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První letošní 
miminko si na 
svět pospíšilo



inzerce

2 | inzerce



inzerce obsah

obsah | 3

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe
ZAPIŠte SI 

LIDÉ NA tŘI KráLe POMáHALI 
POtŘeBNÝM 
Sedmnáctiletou tradici má v Chomutově Tříkrálová sbírka. Také letos mohli lidé zakoupením 
občerstvení či dobrovolnou částkou přispět na charitativní účely.  Tříkrálová sbírka se konala od 
1. do 8. ledna, vyvrcholením byla akce 6. ledna na náměstí, kam přišel i tradiční tříkrálový průvod 
pořádaný Podkrušnohorským zooparkem. Lidé si u stánku mohli zakoupit guláš, svařák nebo 
čaj, čímž také přispěli do charitativních kasiček. Kromě toho mohli skupinky koledníků potkat 
i po celém městě nebo třeba na hokejovém zápase Pirátů. Výtěžek ze sbírky pomůže například 
handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi a dalším potřebným lidem. Sbírku v Chomutově 
tradičně pořádala chomutovská pobočka Charity ČR. 
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 4 MĚStO POŽáDá 

O MILIONY NA 
DeMOLIcI HOteLU 
U KAMeNcOVÉHO JeZerA
Zastaralý „červený hotel“ 
U Jezera bude zdemolován. 
Chomutov podá žádost 
o peníze na jeho zbourání.
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 5 MĚStO ZVÍtĚZILO, 

Je SPOLeČeNSKY 
ODPOVĚDNOU 
OrGANIZAcÍ
Jen dvě města v republice se 
letos pyšní titulem společensky 
odpovědná organizace. Pro 
následující dva roky ho získaly 
Chomutov a Kopřivnice.

 téma
 6 NA INVeStIce PŮJDe 

140 MILIONŮ
Největší letošní investiční akcí 
bude třetí etapa rekonstrukce 
KASSu. Ta spolkne až padesát 
milionů korun. Město plánuje 
i další velké investice.

 rozhovor
 8 KArINA SOBOtKOVá: 

KLOKáNeK DÍtĚ Z ULIce 
DO HODINY PŘIJMe, 
NAKrMÍ A ULOŽÍ DO 
POStÝLKY
Karina Sobotková už deset let 
řídí v Chomutově Klokánek 
Fondu ohrožených dětí. 

 kultura
 12 PUBLIKAce VYPráVÍ 

PŘÍBĚH HOrSKÉ trAtĚ 
ČÍSLO 137 DO VeJPrt
Velmi zajímavou historii má 
trať číslo 137 z Chomutova 
do Vejprt. V minulosti byla 
velmi důležitá a navíc se na 
ní odehrálo mnoho různých 
situací.

 historie
 13 DrUHÝ POKUS 

O ZALOŽeNÍ 
SOKOLSKÉ JeDNOtY 
V cHOMUtOVĚ
Brzy po Novém roce 1903 
se v bytě Bedřicha Sýkory 
sešla skupina lidí, kteří 
stáli za prvním pokusem 
o založení sokolské jednoty 
v Chomutově z roku 1898.

 fotostrana
 23 rODINY SPOLeČNĚ 

UKONČILY LOŇSKÉ 
ZáPOLeNÍ
Celý rok si hrát, soutěžit 
a chodit na výlety. Právě 
tak se baví rodiny v rámci 
Rodinného zápolení.

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 medvěda 
hnědého, který zatím spí zimním 
spánkem, ale až se vzbudí, bude mít 
velký hlad. Přispějete třeba na nákup 
oblíbeného hroznového vína.

13. 1.
Vystoupení bicího souboru 
Oklep od 20 hodin v městském 
divadle

13., 20., 22. 
a 29. 1.
Extraligová hokejová utkání 
na zimním stadionu

28. 1.
Další část Rodinného zápolení 
Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě od 9 hodin.

30. 1. 
Veřejné zasedání městského 
zastupitelstva od 15 hodin 
na staré radnici na náměstí 
1. máje.
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Čelakovského už 
je otevřená 

Čelakovského ulice je otevřená. 
Vodaři dokončili výměnu kanalizace, 
město udělalo novou křižovatku. Vše 
se stihlo v termínu.

Více přechodů pro chodce, 
nové osvětlení, opravené chodníky 
a povrch silnice, to jsou výsledky 
několikatýdenní rekonstrukce frek-
ventované ulice v Chomutově. 
Nejviditelnější je proměna křižo-
vatky u hotelu Sudety (dříve Bobr). 
Zmizely nevzhledné betonové 
květináče bez květin, místo nich je 
tam nový ostrůvek s přechodem pro 

chodce. Silnice se zúžila, díky tomu 
se o něco rozšířil městský park.

Stavební práce probíhaly ve spo-
lupráci se Severočeskou vodárenskou 
společností, která v místě měnila 
prastarou kanalizaci. Nakonec vo-
daři práce protáhli skoro celou ulicí 
ve směru k Mostecké ulici. Město 
Chomutov kvůli tomu přichystalo 
další investici, kdy položí novou sil-
nici právě v úseku od hotelu Sudety ke 
křižovatce s Mosteckou ulicí. Kromě 
silnice budou vybudovány nové chod-
níky, osvětlení a další práce.

Omšelý dům se opraví

První letošní miminko 
si na svět pospíšilo

Město žádá o miliony 
na demolici hotelu

Zastaralý „červený hotel“ U Jezera 
bude zdemolován. Chomutov podá žá-
dost o peníze na jeho zbourání.

Hotel, který je již léta zavřený, 
fungoval dříve jako ubytovna. 
Dlouhodobě se do něho neinvesto-
valo. Jeho konstrukce je zastaralá, 
budova obsahuje azbest a je celkově 
nevyhovující. Případná přestavba na 
hotel dnešního standardu by vyšla na 
desítky milionů korun.

Stavba splňuje podmínky výzvy 
ministerstva pro místní rozvoj na 

demolici budov. Ze stejných peněz 
se například v současnosti likvi-
duje opuštěný panelák v Chanově. 
Chomutov tak podá žádost o pe-
níze, v případě úspěchu může dostat 
pět milionů korun, což by z velké 
části pokrylo náklady na demolici. 
Uvolněný prostor bude využit jako 
klidová zóna u areálu Kamencového 
jezera a zooparku.

Pokud by vše dopadlo kladně, 
s demolicí by se mohlo začít v druhé 
polovině příštího roku.

Kdo šíří dobré jméno města, může dostat cenu
Tři měsíce mohou Chomuto-

vané navrhovat osobnosti na 
cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Kandidátem se může stát ten, kdo 
šíří dobré jméno města za jeho hra-
nicemi nebo svou činností ovliv-
ňuje dění ve městě. Návrhy bude 
město přijímat do konce března.

Návrhy musí obsahovat odů-

vodnění, proč by daná osoba měla 
být oceněna. Je možné připojit 
další významné a podporující do-
kumenty, jako je třeba životopis, 
výčet činností či zásluh, publikační 
přehled nebo novinové články o či-
nech či zásluhách. K návrhu musí 
být připojen i kontakt navrhova-
tele a v případě nežijící osobnosti 

i kontakt na její nejbližší příbuzné.
Do posledního března je možné 

návrhy zasílat na adresu Odbor 
kancelář primátora, Jan Rödling, 
tiskový mluvčí, Statutární město 
Chomutov, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka by měla 
být označena slovy NOMINACE 
JPL. Osobnosti mohou nominovat 

občané, skupiny občanů i práv-
nické osoby za přínos v různých 
oblastech, jako je například kul-
tura, sport, věda, vzdělávání, lékař-
ství, architektura.

Došlé nominace projedná výbor 
pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost a následně o laureátech roz-
hodne rada města.

Samostatně stojící obytný dům 
na Palackého ulici dostane novou 
fasádu a zateplení. Už na jaře.

Bytový dům se vchody č. p. 
3961 a 3962 nedaleko konečné 
zastávky MHD Palackého pro-
jde rekonstrukcí. Chomutováci 
jej znají podle velkých výloh ve 
spodní části, ve vyvýšené části 
dříve sídlilo čalounictví nebo 
pohřební ústav. „Na jaro jsme 
připravili a naplánovali rekon-
strukci, kdy dům kompletně za-
teplíme. Podařilo se nám i získat 
dotaci, která z třetiny pokryje ná-

klady,“ říká Soňa Skalická, která 
je pověřená vedením společnosti 
Chomutovská bytová.

Dodává, že se zruší výkladce na 
boku budovy, ty obrácené do ulice 
zůstanou. Velké výlohy, za kterými 
dříve sídlily různé provozovny, se 
zmenší. Prokoukne i zadní schodi-
ště, opravy se dočká střecha. Okna 
se měnit nebudou, vyměnila se už 
dříve. Práce jsou naplánovány na 
jaro roku 2017, hotovo by mělo 
být nejpozději v létě. 

V domě ve dvou vchodech je 
celkem 42 bytů.

Prvním letošním narozeným 
miminkem Chomutova je Tobiáš 
Chloupek. Narodil se 1. ledna, čtyři 
hodiny po půlnoci. Mamince přišli 
gratulovat zástupci města. „Malému 
Tobiášovi přeji do života mnoho 
dobrého, pevné zdraví a ať se mu 
u nás v Chomutově krásně žije,“ 
popřál náměstek David Dinda, na 
snímku s maminkou a Tobiášem.

První miminko města se naro-
dilo přesně ve 4.07 hodin, vážilo 
2 200 gramů a měřilo 46 centimetrů. 

„Bylo to pro nás veliké překva-
pení, protože se měl narodit až za tři 
týdny, takže jsme nečekaně Silvestra 
strávili v nemocnici,“ řekla šťastná 
maminka Petra Vildomcová. Na 
Tobiáše čekal doma sedmiletý bratr 
Matyáš a spolu s tatínkem se na na-
rozeného chlapečka moc těšili.

Z rukou náměstka, který zastu-
poval primátora kvůli nemoci, si 
maminka převzala pět tisíc korun, 
plyšovou hračku, květinu a další 
drobné dárečky.
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Krátce
Domeček slaví rekorD
Chomutovský domeček 
navštěvuje rekordní počet dětí 
i dospělých v kroužcích. Nyní je 
jich 1 277, ale předpokládá se, 
že bude ještě stoupat.

Nové stříšky i koše
Technické služby v uplynulých 
dnech vybouraly pískoviště 
v ulici Václavská, opravily stříšky 
opěrných zdí v ulicích Palackého 
a Kamenná a zabudovaly od-
padkové koše v Heyrovského.

oDložeNý koNcert
Koncert Honzy Nedvěda, 
který se měl konat 12. února na 
zimním stadionu, je z důvodu 
nemoci přesunut na 9. března.

Jehňátka Na Nový rok
Hned první den v letošním 
roce slavili v zooparku narození 
mláďat. Na svět přišla dvojčata 
jehňátek ovcí domácích, beránek 
a ovečka se mají čile k světu. 

Primátorem je Marek Hrabáč, 
náměstky Dinda a Mareš

Magistrát zvítězil, je společensky 
odpovědnou organizací

Nově radnice podpoří i projekty 
na ochranu stromů

U Admiralu 
bez alkoholu

Zastupitelé rozšířili takzvanou pro-
tialkoholovou vyhlášku.

Zákaz pití alkoholu bude platit 
v další části města, a to na veřejné 
prostranství před domem Merkur 
a diskotékou Admiral. Vychází se 
tak vstříc občanům, kteří si opako-
vaně stěžovali na hluk a nepořádek 
v okolí podniku, který způsobovali 
návštěvníci popíjející na parkovišti 
a před budovou.

Prosincové zastupitelstvo od-
volalo primátora Daniela Černého 
(PRO Chomutov), náměstka Mariana 
Bystroně (PRO Chomutov) a další 
čtyři členy rady města, Moniku 
Mrugovou, Ivanu Chábovou, Jana 
Hartmanna a Vladimíra Kotena 
(všichni PRO Chomutov).

Tím zanikla dosavadní koalice 
a utvořila se nová ve složení ANO 
2011, ČSSD, Nový Sever a KSČM. 
Jako noví radní byli dovoleni David 
Dinda, Karel Lipmann, Stanislav 
Mikšovic (všichni Nový Sever) a Jan 
Mareš, Petr Husák, Miloň Houda 
(všichni ČSSD). Za ANO 2011 je 
v radě nově Jiří Weber.

Zastupitelé novým primátorem 
zvolili Marka Hrabáče (ANO 2011). 
Prvním náměstkem byl zvolen David 
Dinda a druhým neuvolněným ná-
městkem je nyní Jan Mareš.

Jen dvě města v republice se 
letos pyšní titulem společensky od-
povědná organizace. Pro následu-
jící dva roky ho získaly Chomutov 
a Kopřivnice. „Město se dlouho-
době snaží zohledňovat ve svém 
rozhodování a každodenním životě 
potřeby občanů, proto jsme šli 
s kůží na trh a vyplatilo se to,“ řekl 
k získání prestižního ocenění pri-
mátor Marek Hrabáč.

Cenu městu udělila Rada kvality 
při Úřadu vlády České republiky, 
jejíž hodnotitele zaujaly aktivity, 
jako je Rodinné zápolení, Ukliďme 
Chomutov, pomoc bezdomovcům či 

dotační politika. „Výrazně nám po-
mohl systém dotací zaměřených na 
aktivity veřejnosti vůči životnímu pro-
středí,“ řekla vedoucí odboru interní 
audit Jarmila Mravcová. Zajímavostí 
Chomutova je, že jeho ekologická 
stopa je pod celostátním průměrem.

Hodnotitele zaujalo také zapo-
jení města do projektu odpověd-
ného zadávání veřejných zakázek či 
elektronická komunikace magistrátu 
s občany. „K vítězství nás posunula 
i pravidelná snaha o sebezdokonalo-
vání pomocí mystery klientů, kteří 
zkoumají chování úředníků vůči ve-
řejnosti,“ dodala Mravcová.

Stejně jako v loňském roce bude 
i letos město poskytovat finančních 
příspěvky pro vybrané projekty 
v oblasti ochrany přírody a envi-
ronmentálního vzdělávání. „Oproti 
minulému roku dochází v programu 
ke změně v oblasti ochrany přírody. 
Přibude nová oblast péče o stromy,“ 
uvedl odborný garant pro oblast 
péče o stromy Komise životního 

prostředí Roman Klazar.
Péče o stromy je odborná čin-

nost, proto bude postup při podá-
vání žádostí odlišný od ostatních 
oblastí podpory. „Přidělení dotace 
bude podmíněno akceptováním 
odborných požadavků. Program 
musí být prospěšný jak lidem, tak 
stromům jako důležité složce měst-
ského prostředí,“ vysvětluje Klazar.

Cílem nové agendy je přede-
vším ukázka vhodné péče vlastní-
kům okrasných dřevin, omezení 
špatných zásahů či zbytečných 
kácení a pomoc majitelům stromů 
s finančními nároky. Případné 
dotazy zodpoví Roman Klazar na 
telefonním čísle 474 637 923, 720 
045 681 či e-mailu r.klazar@cho-
mutov-mesto.cz.
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Největší letošní investiční akcí bude třetí etapa rekonstrukce KASSu. Ta spolkne až padesát milionů korun. Město 
ale plánuje i další velké investice, hlavně do výstavby a oprav komunikací, parkování, dílčích renovací či nového 
vybavení ve školách a školkách a do veřejného osvětlení. „Letos je na investice vyčleněno 140 milionů korun 
vlastních prostředků. Předpokládáme, že na dotacích navíc získáme 34 milionů korun,” řekl primátor Marek Hrabáč. 

Z fondu rozvoje místních ko-
munikací, kam přicházejí peníze 
z daní z nemovitostí, bude hrazena 
například druhá etapa rekonstrukce 
Šafaříkovy ulice. První etapa za-
čala předloni, nyní se bude opravo-
vat úsek od Hornické k Jiráskově 
ulici a od Jiráskovy k Blatenské. 
Práce jsou rozděleny na dvě etapy, 
aby byla zajištěna průjezdnost 
ulicí a okolím. Podle klimatických 
podmínek práce začnou přibližně 
v březnu. „Každý úsek je plánován 
maximálně na šestnáct týdnů, bě-
hem kterých se vymění povrchy, 
vytvoří parkovací stání a vybuduje 
nové veřejné osvětlení,“ řekla ko-
ordinátorka staveb odboru rozvoje 
a investic Monika Macherová.

Z fondu se dále bude hra-
dit vybudování a opravy chod-
níků a komunikací kolem ná-
městí T. G. Masaryka, chodník 
z Lipské ulice k nové zástavbě 
rodinných domů, rekonstrukce 
chodníku v Riegerově či komu-
nikace v Čelakovského ulici, 
propojení chodníkem od Povodí 
Ohře k Hřebíkárně, opravy lávky 
v Bezručově údolí. Ulici Na 
Průhoně čeká výměna povrchů na 

silnici i chodnících, která začne 
v březnu a bude hotova do polo-
viny května.

Letos se bude dokončovat 
druhá část druhé etapy revitali-
zace okolí KASSu, která začala na 
podzim loňského roku. Po zbou-
rání bývalého kina vznikla pro-
luka mezi budovami a objevily se 
základy soukromé části stavby, se 
kterými původní projekt nepočí-
tal. „Stavební práce se tedy musí 
přeprojektovat a hledat nové řešení 
pro vybudování rampy podél sou-
kromého objektu. Předpokládáme, 
že všechny stavební práce v této 
druhé etapě budou dokončeny 
v květnu 2017,“ řekla vedoucí 
odboru rozvoje a investic Hana 
Nováková. Třetí etapa revitali-
zace by měla navazovat. V té se 
počítá s vybudováním chodníků 
a přeměnami křižovatek. Mezi uli-
cemi Zahradní a Písečná směrem 
k jirkovskému Penny se vybu-
duje okružní křižovatka se sítí 
doprovodných chodníků propoju-
jících sídliště Písečná a Zahradní. 
Bude se rekonstruovat křižovatka 
navazující na chodníky mezi uli-
cemi Borová a Písečná v blízkosti 

obchodu Tesco. Rekonstrukce se 
dotkne také parkoviště u obchodní 
části KASSu v blízkosti ulice 
Skalková, vytvoří se celkem 88 
parkovací míst, z toho dvě místa 
budou vyhrazena pro invalidy. 
Revitalizován bude park v blíz-
kosti ulice Skalková, kde budou 
z vyšlapaných pěšin vybudovány 
nové chodníky a stávající se vy-
spraví. „Kompletní revitalizace 
okolí objektu KASS bude dokon-
čena v roce 2018,“ dodala projek-
tová manažerka odboru investic 
a rozvoje Petra Brožíková.

Z fondu rozvoje dopravní in-
frastruktury se budou krýt náklady 
spojené s přípravou nového parko-
viště na Kamenném Vrchu, kde je 
dlouhodobě špatná situace s par-
kováním. Nová plocha pro auta by 
měla vzniknou v Klicperově ulici.

Město bude nadále pokračo-
vat v modernizaci osvětlení po 
celém městě. „Nové osvětlení by 
mělo vzniknout v podchodu mezi 
centrem města a Kadaňskou ulicí. 
Celková rekonstrukce osvětlení je 
naplánována v zooparku, kde je již 
velmi zastaralé,“ vyjmenovala nej-
větší akce z této oblasti Nováková.

Část peněz z rozpočtu na in-
vestiční akce půjde do oprav na 
Kamencovém jezeře. Hlavní inves-
ticí na jezeře je nové molo, které 
bude plovoucí a rozděleno na ně-
kolik odpojitelných částí. Povrch 
mola bude vytvořen z přírodního 
dřeva. To je sice trochu náchylnější 
k opotřebení než jiné materiály, ale 
je nejpříjemnější pro návštěvníky. 
Tvar i použité povrchové materiály 
budou kopírovat historický cha-
rakter mola. Člověk, který vstoupí 
na molo, vůbec nepozná, že stojí 
na plovoucím objektu. Robustnost 
plováků a jejich ukotvení zabrání 
jakémukoliv pohybu či houpání 
plochy. Velkou výhodou použité 
technologie je její variabilita a fl e-
xibilita. Jednotlivé dílce je možné 
od sebe nechat snadno odpojit 
a případně molo poskládat do ji-
ného tvaru. Snadná manipulace je 
také plusem pro údržbu a případné 
opravy, kdy se prostě odtáhne kus, 
který je potřeba dát do pořádku, 
a zbytku mola se oprava nedotkne.

V letošním roce by měla být 
realizována první etapa, ve které 
bude vybudováno klasické pevné 
nástupní molo, na které naváže 

Největší letošní investiční akcí bude třetí etapa rekonstrukce KASSu. Ta spolkne až padesát milionů korun. Město 
ale plánuje i další velké investice, hlavně do výstavby a oprav komunikací, parkování, dílčích renovací či nového 

Na investice dá 
město 140 milionů 
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páteřní molo z betonových plo-
váků a relaxační molo s dětským 
bazénem a objektem pro plav-
číka. V další etapě bude dokon-
čen sportovní a výukový bazén 
a „padesátka“.

V areálu jezera se bude in-
vestovat také do odbahnění dna 
v okolí pláže u Bandy. Opravovat 
se budou kabiny a zrekonstruuje 
se trojice hřišť mezi letním kinem 
a chatkami.

Na změny se chystají i školy 
a školky. Nové zateplení dostane 
mateřská škola Kamarád a Kvítek, 
základní škola Březenecká bude 
mít nové atrium, Hornická nové 
hřiště, Heyrovského a Na Příkopech 
novou fasádu se zateplením a na 
Zahradní budou zrušeny klecové 
šatny a nahrazeny skříňkami pro 
žáky prvního i druhého stupně. 
Další rekonstrukce se týkají hřiště 

u Střediska volného času Domeček, 
zateplení koncertního sálu základní 
umělecké školy a tři mateřinky do-
stanou nová hřiště.

Peníze půjdou i do památek. 
Největší akcí v této oblasti bude 
oprava střechy kostela sv. Ignáce 
a také nová fasáda na jižní straně 
budovy oblastního muzea. Další 
prostředky město investuje do re-
staurování soch a kaplí.

Letos by měla být zahájena 
i rekonstrukce opuštěného objektu 
v ulici Školní pěšina, kde vznikne 
prostor pro dětské skupiny a so-
ciální centrum. V plánu inves-
tic je také zřízení nové expozice 
o historii Chomutova v radničním 
sklepení, revitalizace rozária a blu-
diště v městském parku, dokončení 
oprav toalet v letním kině, zastře-
šení zastávky na Zahradní a vy-
budování nových kontejnerových 

stání. Město by letos chtělo vybu-
dovat i podzemní kontejnery, které 
v Chomutově dosud nejsou. Mohly 
by vzniknout v Puchmayerově 
a Arbesově ulici.

Letos bude město také připra-
vovat zhruba dvacet projektů, které 
se budou realizovat v dalších le-
tech. V rámci strategického plánu 

sociálního začleňování je zapotřebí 
připravit žádosti o dotace a pro-
jektové dokumentace na rozšíření 
noclehárny o část pro ženy, na 
sociální bydlení, azylový dům pro 
rodiny s dětmi, sociální byty, pro-
jekty prostupného zaměstnávání, 
byty na půl cesty či projekty na 
prevenci kriminality. 

Občané mohou rozhodnout 
poprvé o části rozpočtu

V letošním roce budou moci 
občané poprvé rozhodovat o části 
rozpočtu. Každý Chomutovan 
získá možnost navrhnout inves-
tici, která zvelebí okolí jeho by-
dliště. „Může se jednat například 
o opravu sochy, kapličky, doplnění 
herních prvků, instalaci laviček, 
zvýšení bezpečnosti například 
doplněním přechodu, instalací 
osvětlení,“ vysvětluje vedoucí 
odboru rozvoje a investic Hana 
Nováková. Na projekty je letos vy-
členěna částka pět milionů korun. 
Jednotlivý projekt může být do 
výše 600 tisíc korun.

Aby návrh měl šanci uspět, 
musí splňovat jen několik základ-
ních podmínek. Nápad musí být re-
alizován na veřejném prostranství 
(ulice, park, zelené plochy, náměstí 
atp.) nebo ve veřejně přístupné 
budově ve vlastnictví města, která 
je po větší část dne přístupná či 
využívaná veřejností, jako je třeba 
knihovna, kino a tak dále. Není 
nutný přístup 24 hodin denně, 
ale rozhodující je volný přístup 
každému. Záměr musí respekto-
vat stanovený maximální fi nanční 
limit 600 tisíc korun. Důležité 
je, aby byl realizovatelný. „Jeho 
provedení nesmí odporovat záko-
nům, územnímu plánu, strategic-
kému plánu a dalším rozvojovým 
koncepcím města či jiným práv-

ním a technickým podmínkám,“ 
popisuje Nováková. Poslední 
podmínkou je, že předkladatel se 
osobně zúčastní alespoň jednoho 
veřejného projednání, které bude 
pořádáno za účelem prezentace 
soutěžních návrhů. „Chceme, aby 
se občané skutečně zapojili do roz-
hodování,“ dodává Nováková.

Navrhnout svůj nápad k reali-
zaci nebude vůbec složité. Stačí pí-
semně či elektronicky vyplnit velmi 
jednoduchý formulář. Mimo kon-
taktních údajů předkladatele má jen 
čtyři kolonky. Pokud si předkladatel 
nebude jistý, zda jeho nápad spl-
ňuje všechny podmínky, pracovníci 
odboru rozvoje a investic mu budou 
nápomocni radou. O tom, jestli se 
projekt bude realizovat, opět roz-
hodnou občané prostřednictvím 
on-line hlasovací aplikace, která 
umožní odeslat hlas z jakéhokoliv 
zařízení s připojením k internetu, 
tedy z počítače, chytrého telefonu 
či tabletu. Těm, kteří nemají přístup 
k internetu nebo nemají mobilní 
telefon, bude umožněno hlasování 
na tabletu v městském infocentru. 
Zároveň bude zajištěna možnost 
hlasování s asistencí na tabletu 
v domově pro seniory a domově 
s pečovatelskou službou a podle 
požadavku i v dalších zařízeních 
s dlouhodobým pobytem klientů 
se ztíženým přístupem k internetu. 

Před vstupem do aplikace bude 
každý hlasující požádán o zadání 
telefonního čísla, na které mu poté 
bude v SMS zprávě doručen uni-
kátní PIN kód sloužící autentifi kaci. 
Tímto způsobem je zaručeno, že 
každý bude moci hlasovat pouze 
jednou. Aby měl projekt šanci 
uspět, musí získat alespoň padesát 
hlasů od obyvatel.

V lednu a v únoru se Chomuto-
vané budou seznamovat, jak vy-
užít participativní rozpočet. „Pro 
tyto účely už vznikají interne-
tové stránky, které budou součástí 
městského webu,“ říká Nováková. 
Město při přípravě participativního 
rozpočtu spolupracuje s fi rmou 

D21 známého matematika Karla 
Janečka, který vyvinul platformu 
Demokracie 2.1. Ta umožňuje 
efektivnější a spravedlivější hla-
sování. „Každý dostane k dispo-
zici dva plusové a jeden minu-
sový bod. Může tedy vybrat jeden 
návrh, který se mu líbí, a dát mu 
dva plusové body, nebo dva ná-
vrhy a každému dá jeden plusový 
bod. Pak vybere návrh, který se 
mu vůbec nelíbí a dá mu minu-
sový bod. Všechny body přitom 
použít nemusí,“ popisuje systém 
Nováková. Společnost má zkuše-
nosti s tvorbou participativních 
rozpočtů nejen v českých městech, 
ale například i v New Yorku.

•  D21 je systém, který zefektivňuje jakékoliv skupinové rozhodování. 
Umožňuje lidem použít více než jeden hlas, a tím zvyšuje počet těch, 
kteří jsou s výsledkem spokojeni. Platforma D21 je použitelná v obcích, 
fi rmách, ale i v partě kamarádů.

•  Oproti klasickým hlasováním, v nichž každý hlasující disponuje jedním 
hlasem, umožňuje D21 mnohem přesnější vyjádření preferencí – díky 
tzv. efektu více hlasů.

•  Jde o jednoduchý algoritmus: počet hlasů každého hlasujícího je dva-
krát větší, než je počet vítězných možností. Většinou chcete znát jed-
noho vítěze, např. projekt, který má mezi hlasujícími nejvyšší podporu, 
nebo místo, kam vyrazíte na výlet. V takovém případě disponuje každý 
z hlasujících dvěma hlasy, neboť vítězem může být jen jeden projekt či 
jedna lokalita. Pro zpřesnění preferencí je možné použít i negativní hlas. 
Těch může hlasující vždy udělit dvakrát méně než hlasů kladných.

cO Je PLAtFOrMA D21

Letos z opuštěného objektu v ulici Školní pěšina vznikne prostor pro dětské 
skupiny a sociální centrum.
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Chtěla jste se více věnovat synovi, 
proč se to nepovedlo?

Pracovala jsem na směny v ne-
mocnici a do fondu jsem odcházela, 
abych mohla být více s dětmi. To 
se nepodařilo, protože kolegyně mě 
následně opustila. Zůstala jsem tedy 
sama. Když jsem rozjížděla první dva 
byty, řídila jsem stavbu, pak vybavení 
bytů. Na všechno jsem byla sama, 
svým autem jsem tam vozila věci. 
Zároveň jsem docházela do rodin 
s ohroženými dětmi, kde jsem vyko-
návala terénní práci. Pak jsem přijala 
první děti. Později kvůli změně le-
gislativy jsem musela jít studovat vy-
sokou školu. Někdy to bylo opravdu 
na krev a to byla ta doba, kdy mi syn 
vyčítal, proč jsem odcházela z nemoc-
nice, když jsem stejně pořád nebyla 
doma. Těch dvanáct let pro mě bylo 
ve velkém kalupu, který vlastně ještě 
dodnes neskončil. Nevypínám telefon. 
Kdykoliv se může objevit dítě, které 
bude potřebovat pomoc.
Znamená to, že můžete přijmout 
dítě kdykoliv?

Klokánek je zařízení pro děti zane-
dbané, zneužívané nebo týrané. Jsme 
schopni dítě přijmout z ulice, bez ně-
jakých lékařských prohlídek, vyšetření 
a podobných procedur. Do hodiny ho 
přijmeme, nakrmíme a pokud je to 
v noci, uložíme do postýlky. Na zavo-
lání fungujeme v jakoukoli denní či 
noční hodinu. Stává se, že dítě zůstane 
v zimě venku bez rodičů, a nebo i s ro-
diči, a nemá šanci dostat se do tepla. 
Umíme tedy dětem pomoct okamžitě. 
Za deset let nám zařízením prošlo 
204 dětí, o které jsme pečovali různě 

dlouho. Jedna z novel nám pokrátila 
dobu, po kterou tu děti mohou být, 
takže je to už jen půl roku, maximálně 
rok ve výjimečných případech. Pak se 
vracejí do rodin nebo se hledá alterna-
tivní řešení.
Jak začínal fungovat chomutovský 
Klokánek?

Od vedení fondu jsem v podstatě 
dostala volnou ruku. Zrekonstruovala 
jsem dva byty, kde jsem začala 
Klokánek provozovat. To bylo v roce 
2006. Začínali jsme se třemi souro-
zenci. Byl to zrovna takový smutný 
případ, maminka se o ně starat ne-
mohla, takže jsme byli rádi, že jsme 

pro ně mohli připravit hezčí Vánoce. 
Velmi rychle se ukázalo, že dva byty, 
což je osm míst, jsou nedostačující. 
Spoustu dětí jsme museli odmítat, 
hledali jsme možnosti rozšíření. Našli 
jsme současnou budovu. S městem 
jsme uzavřeli nájem a přestěhovali 
jsme se sem. Tady jsme vybudovali 
další tři byty. Nyní máme kapacitu 20 
dětí v pěti bytech.
Kdo vám pomáhal Klokánek 
tvořit?

Musela jsem si vybudovat síť lidí, 
kteří s Klokánkem spolupracují. Bez 
nich by to prostě nešlo. Třeba dětští 
lékaři, psychologové, psychiatři, stře-
disko výchovné péče, pedagogicko-
-psychologická poradna či odbor 
sociálních věcí magistrátu. Vztahy 

jsme budovali pozvolna a v některých 
případech to bylo náročné, protože 
bylo zapotřebí přesvědčit lidi, že je tu 
Klokánek potřebný. V neposlední řadě 
nám samozřejmě pomáhali sponzoři. 
Naše situace nikdy nebyla růžová, ni-
kdy se nám nepodařilo získat potřebné 
fi nance od státu nebo od rodičů, kteří 
by měli na děti přispívat. Oslovovala 
jsem tedy fi rmy s konkrétními po-
žadavky, například na začátku jsme 
sehnali fi rmu, která vyráběla postele. 
Ta nám věnovala se slevou nebo jako 
dar postele a matrace. Je obtížné od 
někoho chtít peníze. Na lidi to působí 
nevěrohodně, když neví, kde jejich 

peníze skončí. Když jsem ale chtěla 
darovat nějaký výrobek nebo pro-
dejní artikl, tak se situace obrátila. 
Pro lidi i fi rmy je to adresnější. Tímto 
způsobem se podařilo získat mnoho 
věcí, které nám hlavně v začátcích 
pomohly.
Stalo se vám, že vás některé dítě po 
čase navštívilo?

Máme kontakty na děti, které jsou 
v pěstounských rodinách. Nedávno 
jsme tu měli tři holčičky, které k nám 
přišly jako batolata. Dnes jsou ško-
lačky a pěstounka nám je přivedla 
ukázat. Ozývají se nám i děti z dět-
ských domovů. Stejně tak se potká-
váme s dětmi, které šly zpět do rodin.
Jaký nejhorší případ jste zažila 
za dobu existence chomutovského 

Klokánku?
Vždy je nejhorší, když vám děti 

začnou vyprávět, jak jim rodiče ubli-
žovali. Ať už fyzicky, nebo psychicky. 
Vždy je těžké udržet úsměv na tváři, 
když vám takové věci vypráví. Ale 
ony to potřebují někomu říct. Není 
to vždy o tom, že dítě přijde a otevře 
se, někdy to trvá i měsíce, než se roz-
povídá. Loni jsem tu měla dvě děti, 
které žily s domácím tyranem. Bylo 
to velmi smutné vyprávění, když 
vzpomínaly, že byly bité, nedostávaly 
jíst, že byly někde zavřené. Vedle toho 
jsou krásné vzpomínky na děti, které 
přišly takto zubožené a pak odcházely 
do rodin, kde se měly dobře. Jednou 
k nám přišel šestiletý chlapeček. 
Většina dětí v tomto věku se zajímá 
o hračky a různé zábavné hry. Tento 
ale přišel do pokoje, rozhlédl se, pro-
hlédl si svou postel a prohlásil: „Jé, 
to je tak krásné povlečení“. To nám 
vehnalo slzy do očí. On se dojímal 
nad tím, že na povlečení v postýlkách 
jeho sourozenců jsou obrázky. Jsou 
rodiče, kteří sem své dítě vyloženě 
odloží. Paradoxně s nimi pak bývají 
problémy, protože najednou začnou 
hlídat, zda dítě chodí do školy a zda se 
dobře učí, a nám dávají za vinu, když 
to tak není. Důvody odložení často 
jsou doslova bizarní. Například kluk 
má neustále špinavé kalhoty a plive za 
výtah. To jsou případy, kdy poznáte, 
že ve výchově chybí láska. Dítě přece 
musíte milovat i s chybami. Bez lásky 
to nejde a někdy je to o tom, že je pro 
dítě vysvobození, když se z nemilující 
rodiny dostane. I takové případy jsem 
tu zažila.

Karina Sobotková už deset let řídí v Chomutově Klokánek Fondu ohrožených dětí. Dva roky před tím 
chystala jeho otevření. Byla zdravotní sestrou, rozšířila si vzdělání o sociálně právní oblast. Pro Klokánek 
začala pracovat, protože se chtěla více věnovat synovi a protože se jako čerstvá sociální pracovnice 
setkala s brutálním týráním novorozence a chtěla dětem s podobnými životními zkušenostmi pomoci. To 
první se moc nepovedlo, to druhé ano.

Karina Sobotková už deset let řídí v Chomutově Klokánek Fondu ohrožených dětí. Dva roky před tím 
chystala jeho otevření. Byla zdravotní sestrou, rozšířila si vzdělání o sociálně právní oblast. Pro Klokánek 

Karina Sobotková:

Klokánek dítě z ulice do hodiny 
přijme, nakrmí a uloží do postýlky 

BEZ LÁSKY TO NEJDE A NĚKDY JE TO O TOM, ŽE JE 
PRO DÍTĚ VYSVOBOZENÍ, KDYŽ SE Z NEMILUJÍCÍ 
RODINY DOSTANE
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co by měl rok 2017 přinést 
městu chomutovu?

Jaroslav komíNek
zastupitel KSČM

Do Chomutova by se mělo vrátit vše tradiční a to, na co jsme byli hrdí či pyšní. První krok správným smě-
rem jsme udělali při znovuobnovení nejnavštěvovanějšího místa v Chomutově, a  to Kamencového jezera. 
Je to společně s hokejem jedna z věcí, kterou si většina obyvatel ČR spojí s Chomutovem. Ať už má každý 
názor na tuto lokalitu jakýkoliv, tak zde máme nejatraktivnější areál, kde na jednom místě může návštěvník 
Chomutova nalézt příjemné koupání, kino, a to jak letní, tak moderní „kamenné“, a mnoho volnočasově spor-
tovních aktivit. Takže toto by bylo příjemné, kdyby Chomutovu nový rok přinesl pozitivní pohled na naše 
krásné město. Samozřejmě je nutné, aby Chomutov byl atraktivní i pro naše občany. Třeba abychom měli 
možnost navštívit mnoho zajímavých kulturních akcí, kde se budeme potkávat a kde nás to bude bavit.

milaN mÄrc
předseda klubu Nový Sever

Chomutovu v roce 2017 přejeme, aby byl: 1) Zdravý. A to ekonomicky, politicky, společensky. Aby nás ne-
strašily stavby, které nás v současné době ohrožují (Armabeton a další) a nelíbí se nám (nemocnice a polikli-
nika). Abychom oživili náměstí, abychom pokračovali v obnově mnoha míst a budov ve městě (park, náměstí 
atd…). Aby u občanů převládalo pozitivní myšlení, odhodlání věci měnit, nejen slepě kritizovat a přijímat čer-
nobílé skutečnosti, které se nám nezřídka předkládají. Abychom všichni přispěli k navázání konstruktivního 
dialogu… 2) Spokojený. Abychom ve městě stále měli spoustu možností sportovního, kulturního a společen-
ského vyžití. Abychom podporovali všechny smysluplné projekty, které ke spokojenosti přispějí. Abychom si 
vážili těch, kteří tyto aktivity pořádají. Abychom tyto aktivity podporovali naší účastí… 3) Šťastný. Aby se nám 
v Chomutově dobře žilo, abychom se nemuseli nikoho a ničeho bát, aby nám nikdo zbytečně nekomplikoval 
pracovní i osobní život, aby mladí lidé neměli až tak velkou potřebu jít žít jinam a aby byl Chomutov atraktiv-
ním turistickým místem…

JaN mareš
zastupitel ČSSD

Vám, vážení občané, přejeme v novém roce 2017 hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve všech oblastech života. Do no-
vého roku vstupujeme opatrně a s rozvahou. Fungování města je velmi závislé na fi nančních možnostech. Letos 
nám jistě pomůže dobrý výnos ze sdílených daní a věříme i v minimum legislativních překážek. To nám umožní 
zajistit život občanů v bezpečném a klidném městě. Chceme-li být v dnešní době dobrým místem k životu, mu-
síme hledat způsoby, jak problémy řešit, i ve spolupráci s občany města, nikoliv jak nové problémy vytvářet. Stálým 
úkolem je zlepšit podmínky k životu na našich sídlištích, a to nejen po stavební a technické stránce, ale vypořádá-
ním se s nepřizpůsobivými občany, zlepšit nakládání s odpady, udržet cenu městské dopravy a ceny za bydlení 
v únosných částkách, zajistit prostředky pro volnočasové aktivity našich občanů a podpořit akce těch, kteří nás 
skvěle reprezentují. Komunální politika není o osobní seberealizaci, ale o práci pro město. Mezi zajímavé úkoly pa-
tří například povinnost vytvořit prostor pro všechny děti v posledním roce před školní docházkou v našich mateř-
ských školkách, dokončit rekonstrukci parku T. G. Masaryka nebo například přivítat a pohostit zástupce hornických 
a hutnických měst České a Slovenské republiky v rámci druhého Chomutovského krušení.

marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Rok 2017 by měl přinést rozhodně kroky správnými směry. Je jedno kdo a v jaké oblasti je udělá, ale každý takový 
krok město posune kupředu. Mnoho Chomutovanů udělá první manželský krok, prvňáčci první školní krok, mnozí 
z nás udělají první krok po novém molu na Kamencovém jezeře. Město udělá zásadní krok a dá část rozpočtu do 
rozhodování občanům. Další kroky určitě udělají podnikaví lidé a založí nové fi rmy. Žáci dvou základních škol udě-
lají první krok do zateplených škol, stejně jako děti dvou mateřinek. Kdo bude chtít poznat historii města, bude 
moci udělat několik kroků do nové expozice ve sklepení pod radnicí. Mnoho kroků udělají lidé z neziskových orga-
nizací, aby pomohli všude, kde je to potřeba. Chomutováci, dělejte v letošním roce kroky správnými směry a bude 
se v Chomutově lépe žít.

mariaN bystroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

Chomutov vstupuje do roku 2017 se zdravým rozpočtem a nízkou nezaměstnaností a má možnost vyrovnaný roz-
počet použít pro svůj rozvoj. V uplynulém roce město schválilo řadu projektů pro školství, bydlení a zlepšení života 
na sídlištích a v roce 2017 se již začnou realizovat. Jedná se nejen o přímé investice do škol (více než 50 milionů 
Kč na vybudováních nových učeben), ale i o projekty na podporu mimořádně nadaných dětí nebo dětí se speci-
fi ckými potřebami. Další plány se týkají zvýšení bezpečnosti a čistoty na sídlištích a také řešení sousedských pro-
blémů v SVJ včetně jednání o výkupu některých bytů. Dobré hospodaření města umožnilo naplánovat investice 
i do dlouho zanedbávaných oblastí. V letošním roce tak bude postavena první část hlavního mola na Kamencovém 
jezeře a v plánu jsou i další opravy zchátralého areálu. PRO Chomutov splnilo svůj slib a část rozpočtu je připravena 
jako participativní – občané tak budou mít v roce 2017 poprvé možnost přímo rozhodnout, kam půjdou pro-
středky města. Rok 2017 nebude bohužel pro naše město jen příjemný. Chomutov se opět dostal na titulní stránky 
novin jako město, jehož bývalí i současní představitelé jsou vyšetřováni pro rozkrádání dotací. Po takové reklamě 
bude těžší přesvědčovat mladé lidi, že mají být na své město hrdí a nemají z něj odcházet.
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Vaše témata
 poDNěty

místo vyšlapaNé 
cesty choDNík?

Dobrý den,
jen bych měl jednu připomínku, 

která zřejmě město nezatíží fi-
nančně. Když se vychází od soudu 
přes silnici – v podstatě 2 pruhy 
(jeden ke škole – potom ostrůvek 
a další od školy) a na obou je od 
soudu vyznačen přechod (zebra). 
Ale následně od chodníku všichni 
automaticky chodí přes trávník 
(směrem k bývalé poště). A tuto 
zkratku využívají i zaměstnanci 
soudu. Proto bych navrhoval vyšla-
panou cestičku nahradit několika 
metry chodníku. Je to jen malič-
kost, ale zbytečně si ničíme trávník 
a chodíme v blátě.

Zauvažujete?
S pozdravem František Vosyka

Vážený pane Vosyko,
děkujeme za Váš podnět ohledně 

vyšlapaných cest v ulicích Na 
Příkopech a Revoluční. Po místním 
šetření jsme záležitost konzultovali 
s technickými službami a archi-
tektem města. Uvedená plocha se 
nachází v městské památkové zóně, 
přičemž současné komunikace 
a chodníky respektují historické 
trasování. Již v minulosti jsme se 
v těchto místech pokoušeli o roz-
šíření plochy pro odpadové kon-
tejnery, ale nedostali jsme souhlas 
právě z důvodu zvýšené památkové 
ochrany.

Přestože vybudování nových 
chodníků v místě vyšlapaných cesti-
ček není v daném případě nejvhod-
nějším řešením, prověříme další 
možnosti, jak v tomto území postu-
povat. V případě cesty ve směru od 
ulice Revoluční k soudu bude prav-
děpodobně zvoleno nějaké opatření 
v řešené zeleni prostřednictvím vý-
sadby zeleně, případně vybudová-
ním zpevněné plochy na rohu, která 
by mohla umožnit zkrácení trasy. 
V druhém případě, tj. propojení 
ul. Na Příkopech s ul. Revoluční, 
bude v první řadě řešen naklánějící 
se strom a prověřeno vybudování 
bezbariérového řešení např. pro-
střednictvím rampy. Primárně však 
budeme v případě zásahu v tomto 
místě řešit ochranu stromového ko-
řenového systému, který je vyšlapa-
nou cestou narušen.

Obě tyto záležitosti budou tedy 
předmětem dalšího prověřování. 
Pokud se nám podaří získat sou-
hlasná stanoviska od všech dotče-
ných subjektů a úřadů, věřím, že 

řešení v závěru přispěje ke zlepšení 
situace v uvedeném místě. Finančně 
jistě nepůjde o velké zásahy, v pří-
padě budování nových chodníků 
však samozřejmě bude přípravná 
fáze poněkud zdlouhavější z důvodu 
územního a stavebního řízení.

S pozdravem.
Hana Nováková,

vedoucí odboru rozvoje a investic

NepoJištěNá 
voziDla v borové

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, 

leč i prosbou. Bydlím v Chomutově 
v ulici Borová již mnoho let. V této 
oblasti poslední dobou není snadné 
žití. Dodržování veřejného pořádku 
se tu takřka neděje a tolerance vůči 
ostatním obyvatelům je prakticky 
nulová. Co mě ale opravdu trápí, 
je spousta nepojištěných vozidel, 
která nemají co pohledávat na ve-
řejné komunikaci. Když vás toto 
vozidlo poškodí, tak i policie vám 
sdělí, že se musíte obrátit na kance-
lář pojistitelů a vše zdlouhavě řešit, 
přičemž výsledek je velmi nejistý. 
Již dvakrát během tohoto roku 
jsem upozorňoval Městskou policii 
v Chomutově, respektive strážníka 
v dané oblasti, na tento problém, 
vždy jsem ovšem dostal odpověď, 
že věc bude prošetřena, ale nepojiš-
těná vozidla v této ulici neubývají, 
naopak spíše přibývají. Vím, že 
parkování na sídlištích je velký pro-
blém a netýká se pouze naší ulice, 
ale když denně přijíždím ze zaměst-
nání a projíždím kolem těchto vo-
zidel, která mi brání v zaparkování, 
věřte, že mám na tohle vztek.

V příloze Vám zasílám pár foto-
grafií těchto nepojištěných vozidel, 
která se nacházejí v dané ulici.

Předem děkuji za Vaši ochotu 
a čas.
S pozdravem a přáním pěkného dne

M. Č.
Vážený pane, na základě Vašeho 

podnětu jsem požádala o vyjádření 
vedoucího magistrátního odboru 
dopravních a správních činností. 
Ten nám sdělil, že jste čerpal z ne-
autorizované a pouze orientační 
databáze České kanceláře pojisti-
telů. Ani ta, ze které čerpáme my, 
na úseku přestupků v dopravě, 
není zcela spolehlivá (mj. záleží na 
tom, jak rychle tam zadávají změny 
registrované pojišťovny v Česku), 
a proto musí uvedený odbor zvát 
k podání vysvětlení provozovatele 
všech takto „podezřelých“ vozidel. 
Jednoznačně ale platí, že pokud 

městská policie takováto vozidla 
zdokumentuje a spis zašle, odbor 
přestupek řeší. Strážníci měst-
ské policie provedli šetření v ulici 
Borová s tím, že jedno Vámi uve-
dené vozidlo je pojištěno u Direct 
pojišťovny, ale zbývají dvě nejsou. 
Na ty bylo zpracováno oznámení 
o přestupku, které bylo postoupeno 
k dalšímu řízení na odbor doprav-
ních a správních činností. K vraku 
vozidla Citroën červené barvy sto-
jícímu před č.p. 5162 byl dohledán 
majitel, kterému byla dána lhůta 
k odstranění vozidla. Bude prove-
dena následná kontrola.

S přáním pěkného dne
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

zvýšeNý Dozor 
v okolí popelNic

Dobrý den,
obracím se s žádostí, zda-li by 

bylo možné posílit hlídky nebo 
dozor Městské policie Chomutov, 
popř. někoho jiného v okolí popel-
nic u „experimentů“? Důvod je jed-
noduchý – velké množství popelnic 
láká bezdomovce a nepřizpůsobivé, 
kteří bez problémů vyhazují věci 
z popelnic kolem sebe, nechávají 
je otevřené a odpadky pak létají 
po okolí. Děje se to pomalu každý 
den a hlavně každou noc. TSMCH 
se snaží pravidelně odvážet odpad 
a uklízet okolí, ale není v jejich si-
lách uklízet každý den. Jistí jedinci 
klidně přijdou během dne k popel-
nici a začnou vyhazovat odpadky 
a prozkoumávat popelnice a ani jim 

nevadí, že jsou vedle nich lidé.
Děkuji za přečtení mého 

podnětu.
S pozdravem

Jan Frelich
Dobrý den,
úvodem děkujeme za Váš pod-

nět. Problémem, který popisujete, se 
městská policie dlouhodobě zabývá, 
i když to zřejmě není občany tolik 
vnímáno. K tomuto jednání dochází 
po celém městě, samozřejmě nejvíce 
v nočních hodinách. Pokud se nám 
podaří některé z těchto osob při-
stihnout, jsou z naší strany nejčas-
těji řešeny oznámením na MMCH. 
Nemáme tu pravomoc nakázat jim, 
aby nepořádek po sobě uklidili (byť 
by to bylo nejjednodušší řešení), 
přesto se snažíme je k úklidu vyzvat, 
čehož někteří z nich uposlechnou. 
Jen za měsíc listopad jsme toto pro-
tiprávní jednání řešili celkem 70x.

V současné době plánujeme 
i noční kontrolní akce, zaměřené 
právě na tuto problematiku. Přes 
den se v úsecích pohybují územní 
strážníci a asistenti prevence kri-
minality. Problém ve vaší lokalitě 
každopádně předám územnímu 
strážníkovi a zároveň velitelům 
směn, aby se na okolí experimentů 
více zaměřili.

Budeme rádi i za pomoc ob-
čanů, aby v případě zjištění těchto 
osob u kontejnerů zavolali na bez-
platnou linku 156.

S pozdravem
Iveta Svatošová,

Městská policie Chomutov,
oddělení administrativy a přestupků

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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rIcHArD VáGNer
Učím angličtinu děti i dospělé. Práce s dětmi mě baví, i když 
s dospělými je to jednodušší. Děti musíte zaujmout, je to 
pro ně další hodina v rozvrhu, stojí to víc energie. O letních 
prázdninách provádím turisty v městské věži. V Chomutově 
jsem se narodil, je to moje město, mám ho rád. Chtěl bych, aby 
ho i ostatní cítili jako svoje – naše město.

JArOSLAVA 
StArOStOVá
Téma sběratelství mě oslovilo již na základní škole, kdy jsem 
shromažďovala místopisné pohlednice a fotky herců, zejména 
z tehdy populárního fi lmu Vinnetou. Příležitostně jsme doma do 
krabičky odkládali i malé kapesní kartičkové kalendáříky. Intenzivně 
jsem sbírku kalendáříků začala rozšiřovat až v roce 2014. Navázala 
jsem kontakt se sběrateli a začala jezdit na burzy. Kalendáříky třídím 
podle roků a témat do šanonů, kterých mám třicet, což je asi 23 tisíc 
kalendáříků. Nejstarší je rozevírací s kominíkem z roku 1943.
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Kytarista roman Knop 
zakotvil v Alike

Po rozpadu chomutovské skupiny 
X-Left To Die v důsledku tragické 
smrti zpěváka Davida Weingärtnera se 
její osiřelí členové hudebně realizují 
v jiných hudebních tělesech. Kytarista 
Roman Knop se stal důležitou součástí 
skupiny Alike z jihočeského Velešína.

„Po Davidově smrti jsem na 
Facebooku vyhodil výzvu, že hledám 
nějakou novou kapelu, protože jinak 
by mi hráblo. No a ozvali se kluci 
z Alike,“ líčí Roman Knop. Ve skupině 

z Českobudějovicka se nejen chopil 
kytary, ale zapojil se i do tvůrčího 
procesu. „Chtěl jsem dál skládat, tak 
jak jsem to dělal v X-Left To Die. 
Dokonce jsem se naučil pracovat 
s hudebními programy a teď už jsem 
v podstatě schopen celou skladbu na-
hrát sám. Takže příchod k Alike mě 
posunul i po hudební stránce.“ 

V porovnání s předchozí skupinou 
Romana Knopa hraje Alike melodič-
tější, více uhlazenou hudbu, i když 
žánrově se také řadí do crossoveru. 
Zájemci si na webu mohou přehrát 
pilotní klip Desire, který je předzvěstí 
prvního oficiálního alba skupiny 
Desires, hopes and failures, jež je mo-
mentálně ve fázi nahrávání a světlo 
světa spatří pravděpodobně v březnu 
nebo dubnu. O prázdninách by pak 
Alike měli vystoupit na 4. ročníku CV 
festu ve Vrskmani.

Kino nabídne tvrdou 
muziku i operu

Publikace vypráví příběh horské 
tratě číslo 137 do Vejprt

Kulturní život ve městě se letos 
rozjede pěkně zostra. V kině se sejdou 
příznivci tvrdé muziky i svěžího muzi-
kálu, v divadle se bude vařit či tančit. 
Komu by snad rychlé tempo nevyho-
vovalo, poslechne si vážnou hudbu.

Stále více oblíbené jsou kon-
certy v kině. Už 13. ledna se bude 
kino otřásat rytmy skladeb skupiny 
Rammstein. Na programu je pro fa-
noušky nejprve dokument o skupině, 
poté následuje koncert.

Příznivci vážné hudby se 
v kině sejdou 21. ledna. „Několik 
let jsme vysílali záznamy přenosů 
z Metropolitní opery, v letošní sezoně 
se nám podařilo získat privilegium 
vysílat přímé přenosy. Přestože se 
jedná o úzce zaměřený žánr, vždy 
kino zaplní několik desítek lidí. Naše 
snaha se tedy vyplatila,“ uvedla jed-
natelka společnosti Kultura a sport 

Chomutov Věra Fryčová. Na pro-
gramu bude Romeo a Julie.

Zimní stadion 9. února přijede 
navštívit sama Kleopatra. Zpěvačka 
Kamila Nývltová se svými kolegy 
odehraje jeden z nejúspěšnějších čes-
kých muzikálů. „Začátkem února se 
měl konat na zimním stadionu i kon-
cert Honzy Nedvěda. Ten byl ale 
z důvodu nemoci umělce přesunut 
na 9. března. Diváci se tedy nemusejí 
bát, že by o něj přišli,“ upozornila 
jednatelka.

Divadlo v lednu zažije vskutku 
detektivní příběh. Václav Vydra se 
26. ledna představí v roli sebevraha 
a zlodějíčka. Darebáky i policisty 
pak vystřídají děti, které si přijdou 
15. února zatančit s Míšou. O den poz-
ději Nela Boudová zjistí, že láska přece 
jen prochází žaludkem v představení 
Žena, která uvařila svého manžela.

Velmi zajímavou historii má trať 
číslo 137 z Chomutova do Vejprt. 
V minulosti byla velmi důležitá a na-
víc se na ní odehrálo mnoho různých 
situací. To ví snad nejlépe Jan Kadlec 
z Chomutova, který příběh tratě od 
jejího vzniku až po současnost po-
psal v nové knize. Jak kniha vznikala 
a jaký vztah má k trati a železnicím 
obecně sám autor, popsal Jan Kadlec 
v rozhovoru.
Vystudoval jste vysokou školu 
železniční, byla to pro vás v mládí 
jasná volba?

Určitě ano. Můj dědeček a strýci 
byli strojvedoucí a můj otec byl vlak-
vedoucí v Chomutově. Přeložen tam 
byl v roce 1928 a jezdil na všech tratí 

v okolí, naposledy jako vlakvedoucí 
právě na trati Chomutov – Vejprty. 
Takže jsem vyrůstal v železničář-
ské rodině. Samozřejmě jsem si jako 
malý hrál s vláčky, později jsme 
měli s kamarády pronajatý strážní 
domek na nádraží v Hoře Svatého 
Šebestiána. Jsem spjat jak s železnicí, 
tak s Krušnými horami.
Čím byla a je trať číslo 137 
zajímavá?

Trať 137 je ústřední tratí v Kruš-
ných horách, která překračuje hřebeny 
hor. Od roku 1872 přepravovala 
hlavně uhlí z podkrušnohorské pánve 
do Saska. Kniha ukazuje celou historii 
tratě od vzniku roku 1872 přes její nej-
úspěšnější období, to je období první 

republiky, do roku 1953, kdy se na 
základě úsporných opatření snižovaly 
počty vlaků, likvidovaly se koleje, sni-
žovaly se počty zaměstnanců ve sta-
nicích. Od roku 2013 na této trati není 
žádný výpravčí a trať, pokud je v pro-
vozu – to je jen o víkendech v létě – 
je řízena z chomutovského hlavního 
nádraží. Od roku 2016 na ní byl zase 
obnoven přeshraniční provoz.
Jak kniha vznikala?

Na knize jsem pracoval dva roky 
s přestávkami. Musel jsem sehnat 
mnoho podkladů – od svých známých, 
z muzeí z české i německé strany. 
Kniha je zajímavá tím, že je tam 
mnoho fotografií, které jsem pořídil 
já nebo mí známí. Jsou tam i foto-
grafie historické. V knize je popsána 
celá trať, všechna nádraží. Jsou tam 
zmínky o nehodách, trakční vozidlech 
či provozu v zimě. Právě o zimě na 
trati by se dala napsat celá kniha.
Průjezd komplikoval sníh?

Velice často. Pamatuji si, že 
v 70. letech byla trať kvůli sněhu tři 
týdny uzavřená, a to nebylo ojedi-
nělé. V období 1. republiky bývala 
trať na několik dní i týden uzavřená 
kvůli závějím. Musely přijet sně-
hové frézy z Německa na pomoc. 
Z obou stran pak frézy trať uvolňo-
valy, až byla sjízdná.
Je kniha o trati číslo 137 vaší 

první publikací?
V roce 2005 jsem napsal první 

malou brožurku Zaniklá trať Křimov – 
Reitzehain ve spolupráci s oblastním 
muzeem, byla několikrát znovu reedi-
tovaná. Při autogramiádě nové knihy 
přišli někteří, kteří si nechali podepsat 
i tuto malou knihu. Ta je k sehnání 
v muzeu ještě dnes.
Takže bude ještě další?

Knihu se zatím nechystám napsat. 
Možná ale napíši ještě o vejprtském 
nádraží. To mohlo být v minulosti 
důležitým železničním uzlem. Takže 
možná o něm napíši menší brožurku.
Publikace o trati číslo 137 je již 
v prodeji. Za jaké podpory kniha 
vznikla a máte už nějaké ohlasy?

Kniha je velice dobře přijímána 
veřejností, nejen odbornou. Byli 
jsme překvapeni velkým ohlasem. 
V současné době je prodáno zhruba 
500 kusů. Kniha se velice líbí, také 
proto, že je na pěkném materiálu, 
díky tiskárně Akord je krásně vy-
vedená, má mnoho fotografií a mo-
nografických příloh. Kniha mohla 
vzniknout díky podpoře starostek 
měst Vejprty, Měděnec a Výsluní, 
starostů obcí Kovářská a Křimov 
a bývalému primátorovi města 
Chomutova. Ti knihu finančně pod-
pořili. Bohužel mě zklamala rada 
Černovic, která spolupráci odmítla.
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Druhý pokus o založení sokolské 
jednoty v chomutově

Slavní chomutované na městských 
hřbitovech – Franz Josef Gerstner

Brzy po Novém roce 1903 se 
v bytě Bedřicha Sýkory, bývalého 
starosty neúspěšně založeného cho-
mutovského Sokola, sešla skupina 
lidí, kteří stáli za prvním poku-
sem o založení sokolské jednoty 
v Chomutově z roku 1898. Pánové 
Sýkora, Mazák, Piškule, Rošsler, 
Ruttner, Jörgl a Burkyt tam vyjed-
návali o novém založení Sokola 
v Chomutově. Domluvili se, že svo-
lají na 25. března téhož roku schůzi, 
na kterou přijede „ku podpoře míst-
ních znamenitý bratr Kukaň“ se svojí 
přednáškou. Dle domluvy se tak stalo 
a bratr Kukaň při své přednášce na-
dchnul svým vyprávěním o sokol-
ském životě posluchače natolik, že 
bylo rozhodnuto učinit nový pokus 
o založení tělovýchovné jednoty.

Z iniciativy bratra Mazáka 
se 28. dubna 1903 v Chomutově 
uskutečnila schůze všech zájemců 
o vstup do Sokola. Té se zúčastnilo 
čtrnáct bratří, kteří podepsali stanovy 
přivezené z Duchcova. Následně 
stanovy putovaly ke schválení na 
okresní hejtmanství v Chomutově. 
Odtud zanedlouho přišel dotaz, kde 

se nachází sídlo spolku. Bratři byli 
z dotazu na vážkách, jelikož netušili, 
zda se rozhodnout pro Chomutov či 
Horní Ves. Nakonec bylo rozhodnuto 
pro Chomutov i přes to, že budoucí 
členové spolku pocházeli z obou 
zmíněných lokalit. V červenci k velké 
radosti všech přišly zpátky schvá-
lené stanovy s názvem Tělocvičná 
jednota Sokol Chomutov. Druhého 
srpna 1903 byla následně v hornoves-
kém hostinci Feldschloss uspořádána 
ustavující valná hromada. Na ní za 
přítomnosti bratra Kukaně a zá-
stupců sousedních sokolských jednot 
došlo k přijímání členstva a volbě 
vedení. Starostou byl zvolen bratr 
Ruttner. Místopředsedou spolku se 
stal Bedřich Sýkora, jednatelem bratr 
Čermák, pokladníkem bratr Piškule 
a zapisovatelem František Novotný. 
Z ostatních členů byl zvolen zbytek 
výboru v počtu šesti členů a čtyř ná-
hradníků. Náčelníkem zodpovědným 
za cvičení byl zvolen bratr Rössler. 
Po volbě došlo ještě k rozhodnutí, že 
jednota vstoupí do župy Krušnohorské 
(administrativní organizace nadřízená 
jednotlivým jednotám).

Zápisné členů bylo stanoveno 
ve výši jedné koruny a měsíční pří-
spěvek 40 haléřů. Pro ty, kteří by se 
chtěli stát zakládajícími členy, bylo 
stanoveno zápisné na dvacet korun, 
k čemuž se však nikdo nepřihlásil, 
což lze jednoduše pochopit, vzhle-
dem k tomu, že zdejší Češi nepatřili 
mezi nejbohatší a vydání každé ko-
runy si museli vždy pečlivě promys-
let. Mezi členstvem vystupovali pře-
devším pomocní dělníci, železničáři 
a několik málo drobných živnostníků.

Poté se na valné hromadě sjedná-
valo, jak si obstarat cvičební nářadí. 
V této otázce nabídli ihned pomoc-
nou ruku sokolské jednoty Zákolany 
a Dejvice (pozdější ochranitelky 
chomutovské jednoty). Navíc bratr 
Kukaň věnoval do začátku jednotě 
400 korun na nákup nářadí u firmy 
Vindyš, kde Chomutovští nakou-
pili bradla a hrazdu za 650 korun, 
přičemž zbylých 250 korun spláceli 
několik dalších let.

Po této slavnostní chvíli násle-
dovala již běžná sokolská práce. 
Byl vyjednán pronájem v hostinci 
Feldschlos ve výši 40 korun ročně. 

Tento hostinec ležící v Kapellengasse 
2081, dnes Kukaňova ulice, vlastnil 
od roku 1885 bývalý dílovedoucí na 
dráze Rudolf Havel. Ten původní 
kantýnu hojně navštěvovanou čes-
kými dělníky a řemeslníky přesta-
věl. Přibylo tak další patro, záchody 
a v roce 1893 dokonce i taneční sál, 
čímž vznikl řádný hostinec. Později 
v roce 1918 došlo k přeměně hostince 
na Národní dům.

Po vyřešení otázky sídla se 
mohli chomutovští sokolové směle 
pustit do řádné činnosti sokolského 
spolku a hlavně ke cvičení. Jednota 
dále fungovala s přestávkou během 
obou světových válek. Po skončení 
druhé světové války začala do čin-
nosti jednoty stále více zasahovat 
komunistická strana. Stálé vměšo-
vání a politické tlaky shora nakonec 
vedly k zániku celého sokolského 
hnutí v Československu a tím pádem 
i k ukončení činnosti chomutovské 
jednoty. Obnovy se místní sokol-
ské hnutí dočkalo až na počátku 
90. let. 20. století. Od té doby působí 
v Chomutově dodnes.

Pavel Simet

Na chomutovských hřbito-
vech leží hroby mnoha historicky 
významných osobností. Letos ve 
spolupráci s Oblastním muzeem 
v Chomutově přinášíme seriál o li-
dech, kteří se zapsali nejen do histo-
rie Chomutova a jejichž ostatky jsou 
uloženy na městských hřbitovech. 

Franz Josef rytíř Gerstner (1756–
1832) se narodil v dnešní Hálkově 
ulici. Poté co v r. 1772 vystudoval 
zdejší jezuitské gymnázium, absol-
voval na pražské univerzitě filozofii 
a na inženýrské škole geometrii, 
mechaniku a fortifikaci. Po odchodu 
do Vídně se kromě medicíny věno-
val astronomii. V roce 1785 jako 
adjunkt profesora Strnada zveřej-
nil první vědeckou práci s meziná-
rodním ohlasem. O rok později byl 
členem přírodovědecké expedice do 
Krkonoš. Nadále se věnoval mapo-
vacím a rektifikačním pracím jako 
předseda dvorské komise. Roku 1789 
se stal profesorem vyšší matema-

tiky na pražské univerzitě, věnoval 
se fyzice, mechanice a metalurgii. 
Soustřeďoval se na praktické apli-
kace vědních oborů v průmyslových 
podnicích a stal se vyhledávaným 
poradcem a projektantem. V roce 
1795 jako člen dvorské komise pro 
vypracování nových učebních osnov 
prosadil zcela nový pohled na vý-
znam nových přírodovědných oborů 
pro oživení průmyslu v monarchii 
a evropském kontinentu a stal se za-
kladatelem a ředitelem nového tech-
nického institutu otevřeného v roce 
1806 jako pražská polytechnika, 
dnešní ČVUT. Jako ředitel vodních 
staveb v Čechách odmítl projekt 
vodního spojení Vltavy s Dunajem 
a roku 1808 projektoval koněspřežní 
dráhu z Budějovic do Lince, první 
železnici na kontinentu, postave-
nou v letech 1825–1832. V letech 
1831-1834 vyšla jeho třísvazková 
Příručka mechaniky. Za svou práci 
byl mnohonásobně oceněn. V roce 

1932 byly ostatky nejvýznamnějšího 
chomutovského rodáka uloženy do 
čestného hrobu a odhalen monumen-

tální pomník, po válce zničený. Hrob 
si lze prohlédnout ve staroněmecké 
části hlavního hřbitova.
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Zhruba sto klientů navštívilo v prv-
ním roce fungování chomutovskou 
noclehárnu v Kochově ulici. Jedná 
se o lidi přes přístřeší, kteří využívají 
možnosti přespat v suchu, teple a čis-
tých prostorách. Podle vedoucí nocle-
hárny si na tuto službu lidé již zvykli. 
„Vytvořila se zde stálá klientela, která 
sem chodí pravidelně přespávat. 
Máme dokonce jednoho klienta, který 
tu přespává každý den od samého 
vzniku noclehárny,“ uvedla vedoucí 
Hana Pitterlingová.

Kromě přespání samotného mohou 
lidé v noclehárně využít hygienické 
zařízení a dostat náhradní oblečení 

nebo něco k jídlu. S klienty pracují 
profesionálně vyškolení pracovníci, 
kteří dohlížejí i na provoz zařízení.

Noclehárna v Chomutově vznikla 
začátkem roku 2016. Nyní je určená 
pro muže starší 18 let z celé České 
republiky, kteří potřebují akutně řešit 
svou nepříznivou sociální situaci spo-
jenou s náhlou ztrátou střechy nad hla-
vou či v situaci, kdy jsou dlouhodobě 
bez přístřeší a nemohou nebo nechtějí 
využívat služeb azylových domů. 
Kapacita je deset lůžek.

V budoucnu bude noclehárna roz-
šířena o část pro ženy a denní centrum 
pro klienty bez přístřeší.

Emičce, která trpí nevyléčitelnou 
nemocí, pomohli žáci ze základní 
školy Duhová cesta. S učiteli školy 
a se svými rodiči uspořádaly charita-
tivní jarmark a výtěžek z něj pomůže 
právě jedenáctileté slečně. Přípravy na 
jarmark začaly už loni v září, to děti 
s rodiči začínaly vyrábět různé před-
měty, které se následně při jarmarku 
prodávaly. „Rodiče do školy nosili 
materiály na vyrábění, v odpoled-
ním čase s dětmi a pedagogy vyráběli 
různé předměty. Začínali jsme papí-
rovými přáníčky, pak jsme vyráběli 
i svícny, adventní věnce, pohankové 
polštářky, malované deštníky či ekolo-
gické látkové tašky,“ uvedla ředitelka 
školy Petra Jandová.

Charitativní akce se pořádala již 
počtvrté. V minulých letech výtěžek 
z jarmarku pomohl chlapci a dívce 
s leukémií či nevidomému autistic-
kému chlapci, který má absolutní 
sluch. „Návštěvníci mají radost, že 
pomohli dobré věci, a ještě si odnášejí 
dárky. Letos akci navštívilo přes tři 
sta lidí. Jarmark pro Emu shromáždil 
46 518 korun,“ doplnila ředitelka. 

Nápad pomáhat potřebným dostali 
rodiče žáků školy a založili za tímto 
účelem zapsaný spolek Duhovka 
Chomutov. „Děti se učí od rodičů, že 
je moc fajn, když se lidé sejdou a spo-
lečně podpoří dalšího člověka. Zažívají 
už v útlém věku, že dávat je větší ra-
dost než dostávat,“ řekla ředitelka.

Do výroby předmětů, které se na 
jarmarku prodávaly, se zapojili i ti 
nejmladší žáci. Druháci po loňské 
zkušenosti spoléhali na malované 

tašky a nahřívací polštářky plněné 
pohankovými slupkami. Prvňáci 
zas vyráběli voňavá přírodní mýdla 
a drobné šperky. 

V noclehárně za rok přespalo sto klientů

Děti s rodiči vyráběly, aby 
pomohly nemocné emě

Oblíbená kavárna bude své 
návštěvníky stále bavit

Café Atrium bude i v letošním 
roce obohacovat kulturní život ve 
městě. V kavárně se lidé sice již 
nebudou setkávat při Zpovědnici 
Radovana Smokoně a Martina 
Jáchyma, čeká je však mnoho ji-
ných akcí. „Dále budeme spolu-
pracovat s chomutovskou základní 
uměleckou školou při tradičním 
ART Zastavení, a to každý druhý 
čtvrtek v měsíci. Dvakrát v roce 
v kavárně uspořádá koncert kla-
vírní oddělení jirkovské a žatecké 
umělecké školy,“ uvedla Martina 
Řápková z Café Atria. 

Každý měsíc si mohou lidé 
v kavárně prohlédnout umělecká 
díla při výstavách regionálních 

malířů, fotografů či grafi ků nebo 
výtvarníků s handicapem. „Opět se 
v naší kavárně budou konat před-
nášky Leony Hrnkové, Michaely 
Turjančíkové a dalších. Také se 
pokusíme uspořádat jazzové a blue-
sové koncerty. A jako každý rok 
festival Mezi městy, kde vystupují 
většinou klienti z různých ústavů 
sociální péče,” doplnila Martina 
Řápková.

Nejbližší akcí, kterou bude ka-
várna pořádat, je 12. ledna ART 
Zastavení. Již 13. ledna mohou 
lidé navštívit přednášku Michaely 
Turjančíkové na téma Koučováním 
ke štěstí a 20. ledna se bude konat 
bluesový koncert Lady I Trio.

Milí spoluobčané,
do roku 2017 Vám přejeme 
Boží požehnání, ochranu, 

milost a pokoj
ve jménu Ježíše Krista.

Milan Let, Církev bratrská Chomutov
Filip Němeček, Českobratrská církev evangelická Chomutov

Jan Matoušek, Církev adventistů sedmého dne Chomutov
Vladimír Hromádka, Křesťanské společenství Jirkov

Martin Huňát, Církev bez hranic Chomutov
por. Daniel Biško, Armáda spásy Jirkov

Veronika a Vladimír Moravcovi,
Církev československá husitská Chomutov
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Slovo revolvingový znamená 
v českém překladu „obnovující se“. 
Jedná se tedy o druh spotřebitel-
ského úvěru, který je automaticky 
obnovovaný. Zároveň se jedná 
o úvěr krátkodobý. Bývá zpravi-
dla uzavírán na dobu jednoho roku, 
během kterého je osoba povinna 
půjčené prostředky vrátit zpět. Po 
uplynutí této doby je možné úvěr 
automaticky prodloužit a fi nance 
čerpat až do výše sjednaného úvě-
rového rámce a úvěrový vztah tak 
pokračuje za původních podmínek.

Fungování revolvingového 

úvěru je podobné jako u konto-
korentního úvěru. Hlavní rozdíl 
je v tom, že revolvingový úvěr 
je poskytován účelově a není 
u něj povinnost mít účet u banky, 
u které bychom chtěli úvěr čerpat. 
Revolvingový úvěr neposkytují jen 
banky, ale i další nebankovní sub-
jekty. Aby byl revolvingový úvěr 
výhodný, je vhodné ho používat 
pouze na fi nancování krátkodo-
bých výdajů. Jinak se vám velmi 
prodraží!

Hlavní výhodnou revolvingo-
vého úvěru je, že budeme-li chtít 

opakovaně půjčit peníze, nebudeme 
muset pokaždé úvěr znovu zařizovat. 
Revolvingový úvěr je administračně 
nenáročný. Je možné jej čerpat i splá-
cet zároveň, což ovšem představuje 
i velké riziko. Snadno se totiž může 
stát, že se ocitnete v nepřehledné 
smyčce, kdy ztrácíte pojem o částce, 
kterou musíte splatit, a to zejména 
pokud čerpáte více revolvingových 
úvěrů současně. Revolvingový 
úvěr lze čerpat i prostřednictvím 
kreditní karty. Velkou nevýhodou 
revolvingového úvěru jsou vyšší 
úroky a další poplatky. Úroky jsou 

velmi vysoké především v případě 
prodlení! Dalšími nevýhodami jsou 
nízký úvěrový rámec a vyšší mini-
mální splátky.

Pozor, z revolvingového úvěru 
se lze vyvázat pouze za předpo-
kladu, že jsou uhrazeny všechny 
zapůjčené fi nance a pouze prostřed-
nictvím vlastní žádosti o výmaz 
osobních údajů z klientské databáze 
a zrušení úvěrových účtů.

Petra Březinová,
Sociální poradnu Písečná,

tel.: 474 659 241, 
e-mail: poradna@soschomutov.cz

Objednali jste si zboží z e-shopu 
a nesedí vám velikost, zboží se vám 
nelíbí či ho z jakéhokoliv důvodu 
nechcete? Máte možnost ho do 14 
dnů vrátit, respektive odstoupit od 
smlouvy. Dle ustanovení občanského 
zákoníku je nakupování na internetu 
považováno za nakupování na dálku, 
do něhož spadají i smlouvy uzavřené 
telefonicky či písemně. Čtrnáctidenní 
lhůta pro odstoupení se počítá od doby 
převzetí, což je například vyzved-
nutí na poště nebo osobní odběr. Na 
vrácení zboží ve 14denní lhůtě má 

zákazník nárok i v případě osobního 
vyzvednutí zboží, neboť rozhodující 
je uzavření smlouvy, které proběhlo 
na dálku. Poslední den lhůty pro 
odstoupení je zachován, pokud nej-
později poslední den lhůty je písemné 
odstoupení od smlouvy odesláno. 
I když bude doručeno obchodníkovi 
po uplynutí 14denní lhůty, je povinen 
odstoupení akceptovat, pokud budou 
splněny další podmínky. Podnikatel 
má pak povinnost do 14 dnů vrátit zá-
kazníkovi všechny peníze, které od něj 
přijal včetně nákladů na dopravu.

Na oDpaDky s rozUmem

Dejte si pozor na revolvingový úvěr

Zboží z e-shopu lze vrátit
Objednali jste si zboží z e-shopu zákazník nárok i v případě osobního 

Na oDpaDky s rozUmem

Zboží z e-shopu lze vrátit

Kam s disky
cD/DVD?

Nosiče CD a DVD jsou ne-
vděčným odpadem a jejich recyk-
lace se v Česku neprovádí. Kromě 
plastu nosič obsahuje i mikrofi lm, 
který nejde oddělit. Jak tedy nalo-
žit s CD/DVD? Obalem nosiče je 
plastová krabička, která patří do 
žlutého kontejneru. Samotný no-

sič vhoďte do směsného odpadu. 
V případě, že likvidujete větší 
množství disků, je vhodné je od-
nést do sběrných dvorů. Pozitivní 
zprávou je, že disky se postupně 
nahrazují internetovými cloudy 
či fl ash disky, které lze využívat 
opakovaně. 
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Čtvrťáci vysadili mladé vrby

Děti si užily 
výlet na hrad V tělocvičně školy 

se usadil mamut

Kdo se v poslední době prochá-
zel Bezručovým údolím, možná si 
všiml malé cedulky s nápisem. Je 
na ní psáno, že tam žáci 3.B ze ZŠ 
Akademika Heyrovského vysa-
dili mladé vrbičky. Ve spolupráci 
s Městskými lesy Chomutov se 
děti učí poznávat, chránit a pomá-
hat přírodě. Nyní na místě porostou 
stromy zasazené dětskýma rukama.

Děti už v minulém školním roce 
podnikaly výpravy do lesa. „Měřili 
jsme obvody kmenů a zjišťovali 
stáří stromů, dozvídali jsme se 

něco o zvířatech žijících v okol-
ních lesích, o škůdcích, sbírali jsme 
semena rostlin a poznávali nové 
rostliny,“ uvedla učitelka čtvrťáků 
Stanislava Wiedenová.

Nové poznatky děti získaly 
formou hry a plněním zajímavých 
úkolů. „Nabídku výukových pro-
gramů Městských lesů Chomutov 
jsme využili již několikrát, i v letoš-
ním roce pokračujeme, tentokrát na 
téma Od semínka po nábytek, a tě-
šíme se na nové zážitky,“ dodala.

Ve výukovém programu lesáků 

Od semínka po nábytek děti po-
znají, jak se ze semínka vypěstuje 
sazenice. Pracovníci organizace 
žákům v lese ukážou školky a dále 
je seznamují s pěstováním stromů, 
s jejich těžbou a následným zpra-
cováním. „Vše, co je možné, vidí 
děti na vlastní oči. Program probíhá 
přímo v lese. Děti seznamujeme 
i se dřevem samotným, dozví se, 
že je to obnovitelná surovina a co 
vše se z ní dá udělat,“ vysvětlila 
Martina Zdiarská z Městských lesů 
Chomutov.

Třídní učitelky připravily pro šesté 
třídy Základní školy v Chomutově 
v Hornické ulici výjezd na Horní hrad. 
Cílem bylo stmelit třídní kolektiv, kdy 
se žáci mezi sebou i s učiteli poznají 
i v jiném prostředí než jen v tom škol-
ním. Po příjezdu na místo se všichni 
zabydleli a hned začal zajímavý pro-
gram. „Hráli tam různé hry zamě-
řené na vzájemnou spolupráci, poté 
si prohlédli hrad a po večeři je čekala 
ohňová show. Někteří stateční jedinci 
absolvovali ještě stezku odvahy v pro-
storách hradu,“ popsal zástupce ředitele 
Zdeněk Schück. Druhý den si šesťáci 
při procházce kolem hradu nasbírali 
přírodniny, ze kterých vyrobili spo-
lečné výtvarné dílko. Na hradě se pak 
zúčastnili kejklířského workshopu, kde 
se někteří naučili žonglovat.

Poutavou výstavu s výkladem 
si užily děti z prvních až šestých 
tříd základní školy Na Příkopech. 
V rámci projektového dne Mamut 
pro ně byla v tělocvičně školy 
připravená výstava o pravěku. 
„Výstavou žáky provedla průvod-
kyně s poučným výkladem. Viděli 
jsme zajímavé exponáty. Žáci se 
dozvěděli o evoluci člověka, pravě-
kém umění, zbraních a zvířatech,“ 
uvedla zástupkyně ředitele školy 
Markéta Kanická.

Žáci si také vyzkoušeli ze zrna 
pomocí kamenů nadrtit mouku 
a vyrobit si botu z kůže a lana. Na 
závěr děti vyplnily krátký test.

Děti si užily V tělocvičně školy 

Zahradní 
zvítězila 

v soutěži

Škol(k)a jinak, tak se jmenuje sou-
těž, kterou letos poprvé vyhlásil Svaz 
měst a obcí ČR. V čem je naše škola 
jiná než ostatní? Na co můžeme být 
právem pyšní? Čeho si často všímají 
návštěvy a co je příjemně překvapuje? 
Tyto otázky si položili na základní 
škole Zahradní, a protože poměrně 
snadno našli odpověď, neváhali se do 
soutěže zapojit.

Škola vsadila na tradiční spolupráci 
starších žáků s mladšími. Ta je spojená 
s činností žákovského parlamentu. 
Děti se pravidelně scházejí a učí se 
efektivně diskutovat o dění ve škole, 
prosazovat své myšlenky a podílet se 
na chodu školy. „Vedle toho organizují 
spoustu akcí pro spolužáky a inspirují 
je k občanské aktivitě. Jde o karnevaly, 
diskotéky, halloweenské či veliko-
noční soutěžní dopoledne, vánoční 
vystoupení, dny dětí, ale také sběrové 

akce a jiné charitativní počiny. Větší 
děti předávají zkušenosti menším 
a je radost sledovat, jak tento velmi 
přirozený princip učení funguje,“ 
popsala spolupráci učitelka Markéta 
Moravcová Raušová.

Koncept se organizátorům sou-
těže líbil a následně zejména podpora 
současných i bývalých žáků, rodičů 
a přátel školy způsobila, že škola v ulici 
Zahradní ve velké celostátní konku-
renci mezi základními školami zví-
tězila. „Neznamená to, že je automa-
ticky školou nejlepší. Samotná soutěž 
ukázala to, že v každé škole se najde 
něco pozoruhodného. Na Zahradní ale 
možná o něco lépe než jinde víme, že 
není špatné se občas pochlubit a dát 
o sobě vědět, aby i na druhém konci re-
publiky bylo zřejmé, že v Chomutově 
žijí šikovné děti i učitelé a mají světu 
co ukázat,“ dodala učitelka.
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Ilustrátor rozesmál děti k slzám

Děti se učí praxí, opravují historické stroje

Budoucí hasiči dostali 
vyprošťovací zařízení

Páťáci se učili zdravému pohybu

Beseda plná smíchu  čekala 
v chomutovské knihovně na 
osmáky ze základní školy ve Školní 
ulici. O ilustracích jim velmi 
poutavě vyprávěl Adolf Dudek. 
Málokdo z přítomných by si pomy-
slel, jak může být beseda zábavná.

Adolf Dudek doslova rozbre-
čel své publikum – smíchy. „Celou 
hodinu a půl byly slyšet salvy smí-
chu. Vysvětlil nám, že vše můžeme 
nakreslit prostě a jednoduše ze čtyř 

základních geometrických tvarů – 
kruhu, čtverce, obdélníku a troj-
úhelníku. Nejdříve se nám to zdálo 
divné, ale měl pravdu. Jak málo 
stačí a jak jednoduché to je. Vlastně 
nám ani nedošlo, že se něco učíme, 
protože jsme se především smáli 
a bavili,“ uvedla učitelka Martina 
Nováková.

Každý z žáků se naučil nakreslit 
město s domy, auty a parkem, svou 
vlastní dlaň, obličej a lidskou po-

stavu. Ani netušili, jak jednoduché 
pravidlo platí pro nakreslení obli-
čeje dítěte a dospělého. „Také jsme 
zjistili, že naše rozpětí paží odpo-
vídá naší výšce, předloktí velikosti 
chodidla, že nám oko během života 
neroste a na šířku obličeje se nám 
vejde pětkrát a mnoho a mnoho dal-
šího. Vše bylo velmi vtipně dopro-
vázeno,“ dodala.

Ani závěr nebyl smutný, děti če-
kalo několik výtvarných hádanek.

Za podpory města připravila 
Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
(ESOZ) Chomutov pro žáky zají-
mavé projekty. Jejich společným cí-
lem je výuka zaměřená na poznatky 
získané praxí.

Rozšířit znalosti žáků v oblasti 
alternativních zdrojů energie po-
máhá projekt Energie pod poklič-
kou. Účastníci se seznámí s tím, 
kde a jak energie vzniká, jakým 
způsobem jí využíváme a jak působí 
na okolní svět, přírodu a člověka 

samotného. „Přednášky jsou pro 
děti připraveny velmi atraktivně, 
mnoho věcí si mohou vyzkoušet na 
modelech přímo v prostorách školy 
nebo v jejím blízkém okolí,“ uvedla 
manažerka projektů a propagace 
ESOZ Gabriela Tenková. Pohyblivé 
modely ukážou například fungování 
vodní či fotovoltaické elektrárny. 
Projektu se zatím zúčastnilo přes 
tři sta dětí, polovina z nich přímo 
z chomutovských základních škol.

Další projekty jsou zaměřené 
přímo na žáky sloučených střed-
ních škol ESOZ. Například projekt 

Vnímání historie přes opravy země-
dělských strojů v PZOO podpo-
ruje v dětech poznávání historie 
a také řemesel. „Ve spolupráci 
s Podkrušnohorským zooparkem se 
naši žáci zapojují do oprav historic-
kých zemědělských strojů. Podílí se 
i na přípravě expozice strojů přímo 
v zooparku,“ doplnila Gabriela 
Tenková.

Se zooparkem spolupracuje škola 
i při projektu Ptačí budky. Děti v od-
borné přípravě vyrábějí budky, které 
následně rozmísťují na určená místa 
v zooparku. Tím se podporuje hníz-

dění ptáků v areálu. Děti se tím učí 
chránit a podporovat přírodu.

Žáci středních škol také při-
pravovali odborné přednášky pro 
sociálně znevýhodněné skupiny, 
například pro klienty Sociálního 
centra Kamínek. V rámci projektu 
Připraven na život seznamovali 
posluchače se základními zdravot-
nickými a ekonomickými informa-
cemi. Přednášky byly zaměřené na 
zdravotní prevenci, zásady hygieny, 
bezpečný sex, ale i finanční gra-
motnost, psychologické minimum 
a mnoho dalších témat.

Hasičský záchranný sbor Ústec-
kého kraje, územní odbor Most pře-
dal Střední odborné škole energe-
tické a stavební, Obchodní akademii 
a Střední zdravotnické škole (ESOZ) 
Chomutov vyprošťovací hydraulické 
zařízení s příslušenstvím. Ředitelka 
územního odboru Eva Benáková 
předala nářadí zástupcům školy a ně-
kdejší absolvent školy Karel Šíma 
seznámil žáky s jeho technickými 
parametry a použitím. „Zařízení je 

velkým přínosem pro zkvalitnění 
praktického výcviku záchrany osob 
z havarovaných vozidel v kurzu 
strojník, který žáci absolvují v závěru 
studia tohoto oboru“, potvrdil učitel 
odborných předmětů Petr Dudek. 
„Nesmírně si vážíme spolupráce a po-
moci Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje při přípravě našich 
žáků na jejich budoucí povolání ha-
siče,“ dodal v závěru zástupce ředitele 
školy Miloš Holopírek.

Žáci pátého ročníku základní 
školy Kadaňská se zapojili do pro-
jektu Zdravotního ústavu Ústí nad 
Labem Putování za zdravým po-
hybem. Pracovníci ústavu pro děti 
připravili zajímavý program, který 
byl zaměřen na správné stravování 
a zdravý životní styl.

Aktivity programu byly rozdě-

leny na teoretickou a praktickou 
část. „Nejprve se děti dozvěděly, že 
kromě pyramidy zdravé stravy exis-
tuje i pyramida zdravého pohybu. 
Pomocí soutěží ve čtyřech týmech si 
jednotlivé druhy pohybu člověka roz-
dělily do čtyř pyramidových stupňů. 
Dozvěděly se také, které činnosti 
nejsou vhodné pro jejich věk,“ uvedla 

třídní učitelka Jana Adámková.
Soutěže rychle plynuly a všechny 

děti se aktivně zapojovaly, zejména 
proto, že za každou správnou odpo-
věď byla šance posunout svůj tým 
k celkovému vítězství.

Druhá část aktivit se odehrávala 
v tělocvičně, kde si každý na vlastní 
kůži vyzkoušel, jak je na tom se svou 

rychlostí, vytrvalostí, sílou a obrat-
ností. V závěrečném hodnocení se 
umístění týmů lišilo pouze o jediný 
bod, který rozhodl o celkovém vítěz-
ství. „Všichni ve třídě se ale naštěstí 
shodli na tom, že pro dnešní den 
nebylo až tak důležité vyhrát, ale hrát 
fér a být spokojený se svým výko-
nem,“ dodala učitelka.
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Maturanti gymnázia se loučí stylově

V hudbě na rodném jazyce nezáleží

Sezona maturitních plesů je v pl-
ném proudu. Divadlo je plné lidí, 
kteří mají někdy až příliš dobrou 
náladu, všude se pohupují balon-
 ky a blikají světla. Je krásné to 
pozorovat a úžasné se zúčastnit. 
Gymnázium Chomutov má už tři ze 
čtyř plesů za sebou a možná byste 
chtěli vědět, jak vlastně vypadaly.

Každý ples byl samozřejmě jiný, 
originální. Ale já začnu tím, čím 
byly tyto večery podobné. Například 
skvělý moderátor nechyběl na žád-
ném z nich. Dále tu byla skvělá 
předtančení, neuvěřitelná půlnoční 
překvapení a nádherná výzdoba. 
Samotná témata plesů samozřejmě 
také zaujala – Pohádkový ples 
(4.B), Vysmátej ples (4.A) a Ples 

v Čarovném lese (4.C).
Nejspíš vás ale zajímají i odliš-

nosti jednotlivých plesů. Nejvíce se 
asi lišil ples 4.A, neboli Vysmátej 
ples, o kterém jsme vlastně až do 
poslední chvíle nic netušili. Prvním 
příjemným překvapením byl bar 
s welcome drinky v přísálí. Druhým 
překvapením bylo předtančení, je-
hož hudba se skládala jen z českých 
hitů. Třetím překvapením večera byl 
moderátor Libor Bouček. 

Samozřejmě se toto všechno 
nevyčarovalo samo, za každým 
plesem stála tvrdá práce. Což potvr-
dil i Marek Hadač, maturant třídy 
4.C. „Přípravy byly velmi náročné, 
hlavně domluva mezi utvořenými 
skupinkami, které si vždy pevně 

stály za svým názorem a žádné jiné 
návrhy nepřijímaly. Čím více se blí-
žil ples, tím větší napětí mezi námi 
bylo,“ uvedl.

Tím ale naši maturanti nekončí 

a 20. ledna se bude v městském di-
vadle konat Ples čar a kouzel třídy 
6.F, který nás zavede do kouzelného 
světa Harryho Pottera.

Adéla Reissová

„Nemáte někdo na půjčení la-
dičku?“ ptám se ostatních. Po chvíli 
hledání se v celém orchestru ko-
nečně jedna najde. Když doladím, 
přejedu smyčec ještě kalafunou 
a prozatím ho povolím. Basu si 
odnesu ke stojánku a připojím se 
k ostatním. 

K ostatním muzikantům z orches-
tru Ponticello, který založila v roce 
1998 Káťa Lesáková a ke kterému se 
každým rokem přidávají mladí mu-

zikanti a nejstarší odcházejí. V sou-
časné době má náš orchestr čtyřiatři-
cet členů. Patřím mezi ně. 

Jsme s celým orchestrem v Chem-
nitz, kde vystupujeme s druhou 
polovinou našeho ansámblu ně-
meckým orchestrem z organizace 
100Mozartkinder. Do vystoupení 
zbývá necelá hodina. Cítím lehkou 
nervozitu, nerada bych celému or-
chestru zkazila skladbu. 

Začínají se scházet lidé a my jim 

na uvítanou zpíváme německou ko-
ledu. Bereme nástroje a zahajujeme 
koncert. Německé skladby diriguje 
dirigentka Thu Trang Saeur a české 
naše dirigentka Káťa Lesáková. 

Hrajeme spolu již šest let a hla-
v ní zásluhu na tom má právě Káťa. 
Není jen dirigentkou, ale také naší 
kamarádkou, stmeluje orchestr 
neuvěřitelným způsobem. Mnozí 
z nás tam chodí hlavně kvůli ní. 
Ukočírovat orchestr složený 

z Čechů i Němců čítající až pade-
sát muzikantů rozhodně není lehký 
úkol. Káťa to zvládá výborně, do-
káže vše zařídit do nejmenších de-
tailů, a to vždy s úsměvem na tváři. 

O Kátě mohu s klidem říct, 
že dělá Chomutov lepším, a to 
nejen hudbou, ale hlavně díky je-
jímu upevňování skvělých vztahů 
s Němci, což je pro město s výraz-
nou německou historií důležité.

Klára Bystroňová

Inzerce

AKce:
• Přímé přenosy
• Promítání světových koncertů 
• Školní představení
• Mimořádné akce pro rodiny s dětmi
• Setkávání kultur (vietnamská, romská, ukrajinská, …)
• Filmové festivaly
• Představení pro seniory

Počet představení rok 2016 – celkem: 1 082Návštěvnost rok 2016 – 71 635 diváků

KULTURNĚ 
SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM
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křížovka V lednu před šedesáti lety se v kostele (tajenka) ulici, který získala československá pravoslavná církev, konala první bohoslužba.
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osmisměrka Na konci ledna začne dalším ročníkem (tajenka). vtipy

„Mami, tati, rozhodl jsem se od 
Nového roku osamostatnit.” 
„To je moc dobře.” 
„Kufry máte před barákem.”

Dva sněhuláci. 
První: „Podívej, chumelí.” 
Druhý: „To je otrava, ale alespoň 
nám padají náhradní díly.”

Manželé právě vesele zapíjejí 
příchod nového roku, když náhle 
manželka zesmutní. 
„Co je?” ptá se manžel. 
„Ale,” povídá manželka, „právě 
jsem si uvědomila, že mám 
všechny šaty od loňska.”

„Víš, kolik je hodin?” ptá se 
rozespalý otec své dcery, která se 
právě vrátila domů. 
„Asi půlnoc.” 
„Správně. Jenže ty jsi odešla na 
Nový rok a dnes je Tří králů.”

Zimní plískanice.  Manželka za 
volantem povídá manželovi: „To 
je dneska smog, že není vidět 
na krok.” 
„Když si sundáš ten igelit 
z předního okna, třeba se vyčasí.”

Lyžařský nováček si na sjezdovce 
zlomí nohu: „Přece ten kurz má 
výsledky, loni jsem si ji zlomil už 
při vystupování z vlaku.”rČeNÍ, POetI, ŽItNá, StANY, NátĚr, KALUŽ, eStÉt, SYtIČ, MeteOr, 

LetáK, rODáK, SOUZVUK, ŽetON, VerNe, BIVAKY, rAceK, NeVÝt, Která, 
teePee, VOKáL, DOtYK, VNADA, NecKY, BŘeVNA, OVČáK
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 10.1. čt 17:00 ta Naše písNička česká 2 
 12.1. čt 17:30 art zastaveNíčko 
 13.1. pá 17:00 hraJeme si pro raDost
 23.1. po 17:00 tříDNí koNcert laDy bečkové 
 26.1. čt 18:00 poDvečer s klavírem

 11.01. st 17.00 velká číNská zeĎ (3D)
   19.30 la la laND
 12.01. čt 17.00 assassiN’s creeD
   18.00 všechNo Nebo Nic
   20.00 poD roUškoU Noci
 13.01. pá 17.00 aNDěl páNě 2
   18.00 všechNo Nebo Nic
   20.00 rammsteiN iN amerika
 14.01. so 15.00 ozzy
   16.00 maNžel Na hoDiNU
   18.00 poD roUškoU Noci
   19.00 proč právě oN?
 15.01. ne 15.00 zpíveJ (3D)
   17.00 proč právě oN?
   18.00 všechNo Nebo Nic
   20.00 velká číNská zeĎ
 16.01. po 17.00 roGUe oNe: star Wars story
   19.00 všechNo Nebo Nic
 17.01. út 17.00 roGUe oNe: star Wars story (3D)
   19.00 poD roUškoU Noci
 18.01. st 17.00 proč právě oN?
   19.00 pasažéři (3D)
 19.01. čt 17.00 Divoké vlNy 2
   18.00 rozpolceNý
   19.30 XXX: Návrat XaNDera caGe (3D)
 20.01. pá 17.00 Divoké vlNy 2
   18.00 rozpolceNý
   19.30 XXX: Návrat XaNDera caGe 
21.01. so 15.00 Divoké vlNy 2
   17.00 všechNo Nebo Nic
   18.45 charles GoUNoD: roméo et JUliette (romeo a JUlie) 
   20.00 rozpolceNý
 22.01. ne 15.00 Divoké vlNy 2
   17.00 maNžel Na hoDiNU
   18.00 roGUe oNe: star Wars story (3D)
   19.30 proč právě oN?
 23.01. po 17.00 la la laND
   19.00 XXX: Návrat XaNDera caGe (3D)
 24.01. út 17.00 aNDěl páNě 2
   19.00 v pasti
 25.01. st 17.00 assassiN’s creeD (3D)
   19.00 XXX: Návrat XaNDera caGe 
   20.00 maNžel Na hoDiNU
 26.01. čt 17.00 resiDeNt evil: posleDNí kapitola (3D)
   18.00 milUJi tě moDře
   20.00 spoJeNci
 27.01. pá 17.00 resiDeNt evil: posleDNí kapitola
   18.00 psí posláNí
   20.00 resiDeNt evil: posleDNí kapitola (3D)
 28.01. so 15.00 zpíveJ
   17.00 milUJi tě moDře
   18.00 resiDeNt evil: posleDNí kapitola
   20.00 spoJeNci
 29.01. ne 15.00 Divoké vlNy 2
   17.00 spoJeNci
   18.00 resiDeNt evil: posleDNí kapitola (3D)
   20.00 poD roUškoU Noci
 30.01. po 17.00 pasažéři
   19.00 zaklaDatel
 31.01. út 17.00 roGUe oNe: star Wars story
   19.00 spoJeNci

 11.1.  st 17.30  astroloGie – Lektor R. Žáček – SKKS 

 13.1. pá 16.00  koUčováNím ke štěstí – přednáška, workshop – Michaela 
Turjančíková – Café Atrium 

 17.1. út 20.00  troškU ÚsměvNého povíDáNí oD zDeňka trošky – 
MUSIC XS CLUB – bývalý Švermák

 20.1. pá 16.30  zimNí vločkové triko – výroba originálního trika pomocí kla-
sických nebo tekutých textilních barev – rezervace do 18. 1. na vonaka.
jana@seznam.cz – Středisko volného času Domeček

 24.1.  út 10.30  hleDeJme své přeDky – genealogická přednáška – lektor Ing. 
Mgr. Martin Slaboch, PhD. – SKKS 

 24.1.  út 17.00  GeNealoGie a možNosti pátráNí po přeDcích – lektor 
Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD. – SKKS 

 24.1. út 17.00  životNí výzvy a zkUšeNosti Našeho bytí – přednáška 
Leony Hrnkové – Café Atrium

 25.1. st 17.00  večery poD lampoU – autorský večer se spisovatelem 
a nakladatelem Josefem Pepsoněm Snětlivým a Miloněm Čepelkou, 
zakladatelem Divadla Járy Cimrmana – SKKS

 28.1. so 15.00  masopUsŤáček – rozpustilé skotačení veselých masek všeho 
druhu při diskotéce, soutěže a tombolička – Středisko volného času 
Domeček 

 28.1.  so 09.00  chomUtovská ploUtev – Rodinné zápolení 2017 – Aquasvět

 30.1. po 17.00  zimNí plavci Na špicberkách – beseda o severském cesto-
vání s promítáním fi lmu s Jindřichem Krásou PhD. – SKKS 

    coUNtry taNečNí klUb laso – 11., 18. a 25. 1. v 18.00 hodin – 
dobové oblečení ani partner není podmínkou. Pouze pro dospělé – 
Středisko volného času Domeček

    aUtoDráha pro veřeJNost – 12., 19. a 26. 1. od 16.00 ho-
din – Středisko volného času Domeček 

    mimísek – 13., 20. a 27. 1. od 10.00 hodin – cvičení pro děti od 6 mě-
síců – Středisko volného času Domeček

    DopoleDNí keramika – 24. a 31. 1. od 9.00 hodin – Středisko 
volného času Domeček

    keramika pro Dospělé a mláDež – 11., 18. a 25. 1. 
od 17.00 hodin – Středisko volného času Domeček 

    prohlíDky iNteriérŮ staveb ve staré vsi s prŮvoD-
cem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

11.1.  st 17.30  

13.1. pá 16.00  

17.1. út 20.00  

20.1. pá 16.30  

24.1.  út 10.30  

24.1.  út 17.00  

24.1. út 17.00  

25.1. st 17.00  

28.1. so 15.00

28.1.  so 09.00  

30.1. po 17.00  

    coUNtry taNečNí klUb laso

    aUtoDráha pro veřeJNost

    mimísek

    DopoleDNí keramika

    keramika pro Dospělé a mláDež

    prohlíDky iNteriérŮ staveb ve staré vsi s prŮvoD-

10.1. čt 17:00 
12.1. čt 17:30 
13.1. pá 17:00 
23.1. po 17:00 
26.1. čt 18:00 

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

ZUŠ t. G. MASArYKA

 17.1. út 17.00 večerNíček pro seNiory
 26.1.  čt 19.00 rUkoJmí bez rizika - francouzská komedie s kriminální příchutí

17.1. út 17.00 
26.1.  čt 19.00 

MĚStSKÉ DIVADLO

 13.1. pá 20.00 vystoUpeNí bicího soUborU oklep – městské divadlo
 20.1. pá 19.00  DvoJkoNcert kapel payaNoi a liDopop – Hřebíkárna – 

hudební klub
 20.1. pá 19.00 laDy i trio – bluesový koncert – Café Atrium
 20.1.  pá 20.00 sebastiaN – MUSIC XS CLUB – bývalý Švermák
 27.1.  pá 20.00 brUtUs – MUSIC XS CLUB – bývalý Švermák
 28.1.  so 20.00 viktor sheeN a sharlota – MUSIC XS CLUB – bývalý Švermák

13.1. pá 20.00 
20.1. pá 19.00  

20.1. pá 19.00 
20.1.  pá 20.00 
27.1.  pá 20.00 
28.1.  so 20.00 

KONcertY

 Od 10.1.  tea time – Roman Křelina – Café Atrium
 Od 12.1.  GraFika – Pavel Hlavatý – vernisáž výstavy 12. 1. v 17.00 hodin – galerie 

Špejchar
 Od 21.1.  haNs kUDlich, osvoboDitel seDlákŮ – ke 100. výročí úmrtí 

revolucionáře a buřiče – muzeum radnice
 Od 26.1.  iva hÜttNerová – výstava obrazů herečky a malířky – vernisáž výstavy 

26. 1. v 17.00 hodin – galerie Zlatý klenot
 Do 31.1.  taJemNé pohoří ŤaN-šaN – Šebestián Šulc, František Svatoš – 

výstavní síň knihovny
 Do 31.1.  kUrz kresby a GraFiky – lektor R. Křelina – galerie Na schodech
 Do 31.1.  kameNotisky a JiNé tisky – Jan Nebeský – galerie Lurago
 Do 24.2.  portréty z čech a moravy – osobnosti ve fotografi ích Petry Flath – 

Dům J. Popela

 Od 10.1.  tea time
 Od 12.1.  GraFika

 Od 21.1.  haNs kUDlich, osvoboDitel seDlákŮ

 Od 26.1.  iva hÜttNerová

 Do 31.1.  taJemNé pohoří ŤaN-šaN

 Do 31.1.  kUrz kresby a GraFiky
 Do 31.1.  kameNotisky a JiNé tisky
 Do 24.2.  portréty z čech a moravy

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

  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

   

  miNerály a horNiNy krUšNohoří
   pohleDy Do pravěkU

  lapiDáriUm – kameNNé plastiky
  FialŮv pohyblivý betlém

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

 11.01. st 17.00

   19.30

 12.01. čt 17.00

   18.00

   20.00

 13.01. pá 17.00

   18.00

   20.00

 14.01. so 15.00

   16.00

   18.00

   19.00

 15.01. ne 15.00

   17.00

   18.00

   20.00

 16.01. po 17.00

   19.00

 17.01. út 17.00

   19.00

 18.01. st 17.00

   
 19.01. čt 17.00

   18.00

   19.30

 20.01. pá 17.00

   18.00

   19.30

21.01. so 15.00

   17.00

   18.45 

   20.00

 22.01. ne 15.00

   17.00

   18.00

   19.30

 23.01. po 17.00

   19.00

 24.01. út 17.00

   19.00

 25.01. st 17.00

   
   
 26.01. čt 17.00

   18.00

   20.00

 27.01. pá 17.00

   18.00

   20.00

 28.01. so 15.00

   17.00

   18.00

   20.00

 29.01. ne 15.00

   17.00

   18.00

   20.00

 30.01. po 17.00

   19.00

 31.01. út 17.00

   19.00

KINO SVĚt
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poDrobNý 
kaleNDář akcí 
najdete na webu:

 13.1.  pá 17.30  chomUtov – kometa brNo – extraligové 
hokejové utkání – zimní stadion

 20.1.  pá 17.30  chomUtov – karlovy vary – extraligové 
hokejové utkání – zimní stadion

 22.1. ne 17.30  chomUtov – vítkovice – extraligové hokejové 
utkání – zimní stadion  

 29.1. ne 17.30  chomUtov – litvíNov – extraligové hokejové 
utkání – zimní stadion

 11., 18. a 25. 1.  10.00  zUmba Fit NeJeN pro mamiNky – Středisko 
volného času Domeček

12., 19., 24., 26. a 31. 1. 10.00  cvičíNek – cvičení rodičů s dětmi – Středisko 
volného času Domeček

12., 19. a 26. 1.  17.00 zUmba Fit – Středisko volného času Domeček
    calistheNika + parkoUr tréNiNk – posilování 

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

13.1.  pá 17.30  

20.1.  pá 17.30  

22.1. ne 17.30  

29.1. ne 17.30

 11., 18. a 25. 1.  10.00  

12., 19., 24., 26. a 31. 1. 10.00  

12., 19. a 26. 1.  17.00 
    calistheNika + parkoUr tréNiNk

SPOrt

Pravidelné akce

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

reDakce:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444
s.kral@chomutov-mesto.cz
Jan rödling, tiskový mluvčí
474 637 433
j.rodling@chomutov-mesto.cz

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

Inzerce
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chomutovští krasobruslaři 
na domácím ledu obstáli

Jablíčka znovu 
triumfovala

Kanoisté posunuli úroveň 
oddílu opět o něco výš

V předvánočním období se do 
Chomutova sjeli závodníci z celé 
České republiky, aby poměřili síly 
na 15. ročníku krasobruslařského 
závodu Chomutovská brusle. 
Závod probíhá v rámci Poháru 
Českého krasobruslařského svazu 
A a B a jeho součástí je rovněž 
meziod dílový závod, který je za-
měřen zejména na nejmladší a za-
čínající závodníky v kategoriích 
přípravek.

Obliba závodu se odráží na počtu 
přihlášených  závodníků, který ten-
tokrát  zaznamenal enorm ní nárůst. 
Pořadatelé z Krasobruslařského 
klubu Chomutov tak vzhledem k ča-
sovému fondu závodu museli při-
stoupit nejen k selekci počtu účast-
níků v jednotlivých kategoriích, ale 
i ke zrušení tří závodních kategorií 
vůbec. Nakonec tedy bylo z původ-
ních 280 zájemců do závodu přijato 

228 závodníků. Většina z nich byly 
děti a mládež ve věku 4 až 18 let, 
ale startovalo i několik dospělých 
sportovců.

Pořádající Krasobruslařský 
klub Chomutov delegoval na zá-
vod 19 svých svěřenců a měl tak 
zastoupení ve většině katego-
rií. Za tvrdou dřinu a píli domácí 
několikrát vystoupili na stupně 
vítězů, ale dosáhli i dalších pěk-
ných umístění. Z cenných kovů se 
radovali 1. Tereza Bendlová (juni-
orky), 2. Joshua Brejcha (žáci B), 
2. Dan Karlík (nováčci chlapci), 
2. Kateřina Červenková (přípravka 
II), 2. Dan Karlík (přípravka I – 
žlutá), 3. Marie Mašková (Adult 
A), 3. Kateřina Červenková (pří-
pravka volná jízda), 3. Alena 
Červená (přípravka III). Těsně 
pod stupni vítězů se umístily 4. 
Bára Blailová (přípravka III), 4. 

Markéta Ciprová (žačky mladší 
B), 5. Nela Pokorná (přípravka 
I – bílá) a 5. Tereza Ciprová (pří-
pravka III). Na snímku další do-
mácí závodnice Magdaléna Vršitá.

Ve fi nále 18. ročníku Memoriálu 
Jaroslava Svobody O pohár ředitele 
Generali se střetly dva z velkých 
favoritů. Sedminásobný vítěz LoKo 
Chomutov nestačil na obhájce 
triumfu Jablíčka Chomutov, která 
zvedla pohár ředitele Generali po-
jišťovny nad hlavu již potřetí.

„Turnaj byl kvalitně obsazený. 
Účastnilo se jej osm mužstev z 1.
zimní ligy a další tým byl také 
složen z hráčů z nejvyšší soutěže,“ 
chválil obsazení předseda CHLMF 
Jiří Kupec. I proto už v základní 
skupině skončil například ambici-
ózní tým Vamiro. LoKo Chomutov 
se do fi nále probojovalo až přes 
penaltový rozstřel s Esapem, 
Jablíčka přešla přes Ervěnice díky 
vítězství 3:1. Ve fi nále se pak 
dlouho čekalo na gól, teprve na 
konci prvního poločasu šla do ve-
dení Jablíčka, která svou šanci už 
nepustila a zvítězila 2:1.

Kanoistika patří v Chomutově 
k nejúspěšnějším sportům a závod-
níci SC 80 Chomutov tuto pozici 
v roce 2016 potvrdili. Jejich vý-
sledky byly natolik dobré, že oddíl 
dovedly na 3. místo v hodnocení 
všech kanoistických oddílů v ČR. 
Uplynulá sezona chomutovských 
kanoistů se tak dá označit za nej-
úspěšnější v historii klubu. „Jako 
nejúspěšnější hodnotíme sezonu už 
poněkolikáté za poslední roky, ale 

je to skutečně tak – úroveň klubu 
stále stoupá. Děti z generace, kdy 
se nám začalo dařit, dorostly do 
věku juniorů nebo až dospělých 
a už se začínají prosazovat i v me-
zinárodním měřítku,“ s potěšením 
vysvětluje šéftrenér kanoistů Petr 
Doležal.

A kdo se svými výkony o výji-
mečnou sezonu zasloužil? Nejmladší 
závodníci, tedy benjamínci ve 
věku 9 až 12 let a žáci ve věku 

13 až 14 let, získali na mistrov-
ství republiky celkem 23 medailí, 
z toho 8 bylo zlatých, 9 stříbrných 
a 6 bronzových. Díky těmto výbor-
ným výsledkům se jako kolektiv 
mládeže umístili v mistrovství ČR 
oddílů na 2. místě z 50 zúčastně-
ných. Nejúspěšnějšími jednotlivci 
byli žáci Jakub Remuta a Andreas 
Predka, žákyně Magdalena 
Tomanová a Kateřina Vrbenská. 
Mezi nejmladšími chlapci se prosa-
dili Pavel Novák, Jakub Král, Karel 
Vild a mezi děvčaty Magdaléna 
Petráčková, Natálie Mikšovicová, 
Kateřina Koubová, Štěpánka 
a Ludmila Pavlisovy, Barbora 
Brabcová a Patricie Ammerová.

V prestižních kategoriích doros-
tenců a juniorů, kteří se již zúčast-
ňují mezinárodních soutěží, se pro-
sadili mezi chlapci Tomáš Fridrych, 
Adam Novotný, Michal Čeřovský, 
Hynek Urban a mezi děvčaty ze-
jména Nela Mária Marková. I mezi 
dospělými slavil chomutovský klub 
úspěchy, o které se postarali Ondřej 
Bišický, Daniel Pokorný a Branko 
Tarkulič.

Absolutně nejúspěšnějším spor-
tovcem oddílu se stal junior Michal 

Čeřovský, který v loňském roce 
získal individuální stříbro na ME 
juniorů v Plovdivu a bronz ve čtyř-
kajaku na MS juniorů v Minsku, 
kde navíc v individuálním závodě 
dojel na výborném 5. místě. O účast 
na olympiádě v Riu se v Duisburgu 
pokusil již mezi dospělými teprve 
osmnáctiletý Ondřej Bišický, který 
také úspěšně startoval na MS a ME 
do 23 let. Tomáš Fridrych repre-
zentoval Česko na neofi ciálním MS 
dorostu v maďarském Szegedu. 
Jakub Remuta získal na MČR 
v kategorii žactva tři zlaté medaile, 
s Andreasem Predkou další jedno 
zlato a dvě stříbra, také zvítězil na 
prestižní regatě v německém Hofu. 
Byl vyhlášen nejlepším žákov-
ským kajakářem v ČR a s Tomášem 
Fridrychem je ve výběru juniorské 
reprezentace ČR.

Vynikající výsledky a skvělá 
reprezentace Chomutova neunikla 
pozornosti ani vedení města, které 
nejlepší závodníky spolu s trenéry 
a funkcionáři oddílu v závěru lis-
topadu přijalo na starobylé radnici, 
kde hosty požádalo o podpisy do 
pamětní knihy. Na snímku skupina 
kanoistů při návštěvě radnice.
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Celý rok si hrát, soutěžit a cho-
dit na výlety. Právě tak se baví 
rodiny v rámci Rodinného zápo-
lení a za odměnu vyhrávají skvělé 
ceny.

Děti i dospělí se s kozou Rózou 
a kozlíkem Rozmarýnkem sešli le-
tos při jedenácti různorodých dob-
rodružstvích a na závěr je čekalo 
slavnostní losování výherců.

Zájezd výherce velmi potěšil. 
K moři příští rok vycestuje ro-

dina, která si prošla všemi akcemi 
Rodinného zápolení od samého 
vzniku. „Nemůžu se z toho vzpa-
matovat. Ještě nevíme, kam poje-
deme, probereme to s manželem, 
schovala jsem mu to jako vánoční 
dárek,“ uvedla výherkyně Radka 
Širůčková.

Dárečky si ale odnesli všichni 
účastníci slavnostního zakončení, 
navíc byly oceněné i nejlepší kar-
nevalové masky a také nejpove-

denější vlastnoručně vyrobené 
herbáře. Stovky rodin se již těší 
na další ročník, který přinese 
další tradiční i netradiční akce. 
„Tento rok se sejdeme už 28. ledna 
v Aquasvětě na tradiční akci 
Chomutovská ploutev,“ pozvala 
organizátorka Zuzana Šťastná.

Nejen plavci se ale mohou těšit, 
připravené jsou i výlety do přírody 
či za poznáním. S kozou Rózou si 
na své přijdou zkrátka všichni.
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rodiny společně 
ukončily loňské zápolení




