Městského parku v Cho mu to vě 
a zapojíme všechny aktivní rodiny,“ 
uvedla jednatelka Kultury a sport 
Cho mu tov Věra Flašková.

Rozmarýn rodinám přináší kurzy, 
přednášky, sportovní aktivity, vý-
tvar né aktivity, skupinové diskuze. 
Pro každý den je připraveno něco ji-
ného. Každé první pondělí v měsíci 
si mohou maminky předat své zkuše-
nosti v diskuzní skupině Máma mluví 
s mámou, každou středu je výtvarná 
dílnička pro děti, ve čtvrtek si děti za-

zpívají, zatančí a pohrají, čtvrtky také 
ovládne nenásilná výuka angličtiny, 
každou druhou sobotu je Rozmarýn 
určen především tatínkům a jejich ra-
tolestem a každou první středu v mě-
síci mohou děti tvořit ve výtvarném 
ateliéru. „Každý den mezi desátou ho-
dinou dopolední a šestou odpolední je 

otevřena dvougenerační herna pro děti 
s interaktivní tabulí a samoobslužná 
kavárna. V centru i jeho okolí funguje 
veřejná wifi síť,“ doplnila jednatelka. 

Prostory jsou přizpůsobené ke 
komfortu návštěvníků, ma min ky si 
tam mohou v klidu nakojit či přebalit 
děti a bezpečně uložit kočárky. 

Věta zastupitele Milana Märce: 
„Změna částky, nově 7,5 milionu ko-
run, navýšení o 2,6 milionu pro Piráty 
Chomutov“, zahájila na jednání zastu-
pitelstva více než hodinovou diskuzi 
nad dotacemi pro podporované sporty. 
Märcův návrh znamená, že zastupitelé 
museli sáhnout do peněz, které byly 
určeny na dotace pro zájmové organi-
zace a v minulých dvou letech šly na 
úhradu energií pro kluby, které nemají 
sportoviště ve vlastnictví. 

Ne všichni zastupitelé byli pro na-
výšení pro hokejovou akademii. „Ta 
nesouměrnost, že polovinu dáváme 

jednomu subjektu je na pováženou 
a vy ještě chcete částku navýšit a pře-
kročit limit kapitoly na podporované 
sporty, který je deset milionů,“ kont-
roval na Märcův návrh David Palán. 
„Piráti Chomutov je jeden z nejú-
spěšnějších týmů, junioři jsou mis-
tři republiky, mladší dorost byl ve fi-
nále ČR, máme asi 18 reprezentantů. 
Svůj návrh považuji za legitimní,“ 
řekl Märc.  

Diskuze se vedla i o účelnosti vy-
naložených prostředků. „Každá ko-
runa je použita na mládež, každoročně 
je předkládáno vyúčtování. Jsme klub, 

který je nadstandardně kontrolován, 
protože pro některé lidi jsme červe-
ným hadrem na očích,“ řekl zastupitel 
a zástupce Pirátů Stanislav Mikšovic. 
Zastupitelé zřejmě budou sami kon-
trolovat, jak jsou dotace použity. 
„Zásady obsahují možnost, že zastu-
pitelstvo pověří své členy kontrolou 
dotací. Příští jednání toto navrhnu,“ 
řekl Palán. 

Pro příští roky se pravidla změní. 
„Určitě budou jiná pravidla a kluby 
a spolky s tím musejí počítat. Letos 
jsme nastoupili do rozjetého vlaku a já 
jsem deklaroval, že letošní rok pro-

běhne podobně jako předešlý rok,“ 
řekl k budoucnosti primátor Daniel 
Černý. Zastupitel Ladislav Drlý při-
nesl na jednání  myšlenku z Ústí nad 
Labem, kde rodiče dětí získali dva 
kupony v hodnotě 500 korun a ty ode-
vzdali v klubu, kam jejich děti chodí. 
„Peníze tak dostaly kluby, které s mlá-
deží skutečně pracují,“ řekl Drlý. 
„Toto jsem prosazoval již v minulosti. 
Tento způsob může být však jen jed-
nou částí podpory neziskového sek-
toru a musí být zachována i přímá 
podpora organizací a spolků,“ doplnil 
zastupitel Jan Mareš. 

Seniorka z Merkuru obohatí 
dokument České televize

Sedmadevadesátiletá Kateřina 
Havlíčková z Chomutova dala pří-
běh svého života dokumentaristům 
z České televize. Projekt Narození 
1918 mapuje životní osudy dosud ži-
jících lidí ročníku 1918 a prolíná tyto 
osudy na pozadí historických proměn 
Československa. „Vyprávěla jsem 
o svém dětství v Jugoslávii, v Omiši 
jsem chodila do školy. Dále o svých 
rodičích, zemřela mi maminka ve 
věku třiačtyřiceti let. Bylo nás tři-
náct sourozenců,“ řekla Kateřina 
Havlíčková. V Jugoslávii se Kateřina 

provdala za Čecha a v jejích třiceti le-
tech spolu odešli do Čech žít. Zde při-
vedla na svět čtyři syny, nyní má de-
vět vnoučat, čtrnáct pravnoučat a žije 
v Domě pro seniory Merkur. 

Cyklus dvanácti dokumentárních 
filmů bude pod názvem Narození 
1918 odvysílán Českou televizí na 
podzim roku 2018. Životní osudy bu-
dou zachyceny také na videozáznam 
a jednotlivé portréty bude vysílat 
Český rozhlas po celý rok 2018, vždy 
v jejich narozeninový den.

Autoři projektu oslovili téměř tisíc 

seniorů narozených v roce 1918 a vy-
zvali je k účasti v projektu, už se při-
hlásilo několik desítek lidí. Ti své ži-
votní příběhy vypráví prostřednictvím 
kamery celému národu.
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Jak jste prožívala, že se Cho mu tov 
při oslavách 110 národní házené 
stal středobodem tohoto sportu? 

Podobné oslavy jsme dělali při 
100 letech národní házené, takže 
jsme je vlastně zopakovali. Mám sa-
mozřejmě vždy radost, když se sem 
taková akce dostane. Nemám příleži-
tost podívat se v sezoně na vrcholnou 
mužskou házenou, proto jsem ráda, 
že člověk může vidět národní háze-
nou v pravém slova smyslu. A také je 
to setkání s mnoha lidmi od národní 
házené, které třeba nyní již tak často 
nevídáme. Je to příjemné setkání sta-
rých přátel, takže určitě obrovský zá-
žitek a velká radost. 
Vrcholem oslav byla utkání Če chy 
vs. Morava v mužském i ženském 
podání. Nesvrběly Vás u ženského 
souboje ruce? 

Spíš jsem zavzpomínala, když 
jsem tato utkání hrávala já. Vždy 
v přípravných utkáních vypadá vše 
trochu jinak, než je to poté v ostrém 
zápase. Když jsme odhadovali vý-
sledek z pohledu přípravných zá-
pasů, zdálo se, že Čechy musí vý-
razně vyhrát. Ale nakonec byl zá-
pas hodně vyrovnaný a vyhrály 
jen o branku. Ruka sice svrbí, ale 
na druhou stranu je hezké, že na to 
mohu koukat z druhé strany a hod-
notit a taktizovat a přemýšlet, jak 
bych to udělala já. 
Během oslav jste se také objevila 
na hřišti. Nastoupila jste za tým 
hvězd Chomutova… 

To bylo jedno z přípravných 
utkání, která se konají před vrchol-
ným zápasem Čechy vs. Morava. 
Jsou to tréninková utkání a záro-
veň slouží k zatraktivnění celé akce 
pro diváky. Postavili jsme do něj 
opravdu tým hvězd, protože řada 
z nás zde hrála v době, kdy jsme zís-

kávaly tituly. Tak to manžel napsal, 
že jsme opravdu STAR, tedy jako 
hvězdy a zároveň jako staré. (smích) 
Protože věkový průměr v útoku více 
než 100 let, to mluví samo za sebe. 
Přesto jste se výrazně zapsala do 
statistik, především do střelecké 
listiny…

Vyšly mi trestné hody. Musím 
říci, že se nám hrálo fantasticky, od-
lehčeně, bez stresů nebo nervů, že 
musíme. Nastoupili jsme v sestavě 
s jednou z nejlepších házenkářek 
Radkou Češkovou. Naše trio v útoku 
hrávalo opravdu líbivou házenou 
a bylo hezké vědět, že jsme to neza-
pomněly. Milé bylo slyšet to také od 
přítomných diváků. 
Neprožila jste šťastnou sezonu, 
trápila Vás zranění. Byly pove-
dené oslavy takovým obkladem za 
ligové trápení? 

Na jaře jsem odehrála čtyři ut
ká ní, ale není to ideální. Asi už to 

tak má být. Tohle byla trochu ta ná-
plast. Šlo nám to a potrápily jsme 
tým sestavený z dívčin, které by 
nám snad mohly být dcerami. 
Ženy se člověk nemá ptát na věk, 
ale doufám, že se mohu zeptat, 
jak dlouho hrajete národní há-
zenou…

Klidně i na věk. Je mi 44 a háze-
nou hraji 34 let. 
Takže z historie národní házené 
máte odehranou téměř třetinu. 
Jak se změnila hra za tu dobu?

Tak by se to dalo také říci. 
Změ nila. Samozřejmě se v prů-
běhu objevovaly úpravy pravi-
del či systému hry, ale změnilo se 
i celé pojetí. Obecně se říká, že 
česká házená je techničtější a hra-
vější než handbal. Ale i zde to nyní 
začíná být o síle, střelbě z výskoku 
a hře mimo brankoviště. U žen-
ské hry mizí technická vyspě-
lost a nahrazuje ji tvrdost a agre-
sivita v útoku i za cenu prorážení. 
Samozřejmě i zde se objevuje fil-
mování. Útočnice musí umět 
každý dotek prodat. Pak už je jen 
na rozhodčím, jak zapíská. 
Do příští sezony se chystáte v roli 
hráčky nebo trenérky? 

Všichni si ze mě dělají legraci, 

že už jsem to řekla tolikrát. Ale 
opravdu jsem prohlásila, že tuto se-
zonu už hráčskou kariéru uzavřu. 
Zdraví není ideální a myslím, že se 
má odejít včas. U sebe mám pocit, 
že už ten čas dokonce byl. Dokud 
si člověk udržuje určitou úroveň, 
je to dobré, ale jakmile cítím, že už 
na tom hřišti nemůžu odevzdat ma-
ximum, tak se mi nechce ztrácet na 
kreditu, který jsem si vydobyla. 
Takže budete trenérkou. Chcete 
vést A mužstvo SK Chomutov NH? 

Nechystám se působit jako tre-
nérka u ženského týmu. Nemyslím, 
že by to bylo dobré. Můžu samo-
zřejmě pomoci a poradit v útočné 
fázi, ale vedu mládež a ráda bych 
u ní pokračovala. 
Takže Vás v příštím roce už uvi-
díme jen jako trenérku mládeže? 

Pokud to vůbec bude možné. 
Klub zažívá velice obtížné období, 
neboť nám byly výrazně sníženy 
dotace, což nás jistě zasáhne ne-
jen v A týmu, ale také v rámci mlá-
deže. Bohužel, abyste dnes mohli 
zaujmout mládež, je nutné mít fun-
gující A tým, do kterého mohou růst 
a kde mohou hledat vzory. Proto 
jsem ráda, že děvčata mohla sle-
dovat i utkání Čechy a Morava, 
aby viděla, kam je možné se dostat 
s poctivým tréninkem. Vím, že ni-
kdy není vhodná doba, ale teď to je 
opravdu nešťastné, neboť se nám 
povedlo vytvořit silnou mládežnic-
kou základnu.

Návštěvník oslav 110 let národní házené ve sportovním areálu DUHA musel mít nejasný pocit déjà vu. Fe-
no menální útok SK Chomutova NH Helena Benešová, Radka Češková a Jaroslava Čihařová znovu úřadoval, 
jako v nejlepších letech, kdy klub sbíral jeden titul za druhým. Přesto chomutovská ikona národní házené 
Jarka Čihařová (na snímku vpravo) přiznává, že tyto oslavy byly pro ni i rozloučením s hráčskou kariérou. 

jaroslava Čihařová:

Nechci ztrácet na kreditu, 
který jsem si vydobyla

všiChni si ze Mě dělají legraCi, že už jseM To 
řeKla ToliKráT. ale opravdu jseM prohlásila, 
že TuTo sezonu už hráčsKou Kariéru uzavřu. 
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Otevřeno nabídne Horkýže slíže, Tři 
sestry, leška Semelku či Sketchmana

Výstava i muzejní noc se vrátí ke konci války

Maluje-li celá rodina, vznikne 
z toho výstava odhalující duše 

Už po dvanácté se milovníci dobré 
hudby a divadla sejdou na festivalu 
Otevřeno. Čekají je čtyři nabité dny 
pestrým programem. „Hlavním lá-
kadlem je letos skupina Tři sestry, 
která slaví třicáté narozeniny kon-
certní šnůrou, jejíž druhá zastávka 
je právě v Chomutově,“ řekla jedna-
telka pořádající společnosti Kultura 
a sport Chomutov Věra Flašková. 
Předskokanem bude další legenda 
Horkýže slíže, která již třiadvacet let 
baví punkrockové fanoušky.

Jak je v posledních letech zvy-
kem, Otevřeno začíná o týden dříve 
(v pátek a sobotu 29.–30. 5.) na 
Hřebíkárně. Představí se punkový 
Plexis, Znouzectnost a Totální nasa-
zení. „Rock bude reprezentovat Blue 
Effect Radima Hladíka, bigbít zase 
legendární Leoš Semelka či Framus 
Five Michala Prokopa,“ láká k ná-
vštěvě Flašková. Chybět nebudou ani 
zajímavosti. Například Bags, kteří 
jsou známí jako předskokani Vypsané 
fixy či Mandrage. Odpichový mix 
ska a reggae nabídne posluchačům 
Fast Food orchestra, která se objevuje 

v roli předskokana významných ame-
rických a anglických ska kapel.

Divadelní část Otevřena otevře 
Sketchman v podání Radima Nováka, 
jehož si možná pamatujete jako pa-
tolízalského zástupce šéfa Jáchyma 
v sitcomu Kancl, a který ukáže sku-
tečný příběh muže, kterému řekli, 
že už není vtipný. Divadlo 100 opic 
před chomutovské divadlo přinese 
Cháronovy blázny. „Během předsta-
vení diváci zažijí loutkové skeče, tan-
čení na chůdách a řádění s motorovou 
pilou. Ale největším tahákem tohoto 
dramatu je Satan, který hraje na akor-
deon,“ přibližuje jednatelka. Ani bě-
hem letošního ročníku nebude chybět 
taneční představení ZUŠ Cho mu tov 
tentokrát s názvem Coppélia. 

Program mezi pátkem a sobo-
tou ohraničí půlnoční vystoupení sku-
piny Eddie Stoi low, která se v roce 
2012 stala Sko ka nem roku v anketě 
Český Slavík a zaujala mimo jiné tím, 
že s ní občas vystupuje jako příleži-
tostný bubeník reprezentační bran-
kář Petr Čech. Skupina Ny lon Jail na-
bídne hudbu, která se opírá o atmo-

sféru a osobitost Divokého západu, do 
které jsou záměrně i nahodile přidá-
vány prvky moderní doby. Vystoupení 
bratislavské kapely Korben Dallas, je-
jíž album Karnevalová vrana se stalo 
v roce 2013 nejstahovanější nahráv-
kou na Slovensku z iTunes i Spo
ti fy, by si posluchači neměli nechat 
ujít i proto, že byla oceněna ve stej-
ném roce v prestižních Radio_Head 

Awards jako nejlepší koncertní sku-
pina na Slovensku.

Druhým rokem pak festival Otev
řeno spolupracuje s hudební soutěží 
GBOB, v níž se prezentují začínající 
skupiny z mnoha zemí světa. V Cho
mu tově se po loňských úspěšných 
Doctor Victor představí vítěz divácké 
soutěže v českém kole v roce 2014 
End of Scream. 

Chomutovské muzeum připravilo 
výstavu Chomutov za poslední války. 
„Na rozdíl od většiny ostatních jsme 
se rozhodli nezaměřit svoji pozornost 
na samotnou válku a válečné ope-
race, ale na civilní zázemí. Podtitul 
výstavy by mohl znít I když se válčí, 
lidé musí žít dál,“ prozradila kurá-
torka chomutovského muzea Markéta 
Prontekerová.

Návštěvníci výstavy si budou 
moci odpovědět na otázky zda lidé 
chodili do kaváren, jaké měli kulturní 

vyžití či z čeho doma vařili a jak zís-
kávali potraviny. Kromě toho si pro-
hlédnou kino, kde jim válečný týde-
ník sdělí nejnovější zprávy z fronty, 
dobovou chomutovskou kavárnu s re-
klamou, nebo běžnou domácnost. 
Kromě toho výstava představí ko-
nec války ve městě, a její dopad na ci-
vilní obyvatelstvo. Nebudou chybět 
ani informace o náletech, jejichž cí-
lem se Chomutov ke konci války stal. 
„Výstava se bude věnovat i tématu, 
které zatím ještě nebylo nikdy pub-

likováno, a sice sebevraždám civi-
listů na konci války, kteří se rozhodli 
ukončit svůj život společně s koncem 
Třetí říše,“ zve Prontekerová.

Výstava potrvá od 6. června do 
10. září a její zahájení bude spo-
jeno s muzejní nocí, jejíž název 
V rytmu swingu napovídá, že se 
také zaměří na nevojenskou sféru 
války. Návštěvníkům zahraje v kos-
tele svaté Kateřiny swingový or-
chestr Saxband ZUŠ Litvínov. Před 
tím však budou pozváni ke komento-

vané prohlídce samotné výstavy, vo-
jenské techniky, ochutnávce guláše 
z vojenské kuchyně a dobové kino 
bude promítat film s hvězdami prvo-
republikového filmu. Ve stejný den 
si Muzeum československého opev-
nění z let 1936–38 Na Kočičáku pro 
zájemce připravilo denní i noční pro-
hlídku ve své expozici. Návštěvníci 
budou na Kočičák přepraveni auto-
busy, které je následně opět dovezou 
do Chomutova. Přesné časy uvede 
muzejní facebook a plakáty.

Zatímco jeden televizní po-
řad se snažil přiblížit, jaké je to, 
když celá rodina zpívá, nová vý-
stava v galerii Lurago zase ukazuje, 
co vznikne, když celá rodina ma-
luje. Manželé Josef Zi ka a Markéta 
Zika Kopplo vá společně s dcerou 

Madlenkou dali nahlédnout do své 
tvorby. 

Výstava představuje netradiční 
spojení tří výtvarníků s vlastním vý-
vojem. Zatímco Josef Zika se zde 
uka zuje jako koherentní umělecká 
duše, která se vyžívá v malbě na ne-

tradiční povrchy a jeho obrazy tak 
působí nesmírně plasticky, u obou 
žen jeho života můžeme sledovat je-
jich umělecký vývoj. U Markéty 
Ziky Kopplové je jasný postupný 
přechod od kopií jiných obrazů 
k vlastním spirituálním abstrakcím. 

Ještě výraznější je pak posun 
v díle dcery Madlenky, u které po-
zorujeme obrázky od 2,5 do 10 let 
věku. Dokazuje, že jablko rozhodně 
nepadlo daleko od stromu a bylo by 
zřejmě zajímavé vidět další společ-
nou výstavu například za deset let. 

Bubeník kapely Znouzecnost
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gymnastky před mistrovstvím ukázaly formu

Stolní tenisté se utkali 
o pohár primátora

fC Viet vyhrál turnaj již potřetí

levhartice zabojovaly na festivalu

Druhá velká gymnastická akce 
sezony na půdě Chomutova byla 
pro pořádající tým úspěchem. 
Závodnice z oddílu moderní gym-
nastiky SC 80 Cho mu tov posbíraly 
v Ch mu tov ském poháru tři zlaté, 
dvě stříbrné a tři bron zo vé medaile. 

Přitom domácí gymnastky ne-
měly jednoduchou pozici. „Sjela se 
k nám velká konkurence z celé re-
publiky i Německa, a přesto naše 
závodnice vybojovaly mnoho před-
ních míst. Jsme naprosto spoko-
jeni,“ potvrdila trenérka oddílu 

Věra Nedbálková. 
Na medailových pozicích skon-

čily gymnastky, které dlouhodobě 
prokazují vynikající formu. „Sta
bil ní výkonnost těchto gymnastek 
nás moc těší a s velkým očekává-
ním vyhlížíme vrchol sezony, kde 
se chceme prát o místa v první de-
sítce,“ připomněla Věra Ned bál
ko vá blížící se Mistrovství České 
republiky. Oddíl moderní gym-
nastiky posílen nejen výsledky 
Cho mu tov ského poháru, ale také 
o dva tituly oblastních přebornic 

a jeden bronz, bude chtít vynika-
jící výsledky prodat také na této vr-
cholné akci. 

Na Cho mu tov ském poháru se 
dařilo i nejmladším děvčatům, 
z nichž některé rovněž sahaly po 
cenných kovech. „Z výkonu našich 
nejmenších jsme nadšené. Všechny 
závodily poprvé v životě. V krátké 
době zvládly nacvičit a na závodech 
pak pěkně převést svou sestavu. Za 
to mají od nás velkou pochvalu,“ 
uzavírá trenérka oddílu moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov. 

Osmdesát hráčů, tedy čtyřicet dvo-
jic, se utkalo o pohár primátora ve 
stol ním tenise v herně pořádajícího 
oddílu Baník Bře ze nec ká. Soutěž byla 
otevřená všem hráčům stolního te-
nisu v České republice bez rozdílů 
věku a pohlaví. Putovní pohár primá-
tora získali otec a syn Václav Hejda 
starší TJ Ša nov a Václav Hejda mladší 
KST Ra kov ník, kteří svedli ve finále 

vyrovnaný boj rovněž s rodinnou dvo-
jicí Pi sá ro vých oba z KST Rakovník. 
Barvy Severočechů uhájil třetím mís-
tem Li bor Ap ko z pořádajícího oddílu 
společně s Mar ce lem Feifr lí kem ze 
sousedního Jirkova. Domácí oddílová 
jednička patnáctiletý Michal Malý 
skončil s o několik let starší partner-
kou Ve ro ni kou Paz der ní ko vou z Jir
kova na pěkném dvanáctém místě.

Na hřišti u základní školy v ulici 
Na Příkopech se sešlo osmdesát 
mladých sportovců. Přišli se utkat 
v malé kopané o pohár Výboru pro 
národnostní menšiny. „Při třetím 
ročníku turnaje se odehrálo celkem 
pětatřicet utkání, ze kterých vze-
šli vítězové tří kategorií,“ uvedla 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová.

O pohár se utkalo celkem tři-
náct družstev, tři z nich v katego-
rii 8 až 11 let, pět v kategorii 12 až 

14 let a dalších pět v kategorii 15 až 
18 let. „V nejstarší kategorii byl fi-
nálový zápas velmi divácky atrak-
tivní, chlapci hráli nelítostně, ale 
poctivě. Nakonec si první místo vy-
bojoval tým FC Viet Chomutov,“ 
popsala turnaj Kamila Faiglová. 
Jelikož tento tým vyhrál turnaj již 
potřetí za sebou, získal putovní po-
hár do vlastnictví. 

V nejmladší kategorii zvítězil 
tým FC Zahradní Trojan a ve střední 
Five Stars. 

Basketbalový klub Levharti Cho 
mu tov pořádal o prodlouženém ví-
kendu od 8. do 10. května pro 12 bas
ket balových klubů z celé ČR Festival 
starších mini žákyň U13. Bě hem tří 
dnů se týmy ve čtyřech skupinách 
utkaly v mnoha zápasech. Ty měly 
atmosféru, spád a podporu fanoušků 
basketbalu.

Levhartice vstoupily do boje nej-

prve s týmem DBaK Plzeň, který po-
razily. V dalších zápasech sice zpo-
čátku vedly, ale soupeřky je přehrály. 
V boji o 7. a 8. místo Levhartice po-
razily tým Kara Trutnov a vybojo-
valy celkové pěkné 7. místo. „S vý-
sledkem jsme spojeni, dosáhli jsme 
cíle, který jsme si vytyčili. Měli jsme 
chyby v rozehrávkách a musíme 
zlepšit přihrávky a sehranost týmu,“ 

popsal výsledek trenér Lehvartic Petr 
Drobný. 

Sportovní víkend byl poctěn ná-
vštěvou hráče Národní basketba-
lové ligy Jakubem Houškou, který 
v současné době hraje za BK Děčín. 
Součástí turnaje byla také charita-
tivní akce, při které si přítomní ku-
povali trička. Při slavnostním zakon-
čení festivalu byl předán výtěžek ve 

výši 9 200 malému zdravotně posti-
ženému Markovi z Chomutova.

Vítězství si odvezly dívky z USK 
Praha, druhý skončil tým Sokol 
Kladno a bronzové medaile získala 
děvčata z BK Kralupy – Junior. 

Do All Stars, což je nejlepších pět 
hráček celého turnaje, byla nomino-
vána za BK Levhartice Chomutov 
Jana Hlavová.

dračí lodě ovládl 
benjamínek soutěže

Sedmý ročník závodu dračích 
lo dí o pohár primátora města na Ka
men co vém jezeře zažil velké překva-
pení. Zkušené závodníky letos před-
čila Dráčata z Kamenčáku, která 
jsou nejen nováčkem, ale hlavně vě-
ko vě nejmladším týmem v soutěži. 
Jsou to však profesionální kanoisté. 
„Pa rád ně se to vydařilo. Na to, že 
jsme nejmladší posádka, tak to bylo 
dobré,“ uvedl kapitán posádky Ondřej 
Bišický.

Závody dračích lodí jsou tradiční 
zábavou v asijských zemích, u nás za-
žívají boom v posledních deseti le-
tech. Dvacetičlenné posádky, ve kte-
rých jsou nejméně čtyři ženy, mu-

sejí v co nejkratším čase ujet trať dvě 
stě metrů dlouhou. „Pro amatéry bývá 
nejsložitější to spádlování, aby všech 
dvacet pádlovalo stejně. To je v da-
ném momentě rozhodující,“ vysvětlil 
předseda chomutovského klubu kano-
istů Petr Doležal.

Závody vždy zahajuje rituální ta-
nec s drakem. Ten symbolicky pro-
bouzí sílu a energii u soutěžících. 
Na konci klání tanec draka opět 
uspí a s ním se zklidní i soutěživost 
spor tovců.

Po Dráčatech z Kamenčáku 
skon čili druzí Háčka Dragons, třetí 
byli Fit ness Zimák. Chomutovské 
Lochnessky obsadily desáté místo.
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audit odhalil šlendrián ve 
fungování městské policie

„Vedení městské policie už není 
v zaměstnaneckém poměru a naše 
práv ní oddělení připravuje trestně 
právní kroky,“ popsal reakci vedení 
města na zjištěné nedostatky náměstek 
primátora Marek Hrabáč. Podle primá-
tora Daniela Černého hlavní odpověd-
nost padá na hlavu tehdejšího vrchního 
velitele městské policie Jana Ře há ka. 
„Ten je podepsán pod většinou doku-
mentů a ten nese plnou odpovědnost, 
hlavně morální,“ dodal primátor.

milioNy pro vyvoleNé
Největším problémem jsou neví-

daně vysoké odměny pro několik vy-
volených, především pro členy ve-
dení městské policie. „Bylo vypla-
ceno 10 milionů korun během pěti let 
čtyřem osobám na mimořádných od-
měnách,“ informuje Hrabáč. „Téměř  
každé dva měsíce vybraní zástupci ve-
dení dostávali ke svému platu  mimo-
řádné odměny ve výši necelých sto ti-
síc korun,“ doplňuje primátor Daniel 
Černý. Systém odměn se vymyká 
všem obvyklým způsobům odměňo-
vání. Jaký byl klíč se nepodařilo zjis-
tit. „Nelze vyčíst nějakou pravidelnou 
periodu, nicméně bavíme se o tom, že 
někdo dostal mimořádné odměny je-
denáctkrát za rok, někdo pouze čty-

řikrát. To, v čem vidím zásadní roz-
díl, je to, že třeba u provedené stejné 
práce, stejné služby, na stejné pozici, 
jeden strážník měl odměnu a druhý ji 
měl čtrnáctkrát vyšší,“ vysvětluje ná-
městek primátora. Tak vysoké od-
měny pro úzkou skupinu lidí bylo 
možné vyplácet jen proto, že se ne-
dodržoval tabulkový stav strážníků 
a vyčleněné mzdové prostředky se 
takto přerozdělily. „Znamená to, že ve 
městě byl záměrně nižší počet stráž-
níků a tím se snižovala bezpečnost,“ 
dodal Hrabáč.    

záhada zmizelýCh 
Skútrů 

Městská policie na sklonku loň-
ského roku zaplatila za nákup čtyř no-
vých elektro skú trů, ty byly přijaty na 
sklad, dostaly evidenční číslo, kartu 
a v době auditu se skútry nenašly. „Při 
pátrání po tom, jestli by nám byl ně-
kdo schopen doložit fakturu, smlouvu, 
objednávku, tak se kromě faktury ne-
našlo nic a bylo nám řečeno, že skútry 
mají problém s homologací a nemají 
certifikáty a budou dodány později,“ 
řekl náměstek. Od nákupu uplynulo 
téměř šest měsíců a skútry stále ne-
jsou. Město tak zaplatilo 300 tisíc za 
něco, co dodnes nemá. Navíc k trans-

akci nejsou řádné doklady, smlouvy 
či objednávky. Podobně to vypadalo 
i u ostatních zakázek. „To znamená, 
že nebyla poptávková a výběrová ří-
zení, nebyla dodržována směrnice 
města, která jasně říká pravidla, jak se 
má postupovat u zakázek do tři sta ti-
síc, do sedmi set padesáti tisíc, do mi-
lionu korun,“ dodává náměstek.

jedeN StráŽNík a tři 
plaCeNé profeSe 

Systém docházky nebyl žádný. 
Když začal audit, objevila se snaha 
systém vytvořit. Audit zjistil napří-
klad případ, kdy v jednom pracov-
ním dni v rámci standardní pracovní 
doby byl schopen jeden pracovník vy-
konávat dvě samostatně oddělené čin-
nosti, které byly samostatně placeny. 
„Školil pro externí firmu, od které do-
stával peníze, plus v té době měl vý-
kon standardní služby jako strážník. 

Stávalo se také, že v pracovním týdnu 
vykonával pro magistrát města exe-
kuční pochůzky při vymáhání pohle-
dávek. Mohlo se tak stát, že vykoná-
val v jeden čas tři profese,“ dokumen-
tuje stav Hrabáč. 

pro vedeNí Čtyři auta, 
pro výkoN dvě 

Na nevhodné poměry u městské 
policie dopláceli řadoví strážníci. Za
tímco každý člen vedení městské poli-
cie měl k dipozici automobil dokonce 
k soukromému užívání, hlídky jezdily 
v nevyhovujících vozech. Vrcholem 
bylo, že neexistovaly knihy jízd a auta 
měla vypnuté GPS. „Stráž níci měli 
pro výkon služby dvě auta a u jed-
noho nefungoval maják. Už v roce 
2014 konstatoval tehdejší audit, že 
žádné knihy jízd nejsou vedeny, ale 
k žádné nápravě nedošlo,“ řekl primá-
tor Černý. 

Hned první audit nového vedení města přinesl šokující odhalení na městské policii. Stručně: nestan-
dardní přemrštěné odměny, chybějící skútry, šlendrián při vypisování výběrových řízení, závažné nedo-
statky v docházce, auta pro soukromé účely každého člena managementu.

Inzerce

Na odměny strážníků ve výkonu služby zbylo jen dvacet procent.
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Hry utvrdily 
vztahy mezi 

handicapovanými

Handicapovaní sportovci si užili 
zábavu i pohyb při Sportovních 
hrách přátelství. Ty se konaly ve 
sportovní hale ve Spořicích a zú-
častnilo se jich téměř sto handica-
povaných z Cho mu tova, Kláš
ter ce nad Ohří, Loun i z německé 
školy För der schu le Christian Felix 
Wei ße – AnnabergBuchholz.

Připraveno bylo jedenáct disciplín. 
Soutěžící házeli míčem na koš, utkali 
se ve slalomu, v přenášení předmětů 
a dalších zajímavých činnostech. „Na 
každém stanovišti však byla disci-
plína uzpůsobena i pro handicapo-
vané na vozíčku. Ti tak například ne-
házeli míč do koše, ale kouleli ho do 
cíle po zemi. Vše jsme připravili tak, 
aby se každé disciplíny mohli zúčast-
nit všichni sportovci,“ uvedla Marie 
Grimlová, ředitelka Základní školy 

speciální a mateřské školy v Pa la
cho vě ulici, která hry pořádala.

Více, než o výsledky, šlo o radost 
z pohybu a her. „Sportovní hry přátel-
ství tradičně vyjadřují opravdové přá-
telství těch, kteří se dovedou poprat 
se svým zdravotním handicapem, ale 
i těch, kteří se o své svěřence s vel-
kým nasazením a péčí starají. Právě 
toto je ten nejsilnější motiv, který na-
víc vytváří při těchto hrách neopako-
vatelnou, srdečnou a přátelskou atmo-
sféru,“ vysvětlila ředitelka. 

Všichni přítomní si z her odnesli 
medaile, dárky či poháry. Pohár pri-
mátora statutárního města Cho mu
tova předal sportovcům z Anna ber
guBuch hol ze náměstek primátora 
Marek  Hrabáč (na fotografii) a svůj 
pohár předal tradičně i starosta Spořic 
Roman Brand. 

Studentský parlament: lázně nám 
nejsou lhostejné, chce to nápad

Studenti, kteří navštěvují student-
ský parlament se tentokrát zajímali 
o akci Ukliďme Česko a dostali se 
až na téma skloňované ve všech pá-
dech – osud městských lázní. V Atriu 
v areálu knihovny, kde se žáci se-
šli, padaly návrhy jako paintballová 
aréna nebo botanická zahrada. 

Parlament vyhodnocoval práci 
základních škol na akci Ukliďme 

Česko. Výrazně se zapojila ZŠ Škol
 ní, která celou akci vzala s hu mo rem 
a uklízela v převlecích zvířátek. ZŠ 
Ka daň ská zašla v úklidu ještě o něco 
dál. „Uklízíme kolem školy každý 
měsíc. Třídy mají předem dané da-
tum, kdy budou kolem školy uklí-
zet. Dokonce vznikl na naší škole 
kroužek, který zkoumá přírodu a ži-
votní prostředí. Vede jej paní učitelka 

Dušková,“ popsal aktivity školy její 
žák Mikuláš Poláček. 

Dále se probírala charitativní 
akce Háčkujeme pro Afriku, která 
nadchla nejednu z našich babiček. 
I díky nim je hotovo už nespočet 
dek, které mohou zachránit dětský 
život. Studentský parlament plánuje 
zrealizovat akci na pomoc Tibetu, do 
které zapojí širokou veřejnost a cho-

mutovské školy.
Městské lázně jsou problémem, 

který by se měl v nejbližších týd-
nech začít řešit. Studenti své ná-
pady a návrhy, co s lázněmi udělat, 
přijdou prezentovat na den otevře-
ných dveří městských lázní, a to dne 
28. května.

Eliška Vetýšková,  
Studentský parlament

obrázek a příběh 
o lipaNeCh Se líbil
Klárka Vrtková ze ZŠ ve Školní 
ulici zabodovala v soutěži Lipan 
míří zpět do našich vod vyhlá-
šené SČVK. S obrázkem lipanů 
a krásným příběhem byla ve své 
kategorii nejlepší.

vědí, jak Se Chovat 
Na iNterNetu
Žáci ZŠ na Zahradní si se svý-
mi učiteli uspořádali besedu na 
téma bezpečnosti ve virtu ál ním 
světě. Seznámili se s možným 
nebezpečím i úskalím internetu. 

akademie GymNázia 
Chomutov Se 
Chlubila taleNty
V městském divadle se sešli ta-
lentovaní žáci z chomutovské-
ho gymnázia při akademii. Na 
pódiu se vystřídali nejen zpěvá-
ci, tanečníci a hudebníci.

KráTCe Cizincům žáci z příkopů ukázali, 
jak se žije v Chomutově

Šest desítek žáků s učiteli z ně-
kolika zemí přijelo do Chomutova. 
Hostila je základní škola v ulici Na 
Příkopech a připravila pro ně pes-
trý program. Ten ukázal návštěvě, jak 
se žije v Chomutově, potažmo v ce-
lých Čechách. „V rámci projektu 
Tradice pod evropským nebem se ko-
nají návštěvy mezi zúčastněnými ško-
lami. Nyní jsme tedy měli tu čest ci-
zincům představit naše zvyky a tra-
dice,“ uvedl ředitel ZŠ Na Příkopech 
Miloslav Hons.

Žáci a učitelé přijeli na pět dní 
do Chomutova z Irska, Litvy, Ru
mun ska, Turecka a Portugalska. Děti 
z chomutovské školy je naučily pís-
ničku Holka modrooká, ukázaly tra-
diční české tance a uvařily jim raj-
skou omáčku s knedlíkem. „Opravdu 
složité bylo některým kolegům vy-
světlit, co je to knedlík. Přestože vi-

děli, jak se připravuje, ochutnali 
ho, pořád si mysleli, že je to chléb,“ 
řekl ředitel. Cizinci si také prohlédli 
Chomutov, navštívili Prahu a na zá-
věr si užili zábavu při diskotéce s ži-
vou hudbou. 

Žáci a jejich učitelé ze školy 

Na Příkopech již navštívili téměř 
všechny spřátelené školy, ještě je 
čeká poslední výlet. V červnu se po-
dívají do Irska. Seznámí se s tra-
dicemi v této zemi a jelikož budou 
ubytováni v tamních rodinách, pro-
cvičí si také angličtinu. 

Uvítání žáků v rumunském městě Giurgiu.
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kříŽovka Před 205 lety na začátku června napadlo v Chomutově (tajenka). Na horách dokonce jezdily saně.
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oSmiSměrka Festival (tajenka) přinese spoustu zábavy. vtipy

Stojí dědeček na trhu a vyvolává: 
„Kupte si, pánové, houby pro 
manželky!” 
Jde kolem mykolog a zděsí se: 
„Proboha, vždyť jsou všechny 
jedovaté.” 
„No a? Vždyť říkám – pro 
manželky!”

Zahradník velkého hotelu zjistí, že 
růžové keře narostly deset metrů 
do výšky. Potom objeví i třiceticen-
ti me tro vá rajčata a padesátikilo-
vé melouny. Volá řediteli: „Já ne-
mám nic proti tomu, že ubytovává-
te účastníky Tour de France, ale řek-
něte těm závodníkům, aby přestali 
močit na zahradě!“

 
Rybář doma pyšně ukazuje svůj 
úlovek manželce a zasněně 
vypráví, jak to bylo na jezeře 
pěkné. Najednou mu vpadne 
do řeči manželka: „Právě volali 
z obchodu s rybami, že sis tam prý 
zapomněl peněženku i s doklady!”

Baví se dva kutilové:  
„Představ si, že u mě včera ve tři 
v noci zvonil soused! Nekecám, 
ve tři v noci přišel a zazvonil… 
Jsem se tak lekl, že mi normálně 
vypadla vrtačka z ruky!“

„Kam chodíte na houby?” 
„K sousedům na balkon.” 
„Oni je tam pěstují?” 
„Ne, suší.”

barVa, brašNY, brČKO, bUlVa, bUřIČ, daNIO, jaKSI, Kraje, KráVa, 
lIbIda, NáSpY, NaVrCH, NeVýT, ObOra, pITaVal, pršáK, pUšKa, rOrýS, 
SáŇKY, SIrObY, SledI, SlZKa, Spára, šICHTa, TOaSTY, UreUS, VIjaN
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máte zajímavý Nápad, 
podNět Či zkušeNoSt 
S NěČím ze Života ve měStě? 
Napište nám na e-mail: rekult@chomutov-mesto.cz 

Nejzajímavější příspěvky zveřejníme 
v Chomutovských novinách.  

www.chomutov-mesto.cz

výzva

 20.5. st 16.00  křeSŤaNStvo – literatura předbělohorská – doba Blahoslavova a 
Veleslavínova – učebna č. 66 SKKS

   17.00  CeSta za vodopády – cestopisná přednáška – velký sál SKKS
 21.5. čt 13.00  reGioNálNí toulky po památkáCh – učebna č. 66 SKKS
   17.00  výSkyt iNfekČNíCh oNemoCNěNí v SouviSloSti 

S CeStováNím – učebna č. 33 SKKS
   17.30 dotyky (v) partNerStví – Café Atrium
 22.5. pá 18.00  debutová verNiSáŽ děl martiNa jáChyma – 

Café Atrium
   20.00  veČerNí proCházka po zooparku – zoopark
 23.5. so 08.00 SeveroČeSké farmářSkké trhy – náměstí 1. máje
   09.30  ChomutovSký SkřiváNek – okresní soutěž dětí ve zpěvu 

lidových písní – SKKS
   20.00 veČerNí proCházka Starou vSí – skanzen Stará Ves
 27.5. st 17.00 italSký veČer – Café Atrium
 28.5. čt 18.00 teChNiky emoČNí Svobody – učebna č. 66 SKKS
 29.5. pá 20.00  veČerNí proCházka po zooparku – zoopark
 30.5. so 20.00 veČerNí proCházka Starou vSí – skanzen Stará Ves
 31.5. ne 09.00 rodiNNé zápoleNí – deN bezpeČNoSti – areál Domovinka

předNášKY, beSedY, aKCe

 24.5. ne 15.00  jak víla modrovláSka SplNila tři přáNí - Pohádko-
vý příběh z Podkrkonoší, na motivy pohádky Svatavy Pavlové napsala 
Hana Hessová. Vhodné pro děti od 3 do 11 let. 

29.5.–6.6. otevřeNo – multižánrový festival

MěSTSKÉ dIVadlO

 20.5.  st 17.00 ladíme 2 19.00 šíleNý max: zběSilá CeSta (3d)
 21.5.  čt 17.00 hurá Na fotbal 18.00 aveNGerS: aGe of ultroN
   20.00 země zítřka 
 22.5.  pá  17.00 hurá Na fotbal (3d) 18.00 země zítřka 

20.00 polterGeiSt
 23.5.  so 15.00 hurá Na fotbal (3d) 17.00 země zítřka 
   18.00 polterGeiSt (3d) 20.30 Život je Život
 24.5.  ne 15.00 pírkovo dobrodruŽStví (3d)
   17.00 šíleNý max: zběSilá CeSta 18.00 země zítřka 
   20.00 Život je Život
 25.5.  po 17.00 ladíme 2 19.00 polterGeiSt (3d)
 26.5.  út 17.00 malý páN 19.00 Život je Život
 27.5.  st 17.00 šíleNý max: zběSilá CeSta (3d) 19.00 deN blbeC
 28.5.  čt 17.00 SaN aNdreaS 19.00 dítě ČíSlo 44
 29.5.  pá 17.00 malý páN 18.00 SaN aNdreaS (3d) 20.00 dítě ČíSlo 44
 30.5.  so 15.00 hurá Na fotbal 17.00 Život je Život
   18.00 SaN aNdreaS (3d) 20.00 Život je Život
 31.5.  ne 15.00 koNeČNě doma (3d) 17.00 polterGeiSt
   18.00 dítě ČíSlo 44 20.00 Život je Život

 
KINO SVěT

 20.5. st 17.30  jarNí koNCert – koncert pěveckého sboru Hlásek ZŠ Písečná 
a jeho přípravného sboru Berušky – Rytířský sál radnice

 21.5. čt 15.00 otvíráNí StudáNek – kostel sv. Ignáce
   17.00  mikrokoNCert malýCh klavíriStů – ZUŠ T. G. Masaryka
 25.5. po 18.30 hrajeme Si pro radoSt– ZUŠ T. G. Masaryka
 28.5. čt 17.30 koNCert pro dobrou Náladu – ZUŠ T. G. Masaryka

KONCerTY

 Do 30.5.  Stopy ČaSu – z jiNýCh Světů – Gabriella Héjja a Manfréd Koch – 
fotografie – výstavní sál muzea na radnici

 Do 31.5.  malujíCí rodiNa – joSef zika – malby a grafiky – galerie Lurago
  zvíře v kaŽdém z NáS – Podkrušnohorský zoopark
 Do 5.6. ChomutovSké oSobNoSti – Rytířský sál radnice
 Do 13.6. ztráta paměti – Dům Jiřího Popela
 Do 20.6. SoChy a obrazy – váClav krob – výstavní síň radnice
 Do 30.6.  makrofotoGrafie – okamŽiky v trávě – Eva a Karel 

Benešovi – galerie Na schodech
   jaroSlav CiNybulk – jirkov ve všedNím – fotografie – galerie 

Na schodech
 Do 25.8. SoChy – jakob raiNer – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

 24.5. ne 08.00 4. letNí liGa – futsal – sportovní areál Duha
 30.–31.5. závody v ryChloStNí kaNoiStiCe – Kamencové jezero
 31.5. ne 09.00  Sk Chomutov Nh b–tj přeštiCe b – národní házená – 

2. liga ženy – sportovní areál Duha

SpOrT

 20. 5.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu 

 21. 5.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 26. 5.  Blatenská, Na Spravedlnosti, lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, Pod 
Strážištěm, Dobrovského, Blatenská – okály, Pod Lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 27. 5.  Březenecká – Stavbařská, vozovky a parkoviště u č. p. 4689, 4596, 4750, 
březenecká – stanoviště VOK

 28. 5.  Březenecká – vozovka za 13. ZŠ, vozovka a parkoviště u č. p. 4450–4454, 
ul. Kundratická, parkoviště u bývalého kina Evropa, dřínovská, parkoviště 
u zdrav. zařízení

 2. 6.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

 3. 6.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů č. p. 
4774–4777

 4. 6.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková

KOMplexNí blOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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   Svět krušNýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   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



servis fotostrana

Chomutované oslavili sedmde-
sáté výročí konce 2. světové války 
v městském parku. Během dvou-
denní akce se návštěvníci přesu-
nuli v čase a ocitli se v květnu roku 
1945. „Návštěvníci mohli spat-
řit především německé tábory, na 
druhé straně zase československý tá-
bor 46. pěšího pluku se svým záze-
mím. Dále zde byl zajatecký tábor 
zajatců z celé Evropy a tábor Rudé 
armády, která projížděla 9. května 
městem Chomutovem,“ uvedl Jiří 
Piramovský z Muzea Na Kočičáku.

Právě Rudá armáda sehrála klí-
čovou roli ve fiktivní ukázce dobytí 
chomutovského divadla coby veli-
telství Wehrmachtu. „Čeští povstalci 

se po náletu zmocní zbraní a pomocí 
příslušníků revolučních gard a pří-
slušníků Rudé armády dobijí velitel-
ství Wehrmachtu a SS,“ popsal bitvu 
místopředseda Muzea Na Kočičáku 
Martin Bubela.

Přestože ukázka bojů o divadlo 
byla pro diváky díky členům Muzea 
Na Kočičáku a dalším klubům a spol-
kům vojenské historie velmi atrak-
tivní podívaná, hlavním smyslem 
oslav bylo vzdání úcty těm, kterým 
válka vzala to nejcennější – jejich ži-
vot a ocenění přeživších účastníků 
bojů druhé světové války a bojovníků 
proti totalitním režimům, kterým ve-
dení města předalo medaile králov-
ského města Chomutova. „Spousta 

lidí na hrůzy války zapomíná. Proto 
si myslíme, jako vedení města, že by-
chom měli tyto události každoročně 
připomínat všem našim občanům, ze-
jména dětem, aby věděly, co se dělo 
v naší historii,“ řekl náměstek primá-
tora Marek Hrabáč.

Během slavnostních chvil byl po-
svěcen prapor 46. pěšího pluku, který 
byl připraven v Chomutově bránit 
Československou republiku, a jehož 
historii Muzeum Na Kočičáku před-
stavuje. Chomutovských oslav se zú-
častnili také současní ochránci míru, 
vojáci ze 41. mechanizovaného pra-
poru v Žatci, kteří přivezli na ukázku 
bojové vozidlo Pandur a pěchotní 
zbraně.
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před divadlem 
se odehrála bitva,  
město slavilo výročí konce války

videoreport  
na eChomutov.cz




