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

Máte problémy v současném zaměstnání v 
Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka, CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní

A nejen v příhraničí!

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 
Hovořím i česky 

Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotografi e

Akční skladové vozy ŠKODA 
jsou vám okamžitě k dispozici. 
Stačí jen nastoupit.

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví 
vašim potřebám. Pořiďte si například praktický hatchback 
ŠKODA SCALA s bohatou výbavou a celou řadou prvků Simply 
Clever. Kromě dynamického designu vyniká také množstvím 
asistenčních systémů, které se starají o vaši bezpečnost. Model 
ŠKODA SCALA může být váš již za 339 900 Kč. Zastavte se v 
našem autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte 
telefonicky.

ŠKODA SCALA od

Kč339 900

Untitled-1155   1 25.5.2020   9:16:41
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� aktuality
 4 ARETAČNÍ SYSTÉM UDRŽÍ 

KONTEJNERY NA MÍSTĚ
Ujíždění kontejnerů na odpad 
ze stanovišť při každém 
silnějším větru má zabránit 
nový aretační systém, jehož 
funkčnost v těchto dnech 
ověřuje město Chomutov na 
třech místech.

� téma
 6 ZOOPARK CHOMUTOV 

SLAVÍ 45 LET 
OD ZALOŽENÍ
Zoopark Chomutov letos 
slaví 45 let od svého založení, 
návštěvníkům byl poprvé 
zpřístupněn 10. května 1975.

� rozhovor
 8 FOTOGRAFOVÉ 

S KORONAVIREM 
V ZÁDECH: JAKO JEDNI 
Z POSLEDNÍCH JSME 
ZACHYTILI ITALSKÉ 
VESELÍ
S koronavirem v zádech je 
název chystané výstavy čtyř 
fotografů v galerii Lurago. 
Roman Dušek, Miroslav Rada, 
Libor Zavoral a Bořek Zasadil se 
vydali na karneval do Benátek.

� minitéma
 9 BUDOUCNOST 

V DOPRAVĚ: RYCHLEJŠÍ 
MHD I REGULACE AUT
Plán udržitelné městské 
mobility upozornil na důležité 
skutečnosti týkající se veškerých 
typů dopravy.

� kultura
 12 ŽELEZNIČNÍ DEPOZITÁŘ 

LETOS NABÍDNE NEJEN 
PARNÍ KRÁSKY, ALE 
I VÝSTAVU
Železniční depozitář 
Národního technického 
muzea v Chomutově se letos 
návštěvníkům otevře 5. června. 

� historie
 14 CHOMUTOV BYL 

PROSLULÝ VÝROBOU 
KOSTELNÍCH ZVONŮ
V Chomutově byly odlévány 
kostelní zvony. Netradiční 
průmyslové odvětví mělo ve 
městě tradici sahající až do 
roku 1790.

� sport
 22 LEVHARTI DO 1. LIGY

Basketbaloví Levharti 
Chomutov budou hrát 
1. ligu! Kam mužstvo 
směřovalo sportovní cestou, 
tam nakonec dorazilo 
administrativně.

5.6.
Otevření železničního 
depozitáře v Černovické ulici 
v 9 hodin

6.6.
Otevření muzea Na Kočičáku 
v 10 hodin

od 14.6.
Bruslení pro veřejnost od 
10 hodin v Rocknet aréně 
každou neděli

12.6.
Noc kostelů od 18 hodin ve 
farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, v kostele 
sv. Kateřiny a v kostele 
sv. Ignáce

16. a 17.6.
Koncert Tří sester v rámci 
Gambrinus 11 Tour v letním 
kině

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Amor je asi 6 let starý kříženec 
staforda a buldoka střední 
velikosti. Je hodný a přátelský. 
Není rád sám a o samotě vyje, 
proto je vhodný spíše k domku se 
zahradou.

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

KŘIŽOVATKA ZA GLOBUSEM 
UŽ NEBUDE PORUCHOVÁ
První světelná křižovatka za Globusem směrem na Karlovy Vary prošla částečnou rekonstrukcí 
světelné dopravní signalizace. Velmi vytíženou křižovatku už nebudou sužovat časté poruchy 
a nové algoritmy zajistí lepší propustnost na hlavním tahu. „Na modernizaci křižovatky nám 
poskytlo dotační prostředky město a celkové náklady byly 489 tisíc korun,“ řekl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Křižovatka ulic Černovická a Potoční disponuje řadou 
technických prvků, které řídí dopravu. Například sama zaznamená přítomnost auta v jednotlivých 
pruzích. 

Pokračování na straně 5
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KRÁTCE
VSTUPENKY JIŽ 
U POKLADEN
Chomutovský zoopark již ote-
vřel nejen vnitřní expozice, ale 
také pokladny. Vstupenky tedy 
lidé mohou zakoupit běžným 
způsobem. Zároveň je stále 
možnost koupit si je on-line.

RODINY MOHOU 
NA NÁVŠTĚVU
Od konce května jsou povoleny 
návštěvy u klientů v pobyto-
vých službách. Podrobné infor-
mace jsou uvedené u konkrétní 
služby na webových stránkách 
www.soschomutov.cz.

SOS DOPRAVA 
OBNOVENA
Takzvaná SoS doprava, která 
zajišťuje dopravu seniorů 
a zdravotně postižených osob, 
je znovu obnovena. Zájemci ji 
mohou objednávat na čísle 722 
501 669, telefonicky i prostřed-
nictvím SMS.

Aretační systém 
udrží kontejnery 

na místě

Ujíždění kontejnerů na odpad ze 
stanovišť při každém silnějším větru 
má zabránit nový aretační systém, je-
hož funkčnost v těchto dnech ověřuje 
město Chomutov na třech místech na 
Březenecké. Jedná se o novinku na 
trhu, která už zaujala řadu obcí.

„U nás jsme měli ten samý pro-
blém. Proto mě oslovil náš starosta, 
abych ho vyřešil. Tak jsme dali hlavy 
dohromady a vymysleli systém, který 
je mobilní, jednoduchý a pro jeho in-
stalaci není potřeba stavební povolení. 
Od myšlenky přes realizaci až po vy-
chytání ´much´ to trvalo asi půl roku,“ 
popisuje Jiří Cacák ze společnosti 
Asacont zrod stavebnicového systému, 
jehož základ tvoří 70kilogramové be-

tonové bloky se soustavou ocelových 
držadel. Řešení je chráněno patentem.

Systém nabízí několik způsobů 
použití. Drží kontejnery na místě 
nejen při větru, ale i na svažitých 
pozemcích. Na všech stanovištích, 
i těch nerizikových z hlediska po-
hybu kontejnerů, zvyšuje kulturu 
sběru odpadu. Nevyžaduje údržbu 
a poskytuje možnost jak jednodu-
chého přemisťování, tak zmenšování 
nebo zvětšování kapacity. Chomutov 
je prvním městem v Ústeckém kraji, 
které o toto řešení projevilo zájem. 
Pokud se systém osvědčí, bude město 
ve spolupráci s technickými službami 
zvažovat jeho instalaci na dalších 
problematických místech.

Přes dvě stě lidí 
využívá euroklíč

Ceny jízdenek placených 
kartou ve vozidle klesly

Městský facebook se 
umístil v soutěži první

Lidé nesmí odebírat vodu 
z některých toků

Celkem 254 zájemcům vydalo 
město Chomutov takzvané euroklíče. 
Ty otevírají toalety osazené eurozám-
kem po celé Evropě. Klíče jsou vy-
dávané pouze držitelům průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, on-
kologickým pacientům, lidem trpícím 
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými střevními zá-
něty, močovými dysfunkcemi a jinými 
onemocněními a také rodičům dětí do 
tří let. Tito lidé potřebují ke své hygieně 
vybavené a čisté prostředí, což prostor 
uzavřený eurozámkem zajistí lépe než 
běžně používané modely provozu.

V Chomutově jsou toalety na euro-
klíč na magistrátě ve Zborovské ulici, 
v Rocknet aréně, na Kamencovém 
jezeře, v hypermarketu Globus, 
v zooparku a obchodních centrech 
Chomutovka a Central.

Projekt Euroklíč realizuje Národní 
rada osob se zdravotním postižením 
ČR. V České republice je eurozámkem 
osazeno přes 1 500 míst.

V zónách MHD Chomutov 
a Jirkov klesly ceny jednotlivých 
jízdenek placené bezkontaktní ban-
kovní kartou ve vozidle. Jejich cena 
je stejná jako při platbě z elektro-
nické peněženky na dopravní kartě 
Dopravy Ústeckého kraje nebo na 
BUS kartě.

Cena jízdenky na 45 minut zlev-
nila ze 17 korun na 14, cena šedesá-
timinutové jízdenky zlevnila z 20 ko-
run na 17. Doposud byla cestujícímu 
při platbě pomocí bezkontaktní ban-

kovní karty účtována stejná částka 
jako při hotovostní platbě.

Další změnou v přepravních 
podmínkách DÚK je, že při ne-
možnosti uhradit jízdné ve vozidle 
bezkontaktní bankovní kartou má 
cestující povinnost uhradit jízdné 
jiným způsobem, například hoto-
vostí. Takový případ může nastat, 
když banka vyžaduje při provádění 
platby autorizaci kódem PIN, kterou 
nelze na zařízení ve vozidlech MHD 
provádět.

Město Chomutov získalo 
v soutěži facebookových stránek 
měst a obcí ocenění nejlepší face-
bookový profil v Česku v katego-
rii měst nad deset tisíc obyvatel. 
Chomutov zaujal hned několika 
aspekty – výbornou prací s tex-
tem, kvalitou poskytovaných in-
formací nebo zpracováním videí. 
„Komunikaci, nejen na sociál-
ních sítích, věnujeme v posled-
ních letech zvýšenou pozornost. 
Ocenění je odměnou pro všechny, 
kteří se na správě těchto kanálů 
podílí a také výzvou, abychom 
v započaté práci pokračovali a dál 
komunikaci posouvali na vyšší 
úroveň,” říká náměstek primátora 
David Dinda.

Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje 
a organizuje nezávislý spolek 
Kvalikom, který se zaměřuje na 
efektivitu komunikace veřejné 
správy s veřejností.

Největší pochvalu dostal 
Chomutov za tvorbu videí. 
„Chomutovská stránka porotu 
zaujala zejména dlouhodobě 
skvělou práci s videi. S nimi je 
pracováno perfektně, zlepšit se 
toho mnoho nedá. Grafické prvky 
sladěné s logem a fontem, které 
město používá. Záběry jsou velmi 
kvalitní, střih je skvělý, volená 
hudba není rušivá,“ píše odborná 
porota společnosti Kvalikom.

Oceněna byla ale také for-
mulace textů. „Příspěvky jsou 
psány odlehčenou formou, nejsou 
typicky úřední a strohé, naopak 
se přizpůsobují tomu, že jsou 
vkládány na sociální síť, kde je 
potřeba uživatele zaujmout a ne-
unavit dlouhými bloky textů. 
Je to jedna z nejlepších ukázek 
moderní komunikace s obyva-
teli města,“ zakončila hodnocení 
porota.

Vzhledem k současnému ne-
dostatku vody ve vodních tocích 
vydal ve prospěch veřejného zájmu 
vodoprávní úřad Magistrátu města 
Chomutova opatření obecné povahy 
o zákazu odběru vod z vodních toků 
do odvolání.

Zákaz se vztahuje na odběr povr-
chových vod pomocí čerpadel v celém 
povodí Hačky na území obcí Křimov, 
Chomutov, Spořice, Droužkovice, 
Všehrdy a Nezabylice. Dále lidé nesmí 
odebírat vodu z Podkrušnohorského 

přivaděče II na území obcí Jirkov 
a Vysoká Pec i z Přivaděče Ohře 
Bílina na území obcí Málkov, Místo, 
Černovice, Spořice, Chomutov 
a Jirkov. Dále z Prunéřovského po-
toka na území obcí Výsluní, Křimov 
a Místo, z Hutné I pak na území obce 
Březno a z Hutné II na území obcí 
Křimov a Málkov.

Odebírání vody i přes zákaz od-
běru je kvalifikováno jako přestupek, 
za který je možné uložit pokutu ve 
výši až 100 000 korun.
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KRÁTCE
NOVÉ LAVIČKY NA 
ZASTÁVKÁCH
Technické služby v uplynulých 
dnech zabudovaly osm nových 
laviček na autobusových zastáv-
kách v Palackého ulici. V Lipské 
ulici opravily oplocení ve středo-
vém pásu komunikace.

NA KONCERT DO ATRIA
V pondělí 22. června od 18 ho-
din se bude v atriu Chomutov-
ské knihovny konat koncert 
kapely VOILÀ! Návštěvníky če-
kají francouzské šansony a další 
hudební styly 20. století.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
BEZE ZMĚN
SVČ Domeček Chomutov 
uskuteční všechny příměstské 
a pobytové tábory, které měl 
na letošní letní prázdniny 
naplánovány, bez výrazných 
úprav v programech.

Křižovatka za Globusem už nebude poruchová

Produkty z Chomutova získaly značku kvality

Šitím roušek pomohli při pandemii, 
následně i handicapovaným dětem

Nouzový stav urychlil některé opravy

Pokračování ze strany 3
Detekce přítomnosti auta má nej-

větší význam při odbočování vlevo. 
„Jakmile vozidlo přijede těsně ke stop 
čáře, zaregistruje ho detekční smyčka 
umístěná ve vozovce a v dalším sig-
nálním cyklu dá odbočujícímu vozi-
dlu, například do Spořic, zelenou,“ po-
pisuje vedoucí provozovny veřejného 
osvětlení Daniel Hurník s tím, že řidič 
musí zastavit až u stop čáry a sledovat 
níže umístěné semafory. Kdo zastaví 

dále od stop čáry a sleduje horní se-
mafory, toho detekční smyčka nemusí 
zachytit. Použití této technologie zaru-
čuje větší propustnost hlavního tahu, 
protože řídicí systémy křižovatky 
nemusejí dávat zbytečně zelenou do 
směru, do kterého nikdo nechce jet.

Před rekonstrukcí museli pracov-
níci provozovny veřejného osvětlení 
křižovatku opravovat až třikrát týdně. 
Tomu už je konec. „Byly proměřeny 
a opraveny všechny napájecí kabely, 

vyměněny všechny svorkovnice ve 
stožárech a všechna chodecká tla-
čítka. Také byla vyměněna všechna 
návěstidla za nová s LED technolo-
gií. Dodavatelská firma také opravila 
řadič a upravila signální plán,“ dodává 
Hurník.

Funkčnost světelných křižovatek 
pracovníci technických služeb ověřují 
každý pracovní den. Větší kontroly se 
dělají každý měsíc a jednou ročně pro-
vádí revizi odborná firma.

Osm produktů z Chomutova se 
pyšní značkou KRUŠNOHOŘÍ regi-
onální produkt®. Výrobek nebo pro-
dukt, který získá toto označení, zhod-
notila komise Místní akční skupiny 
Sdružení Západní Krušnohoří jako 
kvalitní, šetrný k přírodě a mající pů-
vod nebo vazbu na region.

Značku nesou háčkované 
hračky z Mezihoří Hany Klenerové, 
Podkrušnohorský makový dort spo-
lečnosti Masopust gastro, jemně zau-
zená drůbeží paštika a také svíčková 
na smetaně restaurace Republika, 
dále prohlídka a piva z produkce 
Prvního občanského pivovaru 

v Chomutově – Karásek a Stülpner 
i Krušnohorský autorský ručně ma-
lovaný textil Lenky Fialové. Značku 
si již zasloužila i interaktivní hra Life 
is Skill.

Regionální značka KRUŠNO
HOŘÍ regionální produkt® vznikla 
v rámci Asociace regionálních 

značek. „Hlavním cílem regionál-
ního značení je zviditelnit jednotlivé 
regiony a upozornit na zajímavé pro-
dukty, které tam vznikají. Regionální 
značku pro Krušnohoří zavedla MAS 
Sdružení Západní Krušnohoří již 
v roce 2013,“ doplnila projektová 
manažerka Adéla Pillárová.

Šek na deset tisíc korun předaly 
pracovnice oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí při odboru sociálních 
věcí chomutovského magistrátu 
Nadačnímu fondu Cesta proti bo-
lesti. Peníze získaly prodejem vlast-
noručně ušitých roušek. „Jakmile 
vypukla pandemie a omezil se 
provoz úřadu, naše sociální pracov-
nice usedly ke strojům a začaly šít. 
Některé roušky rozdávaly zdarma 
mezi potřebné klienty, jiné prodá-
valy a výtěžek z prodeje věnovaly 
fondu,“ uvedla vedoucí odboru so-
ciálních věcí Kamila Faiglová.

Celkem sociální pracovnice ušily 
790 roušek, padesát z nich věno-
valy gynekologickoporodnickému 
oddělení chomutovské nemocnice, 
některé darovaly seniorům, zbytek 
prodaly. „Poptávka byla veliká, lidé 

se po rouškách ptali. Když jsme jim 
řekli, že část z ceny roušky věnu-
jeme na charitativní účely místnímu 
nadačnímu fondu, velmi často při 
zakoupení roušky nezištně přispěli 
i větší částkou přesahující stanove-
nou cenu. I díky tomu můžeme nyní 
činnosti fondu podpořit,“ sdělila 
vedoucí oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí Romana Horynová.

Nakonec se podařilo vybrat de-
set tisíc korun, které s povděkem od 
sociálních pracovnic převzal Milan 
Dzuriak, předseda správní rady 
a zakladatel fondu Cesta proti bo-
lesti. „Moc děkujeme za tuto krás-
nou částku, velmi nás to překvapilo. 
Dar využijeme na pomoc nemoc-
ným nebo handicapovaným dětem 
a jejich rodinám z Chomutova, 
Jirkova a okolí,“ doplnil.

K šicím strojům po vypuknutí 
pandemie usedly i pracovnice od-
dělení terénní sociální práce při 
odboru sociálních věcí a také svou 
činností pomáhaly potřebným. 
„Na jejich činnost samozřejmě 
nesmíme zapomenout. Ušily 450 
kusů roušek převážně pro zaměst-

nance a jejich rodinné příslušníky. 
Za finanční rozdíl mezi prodejní 
a výrobní cenou našily další roušky, 
které pak darovaly do nemocnic 
v Chomutově a v Mostě. Roušky 
byly také k dispozici klientům so-
ciálního odboru,“ upřesnila Kamila 
Faiglová.

V době nouzového stavu a s ním 
spojeného uzavření budov zahájilo 
město některé opravy původně pláno-
vané na letní měsíce. V mateřských 
školách jsou po opravě dvě sociální 
zařízení pro zaměstnance v Růžové 
ulici, pískoviště v Palackého a vstupní 
prostory a oplocení v Blaten ské ulici 

jsou před dokončením,“ uvedla Ivana 
Nováková z odboru majetku města.

V základní škole Hornická byly 
opravené dveře a ve škole na Písečné 
jsou po opravě dešťové vnitřní svody. 
Ve Středisku volného času Domeček 
je nainstalováno nové osvětlení včetně 
podhledu. V základní umělecké škole je 

nová učebna zpěvu.
V nebytových prostorách zahájilo 

město opravy sociálních zařízení v bu-
dově Českého skauta v Havlíčkově 
ulici. „Dále je dokončena oprava sociál-
ního zařízení pro zaměstnance a toaleta 
pro vozíčkáře v hotelu na Kamenném 
vrchu,“ dodala Ivana Nováková.
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Zoopark Chomutov letos slaví 45 let od svého založení, návštěvníkům byl poprvé zpřístupněn 
10. května 1975. Původně plánované oslavy musely být kvůli krizové situaci již dvakrát odsunuté, ale 
výročí si návštěvníci ještě připomenou.

Pětačtyřicet let se nezdá jako 
dlouhá doba. Mezi mnoha ná-
vštěvníky dokonce ještě přežívá 
původní označení lesopark. Stačí 
si však připomenout den založení 
zápisem v městské kronice a nikdo 
nemůže mít pochyb, jak obrovský 
vývoj zoopark zaznamenal.

Tehdejší lesopark vznikl na 

místě bývalého přírodního divadla, 
ještě předtím se tu těžily kamen-
cové jíly a byla tu skládka výpalků 
kamencové huti. S odvážnou my-
šlenkou lesoparku přišel tehdejší 
ředitel Městské správy kin Walter 
Markel, který také organizoval 
jeho prvotní výstavbu a stal se jeho 
prvním ředitelem.

Dnes si to lze jen těžko před-
stavit, ale tehdejší lesopark, základ 
dnešního zooparku, vyrostl pod ru-
kama brigádníků v takzvané akci Z. 
„Byla to veliká a náročná akce, ne-
boť celkem bylo odpracováno orga-
nizacemi Národní fronty a pracov-
níky průmyslových závodů města 
28 900 brigádnických hodin a akce 

má hodnotu díla ve výši 1 430 000 
Kčs,“ píše se o zrodu lesoparku 
v kronice města Chomutova.

V den slavnostního předání do 
užívání byly v lesoparku dva volné 
výběhy se stády daňků, muflonů, 
poníků či oslíků a jeden dětský 
koutek s pískovištěm a prolézač-
kami. Zabíral také necelou dese-

Zoopark Chomutov 
slaví 45 let od založení  
Vše začalo akcí Z a skončilo největší zoo v republice
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tinu dnešní rozlohy a dlouho byl 
považován spíše za zookoutek než 
za oficiální zoologickou zahradu.

Neuběhlo ani půl století a z ma-
lého lesoparku se stala největší 
zoologická zahrada v republice. 
Zásadní zásluhu na rozvoji areálu 
má nepochybně Přemysl Rabas, 
který stál v čele zooparku celých 
šestnáct let, od roku 1992 do roku 
2008.

Rozlehlý areál dnes obsahuje 
výběhy a expozice pro 160 druhů 
zvířat, k tomu je třeba přičíst 
Eurosafari, skanzen Stará Ves a ne-
spočet zábavních, odpočinkových 
či naučných prvků. „Jsme už úplně 
jiný areál, než jaký vznikl před 
pětačtyřiceti lety, ale na své kořeny 
nezapomínáme. I proto nechceme 
oslavy vynechat. Budou zároveň 
připomenutím a poděkováním za 
nadšení i práci lidí, bez kterých by 
Chomutov neměl svou chloubu, 
svou oázu, svůj zoopark,“ dodává 
na závěr ředitelka zooparku Věra 
Fryčová.

Výročí letos připadlo příhodně 
na neděli, naplánovaná byla oslava 
s bohatým programem, kde měl 
vystoupit i Ivan Mládek a jeho 
Banjo Band. „Nejprve jsme oslavu 
posunuli o týden, nakonec jsme 
ji museli odložit na neurčito,“ 
lituje současné situace ředitelka 
zooparku Věra Fryčová. Ujišťuje 
nicméně, že zoopark rozhodně na 
své výročí nezapomene. „Jak to 
bude alespoň trochu možné, oslavu 
uspořádáme,“ slibuje.

Ve výstavní síni správní bu-
dovy je již od ledna expozice 
s černobílými i barevnými foto-
grafiemi z historie zooparku, ale 
i Kamencového jezera a jezdec-
kého klubu. Pracovníci propagace 
ji chtějí ještě doplnit o srovnávací 
současné snímky, zatím však musí 
být expozice také zavřená. „Rádi 
bychom tam výstavu pozdrželi 
ještě alespoň měsíc poté, co bu-
deme moci vnitřní prostory ote-

vřít,“ doplnila Helena Hubáčková 
z oddělení marketingu zooparku.

SE ZUBREM V LOGU
Chomutovský zoopark je jed-

nou z nejmladších českých zoo, 
jeho historie však skrývá velice 
zajímavý příběh. Na jeho počátku 
stojí muž, který si vysnil oázu 
klidu pod Krušnými horami a do-
kázal jí položit základy, na kterých 
se staví dodnes. Walter Markel 
v polovině sedmdesátých let mi-
nulého století přišel s velkorysou 
myšlenkou vybudovat v přírodní 
oblasti u Kamencového jezera 
rozsáhlý areál lesoparku. Už od 
začátku však nechtěl jen klasickou 
zoologickou zahradu. Kromě expo-
zic evropské fauny si vysnil třeba 
skanzen podkrušnohorské vesnice 
či přírodní rezervaci okolo nedale-
kých rybníků.

Slavnostní otevření lesoparku 
se konalo v květnu 1975, tehdy tu 
měla výběhy méně náročná evrop-
ská zvířata, například jeleni, daňci 
či několik druhů vodních ptáků. Už 
tehdy se však v zooparku objevil 

třeba zubr, který se stal erbovním 
zvířetem mladé zoo. Až do roku 
2018 se také objevoval v různých 
podobách i v logu organizace.

Areál se stal hned po otevření 
oblíbeným výletním místem, po-
stupně přibývaly další výběhy či 
voliéry a v nich nové druhy zvířat. 
Přesto měl mezi českými zoo ještě 
několik let poněkud kuriózní po-
stavení. Ač plošně největší, neměl 
lesopark status zoologické za-
hrady. Tehdejší režim na něj pohlí-
žel spíše jako na zookoutek. Areál 
neměl ani brány, takže otevírací 
hodiny byly prakticky non stop 

a neplatilo se žádné vstupné.

PRVNÍ ÚSPĚCHY
Jakkoli nepovažován za ofici-

ální zoologickou zahradu, lesopark 
byl již tehdy nejen oblíbený mezi 
návštěvníky, ale zároveň byl profe-
sionálním chovatelským zařízením. 
První chovatelské úspěchy na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Začínající 
zoopark byl jednou z prvních čes-
koslovenských zoologických za-

hrad, kterým se podařilo odchovat 
pelikána a kormorána.

Areál se mezitím za provozu 
rozrůstal. Budovaly se inženýr-
ské sítě, oplocení a nové expozice. 
Stará budova kamencových lázní 
byla upravena na správní budovu, 
kde později vznikl také výstavní 
sál a kinosál. Byla postavena na 
tehdejší poměry velmi moderní 
karanténa a sklady krmiv, na kraji 
areálu vyrostla také krytá jízdárna 
pro jezdecký klub.

Rozvoj zooparku se po změně 
politického systému v roce 1989 
výrazně zpomalil, aby pak během 

devadesátých let postupně zase na-
bral na obrátkách. V roce 2002 se 
ředitelem zoo stal Přemysl Rabas, 
který pokračoval v naplňování pů-
vodní vize Waltera Markela a přidal 
k ní leccos ze svých nápadů.

V zooparku se v té době ob-
jevily nové druhy zvířat, z Litvy 
dostal zoopark darem tuleně, jejichž 
bazén se na další léta stal nejna-
vštěvovanějším místem v areálu. 
Dalšími oblíbenci se stali medvědi. 
Úpravy expozic se začaly více při-
způsobovat potřebám zvířat, takže 
zrovna výběh medvědů byl svého 
času největší přirozený prostor pro 
zvířata v rámci středoevropských 
zahrad.

Podkrušnohorský zoopark se 
postupně stal členem národní a poz-
ději také evropské a světové unie 
zoologických zahrad. Zároveň se 
zapojil do dalších chovných pro-
gramů a dodnes si pravidelně připi-
suje cenné chovatelské úspěchy.

Na konci 90. let zoopark otevřel 
areál Eurosafari, třicetihektarový 
výběh pro volné vyjížďky mezi 
zubry, jeleny, muflony či sajgami. 
Základ zvířecího osazenstva utvo-
řilo právě stádo sajg tatarských, 
které zoopark získal z ukrajinské 
Nové Askánie. V té době to byla 
největší ze tří skupin sajg držených 
v zahradách na světě.

DNES SI TO LZE JEN TĚŽKO PŘEDSTAVIT, 
ALE TEHDEJŠÍ LESOPARK, ZÁKLAD DNEŠNÍHO 
ZOOPARKU, VYROSTL POD RUKAMA BRIGÁDNÍKŮ 
V TAKZVANÉ AKCI Z.

1975–1980
Walter Markel (Lesopark Chomutov)

1980–1991
Ing. Jiří Králíček (Podkrušnohorský park kultury a oddychu – Podkruš-
nohorský zoopark Chomutov)

1992–2008
MVDr. Přemysl Rabas (Podkrušnohorský zoopark Chomutov)

2008–2017
Bc. Iveta Rabasová (Podkrušnohorský zoopark Chomutov)

2017– DODNES
Bc. Věra Fryčová (Podkrušnohorský zoopark Chomutov – Zoopark 
Chomutov)

ŘEDITELÉ A NÁZVY ZOO
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Proč jste se rozhodli jet do 
Benátek?

Miroslav Rada: Jsem už starý 
kmet, jak se říká, a objel jsem za 
život pomalu půlku světa, ale nikdy 
jsem nebyl v Benátkách. Chtěl jsem 
se tam tedy podívat a napadlo mě, že 
bychom mohli cestu spojit s návště-
vou benátského karnevalu. Domluvil 
jsem se s kamarády a jeli jsme. Přijeli 
jsme tam den před zahájením karne-
valu, tedy 7. února.
Byli jste tedy oficiálními fotografy 
na karnevalu?

Libor Zavoral: Nejdřív jsme si 
říkali, že si akreditaci dělat nebu-
deme, ale nakonec jsme se přece jen 
rozhodli zajít do tiskového střediska. 
To byl takový starý dům uprostřed 
Benátek, prošli jsme kolem něj čty-
řikrát, než jsme si uvědomili, že je 
to ono.

Miroslav Rada: A byli jsme rádi, 
že jsme si akreditaci vyřídili, měla 
totiž kouzelnou moc. Měli jsme vždy 
výhodná místa na fotografování 
a nemuseli jsme se tlačit v davech 
lidí, to bychom nic nenafotili. Mezi 
akreditovanými fotografy jsme byli 
jediní Češi.
Na jaké záběry z karnevalu jste se 
těšili nejvíce?

Miroslav Rada: Snad na všechny.
Roman Dušek: Já jsem milovník 

nočních fotek. Při zahájení jsme měli 
místo na pontonu a lidé v maskách 

přijížděli po vodě v kanálu. Já jsem 
seděl mezi stojícími kolegy a měl 
jsem výbornou pozici, nikdo mi 
nepřekážel. Tam se mi fotilo velmi 
dobře a mám krásné záběry.
Zachytili jste i jiné krásy Benátek 
než ty karnevalové?

Roman Dušek: Jistě, hodně jsme 
se procházeli po městě, často jsme 
potkávali lidi v maskách. Fotili jsme 
památky na náměstí Svatého Marka, 
byli jsme i na Muranu nebo jsme 
pořídili zajímavé snímky ze střechy 
obchodního centra. Navíc jsme ces-
tou tam i zpět nejeli po dálnici, ale 
přes malé vesničky, přírodou, kolem 

největšího italského jezera Lago di 
Garda, přes Alpy, takže jsme fotili 
i tam.
Jaký je váš nejlepší snímek 
z karnevalu?

Libor Zavoral: Určitě fotka tmavé 
masky ve tmě, jsou vidět obrysy, 
fotka je jemná a moc pěkná.

Roman Dušek: Mně se líbí také 
fotka ze tmy, kde je gondola s mas-
kami a ohnivými efekty. Ta je právě 
ze zahájení. Krásné jsou také fotky 
masek, které byly vyrobené z obalů 
od kávy.

Miroslav Rada: Moje nejzdaři-
lejší fotka je detail velké masky, byla 
to jedna z největších masek. Snímek 
je na výšku, maska mu dominuje. Je 
velmi zajímavá.
Vnímali jste nějak pandemii, která 
se už v té době začala objevovat 
v Evropě?

Libor Zavoral: My jsme vlastně 
ještě týden před odjezdem nevě-
děli jistě, jestli pojedeme. V tu dobu 
už bylo jasné, že vir řádí v Číně, 
o Evropě jsme ještě moc nevěděli. 
Ale také se k nám dostaly informace, 
že je v kanálech málo vody, že ne-
jezdí gondoly, že je všude zápach.

Roman Dušek: Navíc nám dva-
krát zrušili letenky. Takže byl pro-
blém i s tím, dostat se tam. Nakonec 
jsme ale mluvili se známými, kteří 
tam už byli, a oni nás uklidnili, že 
v kanálech voda je, zápach žádný 
a že máme přijet. Pandemie se v té 
době spojovala spíše s Čínou, takže 
jsme vyrazili, nakonec tedy autem.
Dostali jste později informace 
o tom, že se koronavir šíří i do 
Evropy?

Roman Dušek: Měli jsme 
zprávy z domova, že se to z té Číny 

šíří do Evropy docela rychle.
Libor Zavoral: Popravdě to bylo 

jediné, co se k nám dostalo. V té 
době jsme vlastně vůbec nevěděli, 
co znamená pandemie, jak se máme 
chovat. Jediné, co nás napadlo, 
dávat si pozor na Číňany a nepři-
bližovat se k nim. Dnes víme, že 
jsme měli spíše štěstí, že distanc od 
Číňanů by nám už příliš nepomohl.

Miroslav Rada: To je pravda, 
to bylo spíše štěstí, protože na 
karnevalu byly tisíce lidí z celého 
světa. Vždy po skončení večerního 
programu jsme se vraceli domů 
v ohromných davech.

Libor Zavoral: Deset dní po 
našem návratu tam naplno vypukla 
pandemie. Už tedy v době, kdy 
jsme tam byli, to tam řádilo. Měli 
jsme velké štěstí, že jsme se stihli 
vrátit ve zdraví.

Miroslav Rada: Pár dní po na-
šem odjezdu karneval kvůli korona-
viru zrušili. Bylo to opravdu s koro-
navirem v zádech.
Co tedy uvidí návštěvníci 
výstavy?

Miroslav Rada: Každý z nás tam 
bude mít prostor pro své fotografie, 
které jsme nechali zvětšit. Bude to 
takový průřez jak z karnevalu, tak 
z různých míst v Itálii, která jsme 
navštívili. Vernisáž se bude konat 
2. července od 17 hodin v galerii 
Lurago.

S koronavirem v zádech je název chystané výstavy čtyř fotografů v galerii Lurago. Roman Dušek, Miroslav 
Rada, Libor Zavoral a Bořek Zasadil se totiž v únoru vydali na proslulý karneval do italských Benátek těsně před 
vypuknutím pandemie šíření nového typu koronaviru. Všichni se stihli vrátit ve zdraví, až doma zjistili, jaké měli 
štěstí. Byli tedy jedni z posledních turistů, kteří ještě zachytili Itálii v bujarém veselí před plošnou karanténou. 
V rozhovoru tři fotografové popisují, jak vznikaly fotografie, které lidé uvidí na výstavě, i jak vnímali začátek 
pandemie v Evropě. Bořek Zasadil se rozhovoru nemohl účastnit, na vernisáži již bude přítomný.

Fotografové s koronavirem v zádech: 

Jako jedni z posledních 
jsme zachytili italské veselí

DESET DNÍ PO NAŠEM NÁVRATU TAM NAPLNO 
VYPUKLA PANDEMIE. UŽ TEDY V DOBĚ, KDY JSME 
TAM BYLI, TO TAM ŘÁDILO.
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Budoucnost v dopravě: rychlejší 
MHD i regulace počtu aut

Plán udržitelné městské mobi-
lity, který si nechala vypracovat 
města Chomutov a Jirkov, upozor-
nil na důležité skutečnosti týkající 
se veškerých typů dopravy. Z doku-
mentu například vyplynulo, které 
křižovatky v budoucnu nebudou 
kapacitně stačit, jak se bude muset 
regulovat počet aut ve městě i jak 
se možná změní městská hromadná 
doprava. „Plán městské mobility 
je dokumentem, který nastiňuje 
budoucí vývoj dopravy a nabízí ře-
šení možných komplikací, jedná se 
však o střednědobý až dlouhodobý 
časový horizont a nabízené varianty 
úprav nejsou nijak závazné. Bere 
totiž ohled i na možné změny ve 
vývoji a v trendech v dalších le-
tech,“ uvedl primátor města Marek 
Hrabáč.

KŘIŽOVATKY
Jednou z křižovatek, u které 

se již nyní tvoří dopravní  zácpy 
a v budoucnu se to nejspíše ne
zlep ší, je kruhový objezd u Glo
busu. Zejména v dopravní špičce 
je průjezd touto křižovatkou ob-
tížný a zdlouhavý. Řešením je tedy 
zkapacitnění křižovatky, a to na-
příklad přidáním dalších jízdních 
pruhů nebo odbočovacích pruhů 
a podobně.

Podobná situace je nyní na kři-
žovatce pod Kauflandem, tam by se 
ale situace měla zklidnit dostavbou 
nového obchvatu A. Muchy. V pří-
padě, že ani obchvat nepomůže, je 
zde možnost výstavby vypínatelné 
světelně řízené křižovatky.

CYKLOSTEZKY
V centru města cyklostezky 

nejsou vhodně přizpůsobené cyk-

listům, chybí tam označení, pruhy 
a podobně. Pohyb cyklistů v centru 
města je nepříjemný a může být 
i nebezpečný. „Jsou tedy nutná 
opatření, například vyhrazené 
pruhy pro cyklisty nebo společné 
stezky pro chodce a cyklisty,“ do-
plnil Vladimír Skála z úseku dotací 
a strategického plánování odboru 
rozvoje a investic.

Podporu rozvoje cyklostezek 
plán mobility určuje jako nástroj 
ke snížení podílu automobilové 
přepravy ve městech, také ulevuje 
životnímu prostředí a snižuje eko-
logické dopady. Počítá tedy i s po-
volením jízdy cyklistů na chod-
nících a vjezdů do zákazu vjezdu 
tam, kde je to možné s ohledem na 
bezpečnost.

PARKOVÁNÍ
Ve městech v posledních letech 

přibývají nová parkoviště a parko-
vací místa z důvodu navyšování 
počtu aut, tento trend však nebude 
možný do nekonečna. Nárůst po-
čtu aut bude muset být v dalších 
letech regulován, přestože se ještě 
nabízí zajištění parkování formou 
parkovacích domů, které nyní 
v obou městech nejsou. Jedním 
z nástrojů regulace počtu vozidel 
může být poplatek za parkování 
či odstavná parkoviště na okrajích 
města.

VEŘEJNÁ DOPRAVA
Podle plánu mobility je nutné 

zkrátit přepravní dobu městskou 
hromadnou dopravou, což je je-
den z nejdůležitějších cílů, k tomu 
může vést například nástup všemi 
dveřmi. Toto řešení však přináší 
řadu negativních jevů, tím nejzá-

sadnějším je problematika jízdy 
bez platné jízdenky. 

Město chce zvýšit využití 
městské hromadné dopravy, snížit 
přepravní dobu a tím zvýšit efek-
tivitu a komfort veřejné dopravy. 
Dalším opatřením může být op-
timalizace linek, aby intervaly 
mezi spoji vyhovovaly co nejvíce 
cestujícím. „Pro autobusy a trolej-
busy chceme zavést přednost na 
chytrých křižovatkách. Pokud by 
se blížily k semaforu, automaticky 
by naskočila zelená,“ vysvětlil 
Vladimír Skála. 

Kritizovaným problémem je 
spojení mezi chomutovskými 
sídlišti a Zadními Vinohrady. 
V rámci krajského integrovaného 
dopravního systému je možné 
jezdit zelenými autobusy, kterými 
cesta trvá asi deset minut a spoje 
jezdí dvakrát za hodinu. Mnoho 
lidí ale neví, že může využívat 
tyto krajské linky, město chce 
tedy zvýšit informovanost obyva-
tel města v tomto směru.

BEZPEČNOST PRO 
CHODCE

V Chomutově je stále hodně 
přechodů, které nejsou bezpečné 
pro chodce, nejzranitelnější účast-
níky provozu. Příkladem jsou 
špatné rozhledové poměry, což 
znamená, že přijíždějící řidič či 
přicházející chodec nemají do-
statečný rozhled a nemohou tak 
správně posoudit situaci. Město 
průběžně pracuje na zpřehlednění 
těchto přechodů a také na dostateč-
ném osvětlení a bezpečnosti v pod-
chodech, aby je lidé využívali.

TELEMATIKA V DOPRAVĚ
V budoucnu by se v oblasti do-

pravy mělo objevit více digitálních 
systémů, to znamená například 
placení parkovného mobilem či 
kartou nebo využití různých inteli-
gentních ukazatelů. Tyto ukaza-
tele mohou například sdělit řidiči 
informaci o zdržení na trase nebo 
ho navést na odstavné parkoviště 
a podobně.
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Kvůli pandemii jsem bez práce. Co teď?

Co pro matku a dítě znamená 
těhotenská cukrovka

Výpověď ze zaměstnání platí pro všechny stejně

Vlivem koronavirové pandemie 
a vyhlášením nouzového stavu 
přišlo mnoho lidí o zaměstnání. 
Třeba jako paní Lenka, která 
u svého zaměstnavatele ve vý-
robní firmě pracovala na dobu 
určitou. Snížením zakázek a ná-
sledně úplným zastavením výroby 
jí nebyla prodloužena pracovní 
smlouva. Situace ji velmi zasko-
čila, ocitla se najednou bez pří-
jmu a nepotřebná, stres ze ztráty 
zaměstnání ji ochromil natolik, že 
najednou nevěděla, co dělat.

První kroky by měly paní Lenku 
vést na úřad práce k zaevidování se 
jako uchazeč o zaměstnání, pokud 

sama nedisponuje jinými pracovními 
nabídkami, nejčastěji ze strany svých 
přátel či známých, kterých by využila 
a do nové práce okamžitě nastoupila.

Co může paní Lenka od úřadu 
práce očekávat? Samozřejmě je to 
vyhledání zaměstnání, ovšem jestli 
to bude takové, které se jí bude líbit, 
které ji zaujme na „první dobrou“, 
je spíše nepravděpodobné. Je proto 
důležité spolehnout se i sám na sebe 
a novou práci začít aktivně vyhledá-
vat, ať už cestou internetu, inzercí 
v denním tisku, prostřednictvím 
pracovních agentur či přímo osobně. 
Základní podmínkou pro vznik 
nároku na podporu v nezaměstna-

nosti je mít v posledních dvou letech 
odpracováno 12 měsíců. Doba, po 
kterou bude úřadem práce nezaměst-
nanému poskytována podpora, se od-
víjí od věku – do 50 let 5 měsíců, ve 
věku 50 – 55 let 8 měsíců, nad 55 let 
je to 11 měsíců. Podpora je počítána 
z průměrného měsíčního čistého vý-
dělku v posledním zaměstnání v roz-
hodném období. První dva měsíce se 
jedná o 65 %, další dva o 50 % a po 
zbývající dobu o 45 %. Je také dobré 
vědět, že úřad práce nabízí rekva-
lifikační programy, avšak je možné 
najít si i vlastní rekvalifikační kurz 
a požádat ÚP o jeho schválení. V ne-
poslední řadě může úřad práce paní 

Lence pomoci i se sestavením živo-
topisu a motivačního dopisu.

Paní Lenka může využít i další 
možnosti úřadu práce, a to podat žá-
dosti o dávky státní sociální podpory 
– příspěvek na bydlení či o dávky 
hmotné nouze – příspěvek na živo-
bytí a doplatek na bydlení.

I když se jedná o velmi nepříjem-
nou a citlivou záležitost, je důležité 
překonat ostych a nebát se říci si 
o pomoc a zároveň vyvinout vlastní 
aktivitu. Jedině tak paní Lenka získá 
cenné rady a širší rozhled. Vysněná 
práce pak může záhy přijít.

Bc. Petra Březinová
vedoucí Sociální poradny Kamenná

Jsem nyní ve 28. týdnu těho-
tenství. Moje gynekoložka mě 
poslala na test na těhotenskou 
cukrovku. Bohužel vyšel pozi-
tivní, což mě dost překvapilo, 
nikdy jsem žádné potíže neměla, 
ani v minulém těhotenství. Teď se 
obávám, co to pro mě a moje dítě 
znamená. Jak moc je moje těho-
tenství ohrožené?

Těhotenská cukrovka je stále 
častější onemocnění. Dnes už je dia-
gnostikována u cca 10 % těhotných 
žen. Částečně je to jistě způsobeno 
i čím dál přísnějšími kritérii na pří-

tomnost těhotenské cukrovky, je to 
ale dáno i dalšími faktory, nejvíce 
asi stoupajícím věkem nastávajících 
maminek.

Jedná se o metabolické postižení, 
při kterém máte vysoké hladiny 
cukru v krvi. V neléčeném případě 
by to mohlo mít negativní vliv na 
Vaše miminko. Proto je dobře, že se 
na to přišlo včas. Gynekoložka Vás 
nyní odešle ke specialistovi, diabe-
tologovi. Ten provede další potřebná 
vyšetření a nasadí adekvátní léčbu. 
Bude nutné, abyste si důsledně a pra-
videlně hlídala hladinu cukru v krvi. 

Ve většině případů je dostačující léč-
bou dieta, nebudeli dieta stačit, léčí 
se těhotenská cukrovka inzulinem. 
Ten se aplikuje injekčně.

Cílem léčby je udržení hladiny 
cukru v krvi na normální úrovni. 
V případě vysokých hladin cukru 
hrozí miminku tzv. diabetická fe-
topatie. Miminko by rychle rostlo 
(bylo by veliké vzhledem k délce tě-
hotenství), ale naopak by nebylo do-
statečně zralé. Jak je miminko velké 
(a jak léčba funguje) bude hlídat 
Vaše gynekoložka, péče o těhotné 
diabetičky je multioborová.

Na konci těhotenství bude 
vhodné, abyste od cca 36. týdne cho-
dila do poradny do porodnice, kde 
hodláte rodit. Žena s těhotenskou 
cukrovkou na inzulinu by neměla 
přenášet a těhotenství by mělo být 
včas ukončeno, aby nebylo ohro-
ženo. Porod se v těchto případech 
vyvolává, rodí se vaginální cestou. 
Samozřejmě pokud nejsou jiné dů-
vody k operativnímu porodu.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D,
gynekologicko porodnické oddělení,

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice 
Chomutov, o.z.

Dobrý den, zaměstnavatel nám 
dnes sdělil, že bude patrně muset 
některé z nás propustit. Chtěla 
bych se zeptat, zda to může udě-
lat, když na nás pobírá dotace 
od státu? Jsme chráněná dílna 
a většina z nás jsme invalidé. 
Dále se chci zeptat, jestli budu 
mít v takovém případě nárok na 
odstupné?

Zákoník práce upravuje všechna 
práva a povinnosti zaměstnanců 
se zdravotním postižením stejným 
způsobem jako u jiných zaměst-
nanců. To znamená, že i ukončení 
pracovního poměru probíhá stejně. 
Pokud budeme předpokládat, že již 
nejste ve zkušební době a v nejbliž-
ších dnech vám nevyprší platnost 
smlouvy uzavřené na dobu určitou, 

potom má zaměstnavatel v zásadě 
jen tři možnosti, jak může pracovní 
poměr ukončit. Může tak učinit do-
hodou, výpovědí nebo okamžitým 
zrušením.

Dohodou lze pracovní poměr 
ukončit pouze v situaci, kdy s tímto 
návrhem souhlasíte. Bez podpisu 
jedné ze stran není ukončení pra-
covního poměru dohodou platné. 
Dohodou lze ukončit pracovní po-
měr k datu, na kterém se smluvní 
strany dohodnou. Pokud to v dohodě 
není výslovně uvedeno, nevzniká 
zaměstnanci nárok na odstupné. 
Okamžité zrušení pracovního po-
měru lze použít pouze v případě 
velmi hrubého porušení pracovní ká-
zně. Nejčastěji se jedná o velmi zá-
važné přestupky zaměstnance, které 

vedly nebo mohly vést k ohrožení 
života, zdraví či majetku ve velkém 
rozsahu. Zaměstnavatel musí toto 
porušení prokázat.

V případě, že zaměstnanec 
nesouhlasí s dohodou o ukončení 
pracovního poměru (nepodepíše ji) 
a současně nevznikl důvod pro oka-
mžité zrušení, nezbývá zaměstnava-
teli než ukončit pracovní poměr vý-
povědí. Výhodou výpovědi je dvou-
měsíční výpovědní lhůta, po kterou 
má zaměstnanec dostatek času 
k nalezení nového pracovního místa. 
V určitých případech má také za-
městnanec nárok na odstupné. Vznik 
nároku závisí na důvodu, který je 
uveden ve výpovědi. Zatímco za-
městnanec může podat výpověď 
bez uvedení důvodu, zaměstnavatel 

musí uvést důvod výpovědi vždy. 
V případě, že pracovní poměr končí 
z důvodu na straně zaměstnavatele 
(nejčastěji se jedná o situaci, kdy 
firma ukončuje svou činnost, pře-
souvá provozovnu jinam nebo se pro 
ni zaměstnanec stal nadbytečným), 
má zaměstnanec právo na odstupné 
ve výši 1 – 3 platů. Pokud zaměst-
nanec dle lékařského posudku nesmí 
dále vykonávat dosavadní práci pro 
pracovní úraz či prokázanou nemoc 
z povolání, má v případě výpovědi 
nárok na odstupné ve výši 12 platů.

V případě nejasností se můžete 
obrátit na odborné pracovníky naší 
bezplatné služby.

Mgr. Petr Džambasov
Sociální aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz
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NOVÁ LÁVKA PŘES CHOMUTOVKU
Město v těchto dnech rekonstruuje novou lávku přes řeku 
Chomutovku u Prvního mlýnu. Lávky se musí obnovovat 
každých pět let. Zhruba tolik totiž vydrží smrkové dřevo, ze 
kterého jsou lávky po celé turistické trase vyrobeny. Současně 
jsou opravovány dvě podélné lávky na skále, také u Prvního 
mlýna. Do oprav město investuje desítky tisíc korun. Nové 
lávky budou vyrobeny z modřínového dřeva, které je odolnější.

V BEZRUČOVĚ ULICI  MAJÍ NOVÉ 
OSVĚTLENÍ
Byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Bezručově ulici, 
v úseku od křižovatky s ulicí Rooseveltovou po křižovatku s ulicí 
Svahovou, včetně cyklostezky za garážemi. Celkem bylo osazeno 65 
stožárů a 79 LED svítidel. V rámci stavby byly vyměněny rozvaděče 
veřejného osvětlení u parkoviště u Penny Marketu, kabelové skříně 
veřejného osvětlení u křižovatky s ulicí Svahovou i propojení se 
stávajícím veřejným osvětlením, které pokračuje Bezručovou ulicí. 
Do ulice město investovalo 4,2 milionu korun.

CYKLOSTEZKA PROPOJILA CHOMUTOV 
S JIRKOVEM
Výsadbou keřů kdoulovce japonského a různých odrůd jabloní 
skončily práce na výstavbě cyklostezky, která propojila města 
Chomutov a Jirkov. Cyklostezka začíná v ulici Osvobození v Jirkově, 
kde navazuje na stávající cyklostezku. Konec cyklostezky je v Jirkovské 
ulici v Chomutově. Na trase cyklostezky je společný provoz pro chodce 
a cyklisty. Povrch cyklostezky je tvořený asfaltobetonovou obrusnou 
vrstvou kladenou mezi betonové obruby. Cyklostezka je nově 
osvětlená LED svítidly. Veškeré práce na 560 metrů dlouhé cyklostezce 
vyšly zhruba na 5,1 milionu korun.

REKONSTRUKCE VOZOVKY 
A CHODNÍKŮ SKONČÍ V ČERVNU

V Bezručově ulici nyní město nechává obnovit povrch komunikace 
a chodníků v úseku od Bachmačské po Rooseveltovu ulici. Tato část je 

dlouhá 113 metrů. Výškové poměry ulice i její příčný sklon zůstanou 
zachovány a nedojde ani ke změně šířky komunikace. Odvodnění 

dešťových svodů na rekonstruované komunikaci bude do stávajících 
uličních vpustí. Součástí stavby je i položení chráničky pro kabely 

metropolitní internetové sítě. Práce, které výrazně ovlivňují dopravu 
v centru města, budou hotovy nejpozději do posledního června. Cena 

rekonstrukce je dva a čtvrt milionu korun.
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Železniční depozitář letos nabídne 
nejen parní krásky, ale i výstavu

Kostely se pro veřejnost otevřou 
ve večerních hodinách

Kino Svět čekalo s otevřením na vhodnější 
podmínky, od června už je v provozu

Železniční depozitář Národního 
technického muzea v Chomutově 
se letos návštěvníkům otevře 5. 
června. Přístupný bude vždy tři dny 
v týdnu, od pátku do neděle, a ve 
všechny státní svátky, vždy od 9 do 

17 hodin. „Současně s otevřením 
depozitáře zahajujeme také výstavu 
Chomutov ve století páry: Dějiny 
chomutovského železničního uzlu 
v datech a 150. výročí železnice 
v Chomutově a na Chomutovsku, 

která je součástí oslav 150. vý-
ročí železnice na Mostecku 
a Chomutovsku. Výstavu jsme při-
pravili ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Chomutově a Oblastním 
muzeem a galerií v Mostě. Velmi 
zajímavé dějiny tohoto železnič-
ního uzlu přiblíží výstava návštěv-
níkům prostřednictvím fotografií 
a textů,“ pozvala Ivana Kocichová 
z Národního technického muzea.

V objektu budou pro návštěv-
níky platit zvýšená hygienická 
opatření, tedy nutnost zakrytí obli-
čeje rouškou, dodržování stanovené 
kapacity objektu, používání dezin-
fekce rukou, aby návštěva muzea 
byla pro návštěvníky bezpečná.

Návštěvníci si v depozitáři 
mohou prohlédnout na sto kusů 
kolejových vozidel různých druhů 
i rozchodů. Na ko lejových paprs-
cích lze zhlédnout parní, elektrické 
a motorové lo ko motivy, salonní, 

osobní, nákladní i motorové vozy, 
drezíny a další vozidla.

Největším lákadlem chomutov-
ského depozitáře jsou tradičně parní 
lokomotivy v čele s nej star ším stro-
jem ve sbírce a druhým nejstarším 
na území České republiky – parní 
loko mo ti vou Donnersberg z roku 
1870. Neméně majestátním dojmem 
působí i prv ní lokomotiva vyrobená 
v Československu po druhé svě-
tové válce řady 534.0301, kterou 
přes značné poškození bombardo-
váním dodaly Ško dovy závody už 
22. prosince 1945. K zají ma vo  stem 
bezesporu ná leží tramvajová parní 
lokomotiva Gartenau vyrobená 
v Linci roku 1887 nebo ozubnicová 
tendrová parní loko mo ti va.

Železniční depozitář se nachází 
v sousedství bývalého depa ČD 
v Chomutově. Vstup do areálu je 
z Černovické ulice, z prostoru za 
nákupním centrem Globus.

Farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, kostel sv. Kateřiny i kostel 
sv. Ignáce si budou moci lidé pro-
hlédnout ve večerních hodinách. 
Chomutovská knihovna totiž 12. 
června od 18 do 22 hodin uspořádá 
Noc kostelů.

Program v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie začne v 18 hodin 
mší, dále vystoupí pěvecký sbor 
Madrigal, krátce před osmou hodi-
nou večerní se bude konat komento-
vaná prohlídka. V kostele sv. Ignáce 

se bude od 19 hodin konat vystou-
pení pěveckého sboru Hlahol.

Kostel sv. Kateřiny na náměstí 
1. máje se řadí mezi nejstarší raně 
gotické církevní stavby v Evropě. 
Tato nejvzácnější chomutovská 
stavba vyrostla v místech původně 
panského dvorce chráněného vod-
ním příkopem, který roku 1252 
přešel do majetku řádu německých 
rytířů.

Pozdně gotický děkanský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie s měst-

skou věží se nachází v chomutovské 
městské památkové zóně. Na jeho 
místě však již dříve stával polodře-
věný kostel datovaný k roku 1290, 
jenž sloužil obyvatelům města 
a kolem něhož se nacházel hřbitov. 
V průběhu 14. století byl ale tento 
objekt přestavěn a právě z to-
hoto období pochází nejstarší část 
dnešního objektu, zdivo presbytáře 
a sakristie.

Bývalý jezuitský kostel svatého 
Ignáce, uzavírající pravou dolní část 

náměstí, je raně barokní stavbou 
s dvouvěžovým průčelím. Postaven 
byl v letech 1663–1668. Dříve se 
pod budovou nacházela i krypta 
s osmdesáti mumiemi mnichů a ko-
miníkem, jenž chtěl hrobku vyloupit 
a již se nedostal ven. Kryptu však 
bylo nutno vzhledem k poškození 
otevřít a pozůstatky tak byly pře-
místěny na chomutovský hřbitov.

Program Noci kostelů nyní 
v České republice připravuje na 
1 200 kostelů a modliteben.

Sportovní a kulturní stánky 
postupně otevírá Kultura a sport 
Chomutov, v případě kinosálu se 
ale rozhodla počkat na příznivější 
podmínky. V provozu už je spor-
tovní hala v centru Chomutova 
a dokonce hlásí volné víkendy. 
„Zájemci už mohou volat a rezervo-
vat si svoji hodinku sportu, jak byli 
zvyklí,“ vyzývá všechny sportovní 

nadšence jednatelka společnosti 
Věra Fryčová.

Kina se mohla otevřít již ve 
druhé polovině května. Diváků 
smělo být maximálně sto, každá 
druhá řada musela být volná a spo-
lečně mohla sedět jen rodina, jinak 
musela být mezi diváky vždy jedna 
sedačka volná. „K tomu nesmělo 
fungovat občerstvení, vše se muselo 

pokaždé vydezinfikovat a návštěv-
níci i personál měli mít roušky,“ vy-
počítává další omezení jednatelka.

Po důkladném zvážení se v cho-
mutovské organizaci rozhodli 
posunout otevření kina až na 1. čer-
ven. „Chceme divákům nabídnout 
filmový zážitek se vším všudy, ne 
krkolomnou náhradu,“ vysvětluje 
Fryčová. Podobný přístup zau-

jal například i řetězec multiplexů 
Cinema City. Ten své kinosály rov-
něž nechal uzavřené, než se ome-
zení uvolní.

Letní kino by se mělo pro di-
váky otevřít ve druhé polovině 
června, podle vývoje situace je však 
nutné aktuálnost této informace 
ověřit na stránkách www.kultura-
sport.cz.
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PETRA PRAGEROVÁ
Se svou maminkou Ivanou Sobkovou se stará o malý obchůdek 
se zahradnickými potřebami v Nerudově ulici. Obchod 
založil tatínek paní Ivany společně s místní organizací Svazu 
zahrádkářů. Petra je vyučená zahradnice a její maminka je 
vášnivou zahrádkářkou po tatínkovi. Obchůdek je odborným 
zázemím nejen pro členy svazu, ale i pro kohokoliv, kdo má 
zálibu v pěstování rostlin byť jen v truhlíku za oknem nebo 
doma v obýváku. Jak říkají, o zákazníky nouzi nemají.

PETR PAVLÍK
Otevřít si vlastní autoškolu ho lákalo od prvního dne, co sám 
vstoupil do autoškoly. Hned začal na instruktorovi vyzvídat, jak 
se k této práci dá dostat. Nicméně ho pak osud zavál za volant 
kamionu. Ve firmě, pro kterou jezdil, dostal na starosti nováčky, 
které zaučoval. A zde začala znovu zrát myšlenka na založení 
vlastní školy. To díky složitosti celého procesu trvalo dva roky. 
Autoškola Perfecta funguje už přes rok a Petr Pavlík má stále 
přetlak nových žáků.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Chomutov byl svého času proslulý 
výrobou kostelních zvonů

Málokdo ze současníků ví, že 
v Chomutově byly odlévány kos-
telní zvony. Netradiční průmys-
lové odvětví mělo ve městě tradici 
sahající až do roku 1790. Tehdy 
Franz Bernhard Pietschmann za-
ložil na chomutovském předměstí 
Boží pole (Gottesacker) slévárnu 
zvonů. Po jeho smrti přešla na jeho 
syna Josefa. Roku 1842 si jednu 
z Josefových dcer vzal za manželku 
Karl Julius Herold, který po skonu 
manželky v roce 1850 přejmenoval 
podnik na Slévárnu zvonů a žele-
zárny Herold (Glockengießerei und 
Metallwarenfabrik HEROLD).

Karl Julius Herold byl potom-
kem slavného německého zvo-
nařského rodu. Bratr jeho pra-
předka Wolf Hieronymus Herold 
z Norimberka odlil roku 1683 
na Karlově mostě v Praze sochu 
sv. Jana Nepomuckého. Karl Julius 

přišel do města ze saské Schönheide 
a nechal se zaměstnat ve firmě svého 
budoucího tchána jako tovaryš.

Chomutovská slévárna získala 
věhlas již na počátku 19. století. 
V té době dovoz zvonů na Cho mu
tovsko ustal, a tak Pietschmannův 
závod zvony zásoboval okolí, 
zejména oblast horního Poohří. 
Po roce 1850 noví majitelé firmy 
v tomto trendu pokračovali.

Nejprve slévárnu až do své smrti 
27. 12. 1872 vedl již zmiňovaný 
Karl Julius. Po něm vedení závodu 
převzali synové Otto a Julius. Při 
pohřbu Otty (†1882) se, dle jed-
noho z bodů smluv o dílo, rozezněly 
všechny jím dodané zvony jak kato-
lických, tak evangelických kostelů 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Jediným majitelem závodu se stal 
Julius, který rovněž řídil slévárnu až 
do konce svého života (†1893). Poté 
závod za svého nezletilého syna 
Richarda krátce vedla jeho matka 
Johanna Heroldová. O vybavení 
slévárny v 19. století není mnoho 
zpráv. Zato je dost informací o dvou 
ničivých požárech. První v roce 
1860 zachvátil dílny a byt tehdejšího 
šéfa podniku Julia. Vše lehlo pope-
lem. Druhý velký požár 30. 11. 1888 
zcela zničil slévárnu.

Podrobněji informuje o slé-
várně Herold Vlastivěda politic-
kého okresu Chomutov z roku 1898 
a uvádí 1 plaménkovou, 3 menší 
tavicí pece a motor o 6 koňských 
silách. Tehdy byly ve slévárně od-

lévány kostelní, školní a domovní 
zvony, kotlové armatury, kohouty, 
ventily, pumpy a trubková zařízení. 
V letech 1901 a 1902 ještě zajížděl 
Richard Herold sám na příslušná 
místa, aby osobně dohlédl na zda-
řilé vyřízení zakázek. Jednou z nich 
byla např. dodávka velkého zvonu 
do Sarajeva, který přečníval na obě 
strany nákladního vagonu o 2 cm. 
V tomto případě bylo zapotřebí zís-
kat patřičná povolení.

Po rozpoutání 1. světové války 
v roce 1914 přešla firma R. Herolda 
na válečnou výrobu. Dodávala ra-
kouskouherské armádě zejména 
10centimetrové šrapnelové náboj-
nice z mosazi a (kupodivu – pozn. 
autora) vojenské stany. Také pro-
dukovala granátová pouzdra, hlavy 
min, šroubení aj. Tehdy R. Herold 
zaměstnával něco málo přes dvě 
stě zaměstnanců. Z nich byly dvě 
třetiny žen a jednu třetinu tvořili 
učňové a starci. Zajímavá byla rov-
něž tehdejší pracovní doba. Určena 
byla na 12 hodin denně od 6.00 do 
18.00. Přerušena byla dvěma pat-
náctiminutovými přestávkami na 
svačinu počínaje 9. a 15. hodinou 
a hodinovou přestávkou na oběd 
mezi 12. a 13. hodinou.

Přechod na mírovou výrobu 
usnadnila slévárně Herold zvýšená 
poptávka po zvonech po ukončení 
1. světové války. Většina farností 
si totiž přála nahradit zvony, které 
musely ve prospěch válečného 
běsnění odevzdat. Není divu, že 

v roce 1920 již Herold zaměstná-
val kolem tří set dělníků. Zakázky 
získával podnik v Čechách na-
příklad v Praze Emauzích a na 
Strahově, v Žatci nebo Trutnově, 
na Moravě v Olomouci, Novém 
Jičíně, ve Slezsku v Krnově 
a Opavě i na Slovensku v Nitře 
nebo Žilině. Firma dodávala věžní 
zvony, zvonice, signální zvony 
a zvonky pro dobytek, armatury 
pro plynová, vodní a parní potrubí, 
špice hromosvodů. Z pestré škály 
výrobků firmy Herold stojí za 
zmínku ještě určitě zvonkohry do-
dávané ve velké míře do Německa 
a Rakouska, hasičské stříkačky, 
ale i různé kovolitiny. Například 
bronzové desky pomníku (odhalen 
1932) nejvýznamnějšího chomu-
tovského rodáka Fr. J. Gerstnera 
na místě dnešního pomníku 
T. G. Masaryka před základní 
uměleckou školou pocházely právě 
z Heroldovy slévárny.

Za 2. světové války dodávala 
chomutovská slévárna do Německa 
armatury pro ocelové láhve a po-
žární armatury. Příchod sovětských 
vojsk v květnu 1945 výrobu pře-
rušil a majitel továrny R. Herold 
a jeho synové Julius a Karl pád 
třetí říše neunesli a spáchali sebe-
vraždu. Jejich podnik byl připojen 
k jinému slévárenskému závodu 
v Chotěboři, městečku jihový-
chodně od Prahy. Až do roku 1948 
však nesly obě slévárny společný 
název Herold.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

UNIKÁTNÍ FONOGRAF
V etnografické sekci depozitáře 

se nachází další skvost: fonograf 
s inv. č. Et 1660. První přístroj na 
nahrávání a reprodukci hlasu, hudby 
a jiných zvuků. Jeho vynálezcem 
byl roku 1877 slavný Thomas Alva 
Edison. Záznam na fonografu se 
uchovával na fonografickém válečku 
a byl prováděn kovovým trychtýřem 
zesilujícím zvuk, spojeným s mem-
bránou, na jejímž konci byla přile-
pena jehla. Fonograf byl zrestauro-
ván a nyní jím lze přehrávat skladby 
zachycené na starých fonografic-
kých válečcích. Rozměry dřevěné 
schránky fonografu, délka 31,2 cm, 

šířka 22,5 cm a výška 19,5 cm, na-
svědčují tomu, že jde o přenosný 
typ. Tomu odpovídá i kovové madlo 
na vrchu schránky, která je na del-
ších stranách zdobena jednou řadou 
drobného ornamentálního pásu, 
tzv. perlovcem. Na jednom boku 
schránky je v rozevláté stuze černý 
nápis označující výrobce: BIAL 
a FREUND/PHONOGRAPH/
BRESLAU 2 – WIEN 13. Uvnitř je 
nalepena papírová cedulka s údaji 
o revizi přístroje, která osvětluje 
dataci. Přístroj byl vyroben na konci 
19. nebo na počátku 20. století, nej-
později však v roce 1907. 

Mgr. Jan Hirsch

Zvon Julius Herold a syn, kostel Přísečnice.
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Lidické ženy opět připomněly 
pochody smrti na Chomutovsku

Celkem 87 vězňů koncentračních 
táborů, mužů i žen, zlikvidovaly 
německé stráže při pochodech smrti 
v dubnu 1945 na čtyřiadvacet kilo-
metrů dlouhé trase mezi Údlicemi 
na Chomutovsku a Postoloprty na 
Lounsku. V Evro pě zahynulo na po-
chodech smrti v roce 1945 více než 
čtvrt milionu obětí.

Letošní vzpomínkový pochod 
Údlice – Postoloprty byl plánovaný 
na neděli 19. dubna. Vzhledem 
k opatřením proti koronaviru ho 
ale bylo nutné pro veřejnost zrušit. 
„Trasa by to byla krásná, malebným 
údolím Chomutovky. Nebýt těch 
strašných okolností a faktu, že se na 
ty události zapomnělo a někde snad 
ani nikdy nevzpomínalo. Provedli 
jsme průzkum trasy, začínali jsme 
v Údlicích, kde jsme vloni vzpo-
mínkový pochod skončili – u prv-
ního hromadného hrobu třiadvaceti 
mužů, vězňů KT Buchenwald,“ po-
psala Milena Městecká z Pochodu 
Lidických žen.

Policejní hlášení velitelství sta-
nice Údlice z 10. května 1946 uvádí 
k transportu smrti, který tudy prošel 
18. dubna 1945: „Vězni, kteří ne-
mohli jíti slabostí dále nebo vybočili 
z řady za účelem vykonávání tělesné 
potřeby, byli stříleni a kolbami 
pušek ubíjeni doprovázejícími SS
many. Mrtví byli zanecháni na cestě, 
bývalým starostům obcí nařízeno, 
aby byli zakopáni na židovských 
hřbitovech v místních obcích.“

Jejich památník na bývalém ži-
dovském hřbitově v Údlicích, kde 
oběti leží, dnes neexistuje. Někdo 
ho v devadesátých letech zlikvido-
val včetně brány hřbitova, která byla 
ukradena. „Již je vypracován návrh 
na jeho obnovu, v příštím roce se 
to doufejme podaří ve spolupráci 
Židovské obce a obce Údlice. Brána 
je již postavena nová. Snažíme se 
také o verifikaci jmen obětí, známe 
totiž jejich vězeňská čísla z exhu-
mace,“ doplnila Milena Městecká.

Dále byli vězni hnáni na 
Přečáply, kde se na hřbitově u kos-
tela má nacházet hrob rudoarmějky, 
dnes je zapomenut. Pochod smrti 
pokračoval dále na Nezabylice, kde 
je pohřbeno na bývalém židov-
ském hřbitově v lesíku Hořenci 
dalších 34 mužů. Hrob je udržo-
ván, vede k němu pěkná naučná 
stezka a vycházková trasa nedávno 
zřízená obcí Nezabylice. Další 
ubití na pochodu smrti se ode-
hrálo ve Vysočanech. Pochody 
smrti pokračovaly dále cestou na 
Velemyšleves. „Zde údajně koncem 
dubna jeden transport, tentokrát šlo 
asi o tři sta zubožených a nemoc-
ných židovských žen, které sem 
stráže hnaly od Mostu, přenocoval 
a pokračoval dále k Postoloprtům. 
Trasa pochodů vedla dále na 
Minice, Nehasice a Bítozeves. 
Transporty smrti tady hlásí další 
oběti z dubna 1945, ale ty zde 
podobně jako ve Vysočanech, ne-

najdete. Je možné, že proběhly ex-
humace jako tomu bylo v Údlicích, 
Nezabylicích a Postoloprtech. 
Některé dokumenty máme už při-
praveny v archivech, které jsou 
nyní bohužel uzavřeny,“ dodala 
Milena Městecká.

Dnes se v Bítozevsi poblíž 
místního hostince nachází pomník 
padlým. Cíl tohoto úseku trasy 
je u Postoloprt. Tady čekala na 
vězně smrt z nejhorších. Přes noc 
je stráže nahnaly do pivovarských 
lednic a do rána jich jednak vy-
sílením a jednak zimou asi deset 
zemřelo. Tyto ubohé oběti mají 
dnes hrob a důstojný pomník na ži-
dovském hřbitově v Postoloprtech. 
Dále mužský transport smrti po-
kračoval na Terezín. „V loňském 

ročníku vzpomínkových pochodů 
jsme připomněli předchozí neméně 
hrůzný úsek pochodu smrti. Na 
osmnáctikilometrové trase z Hory 
Svatého Šebestiána do Chomutova 
se nacházelo 217 těl obětí, pře-
vážně zlikvidovaných v noci ze 
17. na 18. dubna na pochodu smrti 
vězňů z poboček KT Buchenwald. 
Další oběti byly z dubnových 
železničních transportů z KT 
Buchenwald, včetně nedalekého 
Března u Chomutova, kde bylo 
pohřbeno během několika dnů za-
stávky transportu 286 vězňů. Tato 
strašná bilance si zaslouží naši po-
zornost. Jejich připomínku chceme 
udržet nebo, kde je to potřeba, 
vybudovat či obnovit,“ uzavřela 
Milena Městecká.

Naučnou stezku po československém opevnění 
doplnili členové muzea  infotabulemi

V okolí vrchu zvaného Na Koči
čáku se nachází naučná stezka 
po československém opevnění. 
Na trase dlouhé skoro pět kilometrů 

lze spatřit mimo sedmnácti objektů 
lehkého opevnění také velké množ-
ství různých ukázek přípravy na 
obranu proti Německu z roku 1938.

Tuto naučnou stezku již dlou-
hodobě rozšiřují a udržují členové 
muzea. Mnoho let své síly směro-
vali hlavně do úklidu, rekonstrukce 
a údržby pevností a jejich okolí. 
V letošním roce se ovšem zaměřili 
na realizaci nových naučných ta-
bulí. Již od jara tak podél naučné 
stezky budují jednu tabuli za dru-
hou. Základní kostru naučné stezky 
bude tvořit osm nových tabulí, na 
kterých se návštěvník může sezná-
mit s problematikou čs. opevnění 
a situací z roku 1938. „Tabule jsou 

instalovány vždy u zajímavých 
objektů či míst. Obsah naučných 
panelů je postaven na unikátních 
dobových fotografiích pevnůstek 
z Chomutovska. Na zapůjčení foto-
grafií se podílelo mnoho příznivců 
Kočičáku z celé republiky,“ uvedl 
předseda spolku Jiří Piramovský.

Kromě velkých naučných tabulí 
jsou dále k objektům a dalším mís-
tům montovány malé informační ce-
dulky, které tak doplňují informace. 
Z prostoru naučné stezky tak vzniká 
unikátní památka opravené části 
pevnostní linie z roku 1938, kdy náš 
národ byl připraven bránit svou svo-
bodu. „Cílem a posláním členů mu-
zea je díky naučné stezce nejen pře-

dávat informace o naší historii dal-
ším generacím, ale i realizovat akce 
v současné době. Naučná stezka 
je místem, kterou prošlo a dnes ji 
velmi dobře zná mnoho dětí z dět-
ských táborů či kroužku mladých 
bunkráků. Prostor naučné stezky 
slouží i pro konání naučněvzděláva-
cích akcí pro veřejnost, jako příklad 
mohu uvést Oživené pevnosti, výš-
lapy na Kočičák či noční výšlapy,“ 
doplnil předseda.

Muzeum se pro veřejnost ofi-
ciálně otevře 6. června. Na léto 
plánuje příměstské tábory, den 
s mladými bunkráky, let balonem 
nad Kočičákem a Mobilizaci na 
Kočičáku.
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Příměstské tábory v Chomutově 
nabízejí velmi pestrý program

Letošní nabídka příměstských tá-
borů chomutovských organizací je opět 
velmi pestrá a bohatá. O tento druh 
táborů je čím dál větší zájem a organi-
zace se snaží navyšovat kapacitu, aby 
se dostalo na všechny. Přesto platí, že 
je lepší dítě přihlásit co nejdříve, než se 
jednotlivé turnusy naplní.

Zoopark Chomutov připravil hned 
osm turnusů příměstských táborů na 
celé prázdniny. Náplň prázdninových 
dní v zooparku je velmi pestrá, vždy je 
ale zaměřena na zvířata. Každý den se 
táborníci budou věnovat vybrané sku-
pině zvířat, o které se dozví, jak a kde 
žije, čím se živí a zvíře si vždy budou 
moci prohlédnout z blízka. Pokud to 
půjde, tak si ho i pohladí. Více na www.
prazdniny.zoopark.cz.

Tři turnusy příměstských táborů se 
budou konat v Aquasvětě. První pro-
běhne od 20. do 24. července, druhý od 
3. do 7. srpna a třetí od 10. do 14. srpna. 
Děti čeká výuka plavání, soutěže 
a hry ve vodě pod dozorem školených 
instruktorek. V době odpočinku v klu-
bovně jsou pro malé sportovce připra-
vené motivační a relaxační hry. Více 
informací na www.kulturasport.cz.

Oblíbená Miniškola sportu letos při-
vítá malé sportovce při šesti turnusech. 
Tři budou v červenci a tři v srpnu. 
Tábor je určený pro děti od 6 do 13 let. 
Děti čeká týden plný sportu a zábavy 
ve sportovní hale, Aquasvětě, na atletic-
kém stadionu, v zooparku a v lezecké 
aréně. Týden bude zakončen celoden-
ním výletem do okolí, například na 

stezku Maxipsa Fíka do Kadaně, do 
Laser Game v Mostě, do vlakového 
depozitáře a podobně. Více na www.
kulturasport.cz.

Oblastní muzeum se s dětmi bude 
letos zabývat stopami člověka v přírodě. 
Tábor se bude konat od 13. do 17. čer-
vence. Program je sestaven z jednoho 
dne stráveného v muzeu a v Chomutově 
a čtyř celodenních výletů po Ústeckém 
kraji. Cílem výletů bude dát dětem 
z městského prostředí možnost načer-
pat nové a zajímavé zkušenosti. Téma 
tábora bylo zvoleno tak, aby děti sezná-
milo formou výletů a her s pozitivním 
i negativním působením člověka na pří-
rodu a krajinu od prehistorie až po sou-
časnost s důrazem na hmyzí říši. Více 
na www.muzeumchomutov.cz.

Muzeum Na Kočičáku letos pro 
účastníky příměstských táborů připra-
vilo malou změnu. Vzhledem k vel-
kému zájmu totiž jednotlivé turnusy 
rozdělilo podle věkových kategorií. Od 
6. do 10. července se sejdou nejmenší 
děti od sedmi do deseti let, následně pro 
děti do dvanácti let bude připraven tá-
bor od 13. do 17. července, děti do pat-
nácti let se zúčastní v termínu od 27. do 
31. července a komu na věku nezáleží 
nebo pro sourozence je určen termín od 
10. do 14. srpna.

Na programu je hlavně pobyt v pří-
rodě, zábavná nauka o historii, základy 
první pomoci, branná výchova, základy 
táboření a přežití v přírodě, orientace 
v terénu, hry a mnoho dalšího. Více na 
www.kocicak.cz.

Středisko volného času připravilo 
na začátek července příměstský tábor 
s názvem Dobrodružný týden, ten je 
však ji zaplněn. Od 20. do 24. července 
se bude konat Týden plný výletů, od 
3. do 7. srpna tábor pro teenagery 
4teens, od 10. do 14. srpna se děti vy-
dají na Výlety a výšlapy. Termín pro 
odevzdání přihlášek na tyto tábory byl 
již na konci května, případní zájemci 
tedy nyní získají informace o mož-
ných volných místech individuálně 
v Domečku. Více na www.domecek-
chomutov.cz. 

Recyklací i recitací se budou 
zábavnou formou zabývat děti na 
příměstském táboře pro tvořivé děti 
Chomutovské knihovny. Ten se bude 
konat od 3. do 7. srpna. Na programu je 
vyrábění z recyklovatelného materiálu, 
recitace, exkurze do sběrného dvora, 
výlet na rodinnou farmu a mnoho 
dalšího. 

Více informací na www.chomutov-
skaknihovna.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
MOHOU ZAMÍŘIT 
DO STŘEDOVĚKU

Děti, které se v Chomutově zú-
častní letošních příměstských táborů, 
se mohou podívat do středověku. 
Skupina historického šermu Fictum 
totiž nabízí organizátorům příměst-
ských táborů zajímavý jednodenní 
program s názvem Malá procházka 
středověkem. „Děti si poslechnou 
vyprávění šermířů o tom, jak se žilo 

ve středověku, co tehdy lidé jedli 
nebo jak se bavili. Budou si moci 
také prohlédnout a vyzkoušet stře-
dověkou zbroj i zbraně, naučí se 
základům šermu mečem, sekerou, 
palcátem, bijákem či cepem,“ po-
psal Jiří Šnábl z pořádající agentury 
Modua. Připravené budou i rytířské 
soutěže, představení dobových řeme-
sel a účastníci si dokonce budou moci 
sami uvařit středověký oběd.

Program se bude konat během 
letních prázdnin v domovském areálu 
šermířů ve Škroupově ulici. Je při-
pravena kratší tříhodinová varianta 
nebo delší pětihodinová. V případě 
nepříznivého počasí je k dispozici 
tělocvična přímo v areálu. Organizace 
se mohou objednávat na telefonním 
čísle 602 309 590 nebo na emailu 
modua@modua.cz.

Nepříjemná 
karanténa dala dětem 

i něco dobrého

Nezvyklá situace, kdy děti na 
dobu delší než dva měsíce uvízly 
v domácí karanténě, přinesla přece 
jenom něco dobrého. Objevily to, 
co dosud neznaly. Zeptali jsme se 
třeťáků ze základní školy ve Školní 
ulici, co se doma kromě učení na-
učili. A bylo toho překvapivě dost. 
Kristýnka Charová se naučila sama 
pro rodinu vařit. „Umí udělat skvělé 
palačinky i bramboráky,“ pochva-
lovala si její maminka Mirka. 
Kristýnka vyrobila dvoumetrového 
papírového hada a fotografii do-
staly všechny děti ve třídě, aby se 
pokusily o to samé. Patrik Vlček se 
naučil smažit řízky. Verunka Bušová 
spolu s tatínkem vyrobili domeček 
na stromě a Vendulka Novotná zho-
tovila krásného papírového robota. 
Všichni dostali fotografii kapra, kte-

rého ulovil Alexej Pokorný.
Také další děti vyráběly, vařily 

a pekly. Mimo jiné proto, že jim uči-
telka Soňa Gálová dávala zajímavé 
úkoly, třeba napsat něco o slonovi 
a pak namíchat pomazánku zvanou 
sloní žrádlo nebo zpracovat člá-
nek o čokoládě a vyrobit si vlastní 
čokobonbony. V úkolu Perníková 
chaloupka děti cvičily angličtinu 
a ještě pekly perník. Davídek Pavlík 
se pochlubil: „Hodně jsem se naučil. 
Třeba říkat ´r´, mám z toho velkou 
radost. Začal jsem se učit hrát na 
kytaru. Umím uplést a upéct housky. 
S kamarádem Jirkou jsme vyrá-
běli ptačí budky.“ Tak dětem hezky 
ubíhal čas. „Ta doba nebyla jenom 
špatná, ukázala nám, jak moc se na-
vzájem potřebujeme a jak se máme 
rádi,“ dodala učitelka Soňa Gálová.
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Člověk v tísni nabízí výukové 
materiály na webu

Nejvýš polovina rodičů měla zájem 
o prezenční výuku dětí 1. stupně

Mateřinky zapsaly přes dvě stě dětí

Organizace Člověk v tísni v době 
pandemie šíření koronaviru a s ním 
souvisejících opatření nabízí peda-
gogům vzdělávací materiály a chystá 
i speciální webináře pro vzdělávání 
a podporu učitelů online. Dobrovolníci 
a vzdělávací pracovníci rovněž nabízejí 
podporu při domácím vyučování dětem 
a rodinám, které nemají přístup k inter-
netu, snaží se zprostředkovat komuni-
kaci se školami a pomoci jim s učivem.

V reakci na preventivní uzavření 
škol organizace zpřístupnila široké 
veřejnosti vzdělávací program Jeden 

svět na školách s více než 270 filmy 
s výukovými materiály. Nabídku JSNS.
CZ, kterou v současnosti využívá více 
než 3 700 škol, lze filtrovat podle dopo-
ručeného věku dítěte. Učitelé tak s pro-
gramem mohou jednoduše pracovat 
při vzdálené online výuce žáků. Filmy 
a další materiály mohou využívat také 
rodiče se svými dětmi. Zájemci tam na-
jdou dokumentární i hrané filmy, krátká 
videa, zvukové nahrávky či spoty do-
plněné o metodické materiály a tipy na 
doplňkové aktivity. Lektoři na portálu 
po dobu uzavření škol pravidelně pub-

likují doporučení, jak s materiály v sou-
časné mimořádné situaci pracovat. „Ve 
větší míře lze využít participaci rodičů – 
tedy něco, co jsme si často přáli, ale 
z různých důvodů taková míra propo-
jení s rodinou nebyla možná. Společné 
sdílení dokumentárních filmů v domá-
cím prostředí může být návratem k do-
bám, kdy se doma vyprávěly příběhy. 
Ty na našem webu jsou autentické, silné 
a nutí přemýšlet – nejen nad fakty, ale 
i nad našimi emocemi, rolemi, názory 
a postoji,“ říká dlouholetá lektorka 
a metodička JSNS Vlasta Urbanová.

Zájem o výuku ve škole po 
25. květnu projevila zhruba čtvrtina 
až polovina rodičů žáků prvního 
stupně. Rodiče nezdůvodňovali, 
proč nechtějí, aby se jejich děti pre-
zenční výuky zúčastnily. „Škola to 
po nich také nevyžadovala, neboť 
povinnost zdůvodnění ze strany zá-
konných zástupců nebyla v pokynu 
ministerstva školství vyžadována. 
Školy, jichž je město Chomutov 
zřizovatelem, jsou všechny schopné 
hygienická opatření stanovená po-
kynem ministerstva dodržet. Co se 
týká učitelů patřících do rizikové 
skupiny, je jich dle sdělení ředitelů 
minimum a vesměs se všichni ředi-
telé shodli na tom, že umožní těmto 

pedagogům formu distanční výuky 
vůči svým žákům,“ uvedla vedoucí 
odboru školství Martina Kalová.

Nejvyšší procento dětí z prvního 
stupně nastoupilo po pětadvacátém 
květnu do základní školy Hornická 
– přes 50 procent, do základní školy 
Akademika Heyrovského přišlo 
přes 47 procent a do základní školy 
Na Příkopech přes 45 procent. 
Naopak nejméně rodičů mělo zá-
jem o prezenční výuku na základní 
škole 17. listopadu – jen 15 pro-
cent a shodně necelých 29 procent 
na základních školách Písečná 
a Kadaňská.

Město vybavilo školy ochran-
nými štíty, látkovými rouš-

kami, jednorázovými rouškami, 
dezinfekcí na ruce a dezinfekcí 

na podlahy. Dále byly školy 
ionizovány.

Letošní zápisy dětí k předškol-
nímu vzdělávání se konaly v del-
ším doporučeném termínu od 4. do 
15. května. Rodiče tak měli mnohem 
více času než obvykle. „Zápis se 
konal pouze na ředitelství Mateřské 
školy Chomutov, protože všechny 
školky spadající pod naši organizaci 
byly v tu dobu ještě uzavřené. Rodiče 
mohli poslat potřebnou dokumentaci 
dětí poštou, emailem s digitálním 
podpisem nebo datovou schrán-
kou. Převážná většina přišla osobně 
k našemu výdejnímu okénku, které 
jsme si na zápis vytvořili,“ uvedla 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 
Eliška Smetanová.

Letos školka zapsala 242 dětí, 
téměř stejně jako v loňském roce. 

„A také stejně jako loni nám zbývá 
dostatek volných míst, ale již jen 
v sídlištních mateřských ško-
lách. Všechny mateřské školy ve 
městě – Alešova, Třebízského, 
Dostojevského, Palackého, Jiráskova, 
Prokopova a Blatenská jsou již napl-
něné,“ doplnila ředitelka.

Letos přišli k zápisu převážně 
rodiče tříletých dětí – asi dvě třetiny 
všech zapsaných, třetina jsou děti 
s povinným předškolním vzdělá-
váním. Někteří rodiče tříletých dětí 
budou dovážet jeden školní rok své 
dítě do sídlištní mateřské školy. 
Během školního roku si pak mohou 
zažádat o převod do bližší školky 
u svého bydliště. „Protože máme 
ještě volná místa v sídlištních ma-

teřských školách, chystáme se ještě 
ve druhé půlce června obsazovat 
volná místa ve třídách, ve kterých 
máme připravené podmínky pro děti 
dvouapůlleté. Jsou to konkrétně ma-
teřské školy Kundratická a Zahradní. 
V těchto třídách máme nejen peda-
gogy, ale i velmi potřebné chůvy,“ 
doplnila Eliška Smetanová.

Všechny součásti Mateřské školy 
Chomutov se otevřely 18. května. 
Všude jsou nastavená jasná hygie-
nická pravidla, děti převážnou část 
dne tráví s učitelkami na školních 
zahradách. Po otevření nastoupila 
přibližně polovina dětí z celkového 
počtu zapsaných, školka další nárůst 
očekávala od 25. května, kdy se ote-
vřely první stupně základních škol.

Děti z mateřinek 
pracovaly 
v laboratoři

Z vrbových 
větviček bude 
schovávačka

Děti ze dvou mateřských a dvou 
základních škol navštívily, ještě před 
uzavřením, nově zrekonstruované 
odborné učebny v základní škole 
Hornická. Nové učebny byly vybu-
dovány v rámci projektu Investice 
do infrastruktury základních škol 
a neslouží pouze žákům dané školy, 
ale i předškolákům nebo dětem z ji-
ných základních škol.

Učebnu cizích jazyků a informa-
tiky a chemickou laboratoř navští-
vily děti z mateřské školy Jiráskova 
a Blatenská. Práci v chemické labo-
ratoři si vyzkoušeli žáci ze základní 
školy na Březenecké a Kadaňské.

Základní škola speciální a Mateřská 
škola Palachova během uzavření pro-
vozu nezahálela. Díky zapojení do 
projektu Přírodní zahrady mohly paní 
učitelky pro děti připravovat nové 
zázemí na školní zahradě. Sázely se 
vrbové stavby do tvaru tunelu a scho-
vávačky a také vznikl úplně nový zážit-
kový chodníček. Už se všichni těší, až 
vrbičky obrostou, aby si je děti mohly 
naplno užít . Díky projektu vznikne 
ještě například čmeláčí rozkvetlá louka 
nebo indiánské tábořiště.
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OSMISMĚRKA 5. června je otevření (tajenka) depozitáře.

VTIPY

„Asi půjdu do armády, ženský prý 
berou na muže v uniformě.“ 
„To není uniformou. To je tím, že 
vědí, že posloucháš rozkazy a jíš 
blafy.“

Přítelkyně se mě zeptala, jestli se 
chci oženit. 
„Jasně,“ odpověděl jsem. 
„A kdy?" zeptala se. 
„Až najdu tu pravou.“

Když se se ženou hádáme, jsme 
jako kapela na koncertě. 
Nejdříve začneme s nějakými 
novinkami, ale ke konci už 
vytasíme staré dobré hity.

„Ses prej oženil. Proč?” 
„Nechutnalo mi v závodní 
jídelně.“ 
„A dobrý?”  
„Jo, teď už mi tam chutná...“

ANÁLY, APTERA, CLONA, KAMION, KAPKY, KYSELKA, LOCIKA, LOUKA, 
LOVCI, ODDÍL, PATRO, PIKLE, POETA, POSKOK, PRKNO, RAŠOV, SMEČE, 
SOUDY, STĚNY, STRIE, STRŽE, SYSEL, SYTIČ, ŠKOLA, TAKCE, VRANÍK, ŽETON

ŽÁDNÉ DLOUHÉ ČEKACÍ  
TERMÍNY, UŽ ŽÁDNÉ VEDRO.

CENOVÁ KALKULACE A KONZULTACE 
JSOU ZCELA ZDARMA.

NÁŠ TÝM SE VÁM ZVLÁDNE  
NAPLNO VĚNOVAT CELÉ LÉTO. 

SPECIÁLNÍ LETNÍ SLEVA 

20 %

Společnost Ekoservis Chomutov s.r.o. Vám nabízí dodávku a montáž klimatizačních jednotek TOSHIBA  
pro byty, domy a komerční prostory. Nyní se speciální letní slevou 20 %.

Neváhejte nás kontaktovat na telefonu 739 276 515 nebo na e-mail duchkova@ekoservis.cz
Další obory ve kterých působíme: vzduchotechnika, průmyslové chlazení, tepelná čerpadla, jádrové vrtání.  

Poskytujeme dodávku, montáž, servis i opravy.

WWW.EKOSERVIS.CZ
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KŘÍŽOVKA Před 105 lety byl v chomutovské vojenské nemocnici kvůli přezkoušení (tajenka).
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 3.6.   Lipská od ul. Kadaňská po ul. Hraničářská, El. Krásnohorské od ul. Lipská po 
ul. Hraničářská, parkoviště u Verosu, Mýtná, Kosmova od ul. Hraničářská po 
ul. El. Krásnohorské, Hraničářská

 4.6.  Sládkova, Blanická od ul. Sukova po ul. Kosmova, Sukova, Třebízského, 
Lipská od ul. Hraničářská po konec obce, Kosmova od ul. Hraničářská po ul. 
Sládkova

 9.6.   El. Krásnohorské od ul. Zdravotnické směr Černý vrch, Blanická, Slezská, 
Sadová, Zdravotnická

 10.6.   Dobrovského, Pod Strání, Ve Stráni, Pod Lesem, Blatenská okály, Pod 
Strážištěm, točna autobusu Blatenská, parkoviště u ZŠ Březenecká

 11.6.  Blatenská, U Třešňovky, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, Šrobárova, 
Barákova, Kozinova, Lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti

 16.6.  Březenecká – Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689, 4596, 4750, 
Březenecká stanoviště VOK

 17.6.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450-4454, ul. Kundratická, 
Dřínovská od ul. Březenecká po ul. Holešická

 18.6.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákup. střediska 

 23.6.  17. listopadu, Dřínovská od ul. Holešicka po ul. 17. listopadu vč. parkovišť, 
Kyjická vč. parkovišť u domů čp. 4774-4777

 24.6.   17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť
 25.6.   Šípková, Kamenná hl. silnice, schody Kamenný vrch
 30.6.  Kamenný Vrch, Canaba, stanoviště VOK čp. 5266 

 12.6. pá  18.00 NOC KOSTELŮ – otevření kostelů návštěvníkům v netradičním podvečerním 
čase, je připravený i speciální program v kostelte sv. Ignáce – vystoupení pěveckého 
sboru Madrigal (18.00 hod.) a Hlahol (19.00 hod.)  farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Ignáce

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

 18.6.  čt 16.00  RENOVACE ŽIDLÍ – různé způsoby ošetření dřeva, broušení, natírání, 
čalounění

 25.6.  čt 16.00 KRASOPSANÍ – workshop

 3.6. st  OTEVŘENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN – znovuotevření 
centra po ukončení nouzového stavu – více informací na www.kultura-sport.cz

 3., 10., 17.6.  18:00 LASO – country tance pro páry i singl – SVČ Domeček

 5.6. pá  09.00 OTEVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE – vstup z Černovické 
ulice, z prostoru za nákupním centrem Globus

 6.6. so  10.00  OTEVŘENÍ MUZEA ČS. OPEVNĚNÍ NA KOČIČÁKU – zahájení 
sezóny pro veřejnost, během akce bude slavnostně otevřen nově zrekonstruova-
ný objekt V.b/89/C – muzeum Na Kočičáku

 12.8. st SLAM POETRY – v rámci festivalu Obnaženi – atrium Chomutovské knihovny

 12. – 15.8.  PROMÍTÁNÍ TANEČNÍHO FILMU SABINY MOLENAAR – v rámci 
festivalu Obnaženi – Špejchar

 13.8. čt  ČECHÁČCI A ČOBOLÁCI – Inscenace Pavoal Šeriše je na pomezí stand-up 
comedy a divadla a využívá charakteristické prvky obou protagonistů: slovní 
i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi se zde 
střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků – atrium Chomutov-
ské knihovny

 14.8. pá  PŘEDSTAVENÍ/INSTALACE ROBA SMORENBERGA – v rámci 
festivalu Obnaženi – sklepy Špejchar

 15.8. so  V RYTMU ORIENTU – jedinečná taneční open air galashow – atrium 
Chomutovské knihovny

 30.8. ne  COUNTRY FEST – již tradiční setkání příznivců dobré folk, country, bluegrass 
a trampské muziky – atrium Chomutovské knihovny

    PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVOD-
CEM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST – od 14. června každou neděli od 10 hodin 
v Rocknet Areně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

SDÍLNA

    Zrušená divadelní představení se podařilo přeložit na nové termíny v září 
a říjnu. Na všechna zmíněná představení platí jak jednorázové lístky, tak 
i abonentní vstupenky, které si diváci koupili již před začátkem sezony.

 4.9.   NA ZLATÉM JEZEŘE – Romantická komedie, v níž hrají hlavní role Ladi-
slav Frej a Simona Stašová.

 7.9.    CAVEWOMAN – Daniela Choděrová rozehraje show pro jednu herečku. 
Jde o pokračování kultovní inscenace Caveman, při níž jsou diváci pozváni 
do “jeskyně” hlavní hrdinky, která pak s nimi v odlehčeném duchu sdílí své 
starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho 
pravého.

 6.10.   PLNOU PAROU – Komedie plná záměn a zmatků, v níž se představí třeba 
Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler nebo Jan Dolanský. 

 15.10.   FANTASTICKÁ ŽENA – Zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které 
by měla mít ideální partnerka.

 29.10.  RŮŽE PRO ALGERNON – V inscenaci září Jan Potměšil.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DOMEČEK – Dobrodružný týden od 13. do 17. čer-
vence, Týden plný výletů od 20. do 24. července, 4teens od 3. do 7. srpna, Výlety a výšlapy 
od 10. do 14. srpna.
ZOOPARK CHOMUTOV – 1. běh od 7. do 10. července, 2. běh od 13. do 17. července, 
3. běh od 20. do 24. července, 4. běh od 27. do 31. července, 5. běh od 3. do 7. srpna, 
6. běh od 10. do 14. srpna, 7. běh od 17. do 21. srpna, 8. běh od 24. do 28. srpna. 
AQUASVĚT – 1. běh od 20. do 24. července, 2. běh od 3. do 7. srpna, 3. běh od 10. do 
14. srpna. 
MINIŠKOLA SPORTU – 1. běh od 13. do 17. července, 2. běh od 20. do 24. července, 
3. běh od 27. do 31. července, 4. běh od 3. do 7. srpna, 5. běh od 10. do 14. srpna, 6. běh 
od 17. do 21. srpna.
OBLASTNÍ MUZEUM – Stopy člověka v přírodě od 13. do 17. července. 
MUZEUM NA KOČIČÁKU – Přežití pro nejmenší od 6. do 10. července, Přežití pro 
starší a zkušené od 13. do 17. července, Přežití pro nejzkušenější od 27. do 31. července, 
Přežití pro všechny od 10. do 14. srpna. 

PŘESUNUTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 16. a 17.6.   TŘI SESTRY - Gambrinus 11 Tour – letní kino
 22.6.  po  18.00 VOILÀ! – francouzské šansony a další hudební styly 20. století – atrium 

Chomutovské knihovny
 30.6. út  17.00 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ - 

pod vedením Petra Macka – altán v parku u divadla
 24.7. pá  VLADIMÍR MERTA – koncert písničkáře, hudebního skladatele, textaře, 

scenáristy, filmového a divadelního režiséra, dokumentaristy, esejisty, publicisty, 
prozaika, kreslíře a fotografa – atrium Chomutovské knihovny

KONCERTY

 Od 5.6.  CHOMUTOV VE STOLETÍ PÁRY: Dějiny chomutovského železničního uzlu 
v datech, 150. výročí železnice na Chomutovsku – Železniční depozitář Národního 
technického muzea

 Do 26.6. JITKA KŮSOVÁ – Z PODSTATY BYTÍ – galerie Špejchar
 Do 30.6.  ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 

výstava s únikovou hrou zdarma – oblastní muzeum, hlavní budova
 2.7.  17.00 S KORONAVIREM V ZÁDECH – výstava fotografií z benátského 

festivalu – galerie Lurago 
 Od 17.7. RŮST V MIZENÍ – vernisáž výstavy Pavlíny Valdové – galerie Špejchar
 Do 24.10.  KACHLE SEDMI STOLETÍ, SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN – oblastní 

muzeum, radnice

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 19.6. pá 22.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 20.6. so 22.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
 26.6. pá 22.00 JEŽEK SONIC 
 27.6. so 22.00 PŘES PRSTY

 
LETNÍ KINO

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

OBLASTNÍ MUZEUM

 Stálé 
expozice

 3.6. st 19.00 GENTLEMANI
 4.6. čt 17.00 V SÍTI 19.00 NEVIDITELNÝ
 5.6. pá 17.00 JEŽEK SONIC 19.00 POSLOUCHEJ
 6.6. so 15.00  JEŽEK SONIC 19.00 V SÍTI
 7.6. ne 15.00 FRČÍME 19.00 EMMA
 8.6. po 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 9.6. út 19.00 POSLOUCHEJ
 10.6. st 19.00 ZRODILA SE HVĚZDA
 11.6. čt 17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU 19.00 BOURÁK
 12.6. pá 17.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 19.00 BOURÁK
 13.6. so 15.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 19.00 BOURÁK
 14.6. ne 15.00 FRČÍME 19.00 POSLOUCHEJ
   Více na kultura-sport.cz.

 
KINO SVĚT
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odpadu na později, prosí hasiči
Kvůli dlouhodobému suchu ha-

siči důrazně žádají veřejnost, aby 
nevypalovala travní porosty a ne-
spalovala zahradní a lesní odpad. 
Právě k požárům, které vznikají 
v důsledku vypalování, vyjíž-
dějí nyní hasiči v kraji i více než 
desetkrát denně. „Některé z nich 
byly opravdu rozsáhlé a odčerpaly 
velké množství sil a prostředků. 
V době, kdy hasiči zásadním způso-
bem participují na opatřeních proti 
COVID19, opravdu potřebujeme 
každého z nich. Proto žádáme ob-
čany, aby se snažili v maximální 

možné míře předcházet možnému 
vzniku požárů, zejména při pohybu 
a pobytu v přírodě. Odložte prosím 
pálení klestí a dalšího biologic-
kého odpadu na jiné období,“ žádá 
mluvčí krajských hasičů Lukáš 
Marvan.

Vypalování trávy je v České 
republice zakázáno hned třemi zá-
kony – zákonem o požární ochraně, 
zákonem o ochraně přírody a krajiny 
a zákonem o myslivosti. Za tento 
přestupek lze uložit fyzické osobě 
pokutu do výše 25 tisíc korun, práv-
nické osobě do výše 500 tisíc.

www.chomutov-mesto.cz

PODROBNÝ  
KALENDÁŘ AKCÍ 

NAJDETE NA WEBU:

MILUJE VÁS
ZÁKAZNÍK?
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Pauza atletům VTŽ Chomutov 
z výkonnosti mnoho neubrala

Prioritou 
Pirátů je nyní 
mládež

Po koronavirové pauze a s ní spja-
tém zákazu využívání sportovišť se 
naplno do kolektivní přípravy vrhli at-
leti TJ VTŽ Chomutov. Letní sezonu 
obětovat nemuseli, jen se „smrskla“ 
do kratšího období. „To, co mělo 
být v květnu, se na krajské úrovni 
všechno muselo nacpat do června, 
takže teď se bude závodit každý ví-
kend,“ hlásí trenérka a hlavní osoba 
atletického oddílu TJ VTŽ Chomutov 
Jana Hyjánková. Jedním dechem ale 
dodává: „Trénovali jsme skoro pořád, 
z výkonnosti jsme moc neztratili, 
jsme dobře připraveni!“

S radostným očekáváním závodní 
sezonu vyhlížejí především atletky, 
které se podruhé v historii probojo-
valy do 1. ligy žen, druhé nejvyšší 
atletické soutěže. „Poprvé jsme v ní 
vydrželi jen rok. Ovšem letos máme 
výhodu v tom, že se nepostupuje ani 
nesestupuje, takže máme garantované 
dva roky,“ informuje Jana Hyjánková. 
Sama plánuje být družstvu prospěšná 
i ve vrhačském sektoru, jinak ale kva-
litní výkony očekává i od mladých zá-
vodnic – sprinterky Terezy Čihařové, 
která bude z pražské Dukly hostovat 
v mateřském Chomutově, další vý-

borné běžkyně a skokanky Anastasiye 
Sabadosh, běžkyně na dlouhých 
tratích Lýdie Moskvitinové, dále 
koulařky Dominiky Burešové a také 
od koulařky a kladivářky Štěpánky 
Germekové, která se přes zimu 
v hodu kladivem zlepšila o 7 metrů 
a při první jarní prověrce ho poslala 
do vzdálenosti 44,16 m. Tím si od 
trenérky vysloužila nejen pochvalu, 
ale i výzvu k vzájemnému měření 
sil. „Předloni jsem přes pětačtyřicet 
metrů ještě házela. Tak dáme soutěž 
a uvidíme!“ směje se Jana Hyjánková.

První liga žen začne kvůli po-

sunutým termínům netradičně až 
4. července a pokračovat bude během 
prázdnin. Kromě matadorky Jany 
Hyjánkové a Anastasiye Sabadosh si 
ji všechny ostatní chomutovské zá-
vodnice vyzkoušejí poprvé. „Těžko 
odhadovat, jak se nám v první lize 
povede. Nevíme, jak na tom budou 
ostatní, rozhodně je to oproti druhé 
lize soutěž nabitější ve všech disciplí-
nách,“ uzavírá Jana Hyjánková. Letní 
venkovní sezona pak pro nejlepší 
chomutovské atlety a atletky v září 
vyvrcholí účastí na mládežnickém 
mistrovství ČR.

Prvním krokem z nejistoty okolo 
chomutovského hokeje se minulý tý-
den stalo zvolení předsedy zapsaného 
spolku a jeho výkonného výboru. 
V čele stanul Daniel Badinka, na posty 
místopředsedů byli zvoleni Jiří Sochor 
a Jaroslav Procházka, dalšími členy 
pak jsou Petr Jíra a Adam Zwettler. 
Na příští členské schůzi bude volen 
kontrolní výbor, v němž je jedno místo 
zarezervováno pro zástupce města, ob-
sadit by ho měl některý ze zastupitelů.

Nové vedení spolku deklarovalo, 
že prioritou jeho činnosti bude zacho-
vání mládežnického hokeje a finanční 
stabilizace klubu. Jakou soutěž budou 
hrát dospělí, a jestli vůbec nějakou, 
stále jasné není. S akciovou společností 
Piráti Chomutov je vedeno insolvenční 
řízení a o její budoucnosti rozhodne 
soud. Seniorský hokej by mohl fungo-
vat v rámci zapsaného spolku. „To je 
ale podmíněno penězi – jak na úhradu 
závazků vůči hokejovým subjektům, 
které jsou vázány na licenci pro Chance 
ligu, tak na samotnou novou sezonu. 
A tu nezačneme, dokud nebudeme mít 
jistotu, že je finančně pokryta,“ zdůraz-
ňuje tiskový mluvčí klubu Libor Kult.

Levharti budou hrát 1. ligu, přestože 
jim federace anulovala sezonu

Basketbaloví Levharti Chomutov 
budou hrát 1. ligu! Kam mužstvo 
okolo matadorů Jakuba Houšky 
a Luboše Strii směřovalo spor-
tovní cestou, tam nakonec dorazilo 
administrativně.

„O první ligu jsme usilovali celou 
sezonu, chtěli jsme se vrátit do sou-

těže, která má v Chomutově tradici. 
A když byly v důsledku epidemie ko-
ronaviru české basketbalové soutěže 
zmrazeny a my měli zůstat ve druhé 
lize, dohodli jsme se na výměně sou-
těží s Opavou, které se to z finanč-
ních důvodů hodilo pro její prvoli-
gové béčko,“ potvrdil Petr Drobný, 

jednatel BK Levharti Chomutov. 
Připomeňme, že chomutovští basket-
balisté si po postupu ze Severočeské 
ligy suverénně vedli i ve druhé lize, 
jejíž základní část vyhráli bez jediné 
porážky a se střeleckým průměrem 
100 bodů na zápas. Na prahu play off 
však soutěž zastavil koronavirus.

Výsledek jednání s Opavou vítá 
i trenér Radek Holuša: „Když bas-
ketbalová federace sezonu anulovala, 
byli jsme z představy, že to celé bu-
deme muset absolvovat znovu, fru-
strovaní. Vyhrávat zápasy o padesát 
bodů totiž přestane dřív nebo později 
bavit každého. Výměna licencí nám 
sice sebrala sportovní radost z po-
stupu, ale i tak jsme rádi, že budeme 
hrát druhou nejvyšší soutěž.“

Kádr mužstva zůstane podle tre-
néra Holuši de facto totožný. Osu 
budou tvořit zkušení hráči Jakub 
Houška, Luboš Stria, Jan Jiříček 
a Vladimír Dolanský, doplňovat je 
budou šikovní odchovanci a vypomá-
hat budou i hostující hráči z Děčína. 

„Už nás nečekají snadné zápasy jako 
v předchozích dvou sezonách, ale ne-
bojíme se. I díky loňskému srovnání 
v Českém poháru, kde jsme vyřadili 
dva týmy z čela první ligy, víme, že 
na to máme. Dokonce si myslím, že 
se můžeme pohybovat v první polo-
vině tabulky,“ říká Radek Holuša, pro 
kterého to bude dosud nejvyšší meta 
v trenérské kariéře. „Těším se hodně. 
Dva roky mi vadilo, že jsme nehráli 
vyrovnané zápasy. Takže teď konečně 
budeme muset řešit taktiku a seriózní 
přípravu na zápasy.“

První liga mužů se hraje systé-
mem jednoho zápasu každý víkend, 
Chomutov si pro konání domácích 
utkání vybral páteční večer. Mělo by 
tak dojít k tomu, že vždy v pátek bu-
dou ve sportovní hale hrát buď muži 
první ligu nebo ženy ŽBL. „První liga 
mužů se tu hrála naposledy v sezoně 
2010/2011. Chceme, aby se lidem 
líbila jako tehdy a aby si zvykli, že 
v pátek se v Chomutově chodí na 
dobrý basketbal.“
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Obyvatelé Chomutova se mohou 
těšit z několika míst nově okrášle-
ných zelení. Pracovníci technických 
služeb v uplynulých dnech ve středu 
města rozmístili letničkové nádoby, 
u vstupu do parku pestrými květi-
nami osadili hodiny a na spodním 
okraji sídliště Písečná se podíleli na 
realizaci velké výsadby podél nové 
části cyklostezky.

Letničkové nádoby jsou tradiční 
ozdobou historického centra, na-
razit na ně lze na náměstí 1. máje, 
v Táboritské, Chelčického, okolo 
obchodního domu Chomutovka nebo 
na dvou místech Palackého ulice. 
Jde o květinové pyramidy, kužele 
a závěsy na stožárech veřejného 

osvětlení. Sortiment v nádobách je 
letos výrazně odlišný, se snahou 
o větší pestrost a barevnost. Jinými 
rostlinnými druhy než loni jsou osá-
zeny i hodiny při vstupu do parku 
naproti Komerční bance. „Zvýšili 
jsme poměr trvalek na úkor letniček, 
důvodem jsou zajímavé proměny 
trvalek v průběhu celého vegetačního 
období a pak také úspora zálivkové 
vody vzhledem k výběru suchomil-
nějších druhů. Také jsme zpřehlednili 
výsadbu v záhonu tvořícím ciferník 
hodin, takže nyní lze čas mnohem 
snadněji vyčíst,“ popsala novinky 
v podobě hodin vedoucí odboru ži-
votního prostředí Dagmar Mutinská, 
která návrh výsadby připravila.

Zelený pás v délce přes sto pa-
desát metrů od nynějška odcloňuje 
silniční dopravu od provozu na cyk-
lostezce u prodejny Lidl na Písečné. 
Vysázen je z keře kdoulovce japon-
ského a ze starých odrůd jabloní. 
„Z krajiny mizí ovocné odrůdy, které 
se dříve běžně pěstovaly v sadech 
nebo lemovaly cesty. Je to škoda. 
Výsadbou těchto osmi starých od-
růd jabloní chceme lidem ukázat, že 
existují i jiná jablka, než jaká znají ze 
supermarketů. Dokonce si je budou 
moci utrhnout, ochutnat a porovnat,“ 
vysvětlil záměr pracovník odboru ži-
votního prostředí Rostislav Vošický. 
Výsadbu na zeleném pásu na podzim 
doplní trávník.
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Veřejný prostor obohatily 
květiny, nové stromy i keře




