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Od prosince najdete multibrandovou pobočku ČSOB v nových prostorách  
a ve zcela novém designu v chomutovském OC Central (Žižkovo náměstí 5762).  
Na bližší informace jsme se zeptali ředitelky Ziny Šťovíčkové:

Proč se banka rozhodla přestěhovat multibrandovou 
pobočku v Chomutově a vytvořit ji v novém designu?
Naše pobočka se v loňském roce stala pobočkou 
multibrandovou, což znamená, že obsluhujeme klienty  
obou obchodních značek – ČSOB i Poštovní spořitelny. 
Do prosince sídlil každý „brand“ na jiné adrese – pobočka 
ČSOB na náměstí 1. máje a Finanční centrum Era/Poštovní 
spořitelna v ul. Chelčického. Sestěhováním obou poboček  
do nových, společných prostor jsme získali možnost 
nabídnout našim klientům komfort ucelené nabídky  
služeb skupiny ČSOB „pod jednou střechou“.

Nový koncept společné pobočky staví na příjemném prostředí 
s nadčasovým designem a pokročilými technologiemi. 
Samozřejmostí je u nás bezplatná Wi-Fi síť a ČSOB Point, 
který umožňuje klientům přihlášení do elektronického 
bankovnictví, či přístup k aktuálním informacím  
na webových stránkách naší finanční skupiny.

Jaké bankovní služby bude svým klientům nová pobočka 
nabízet?
Klientům poskytneme veškeré služby jako v ostatních 
pobočkách, včetně bankéře pro Premium bankovnictví, 
bankéře pro Firemní bankovnictví, specialistů na investice, 
pojištění, spotřebitelské a hypoteční úvěry. Díky zastoupení 
všech členů finanční skupiny umíme velmi dobře propojit 
bankovní služby s pojištěním a najít pro naše klienty řešení 
ušité přímo na míru. 

Na pobočce si tak klient zařídí nejen běžné bankovní služby, 
ale sjedná si například i životní pojištění, úrazové pojištění, 
zákonné pojištění motorového vozidla, pojištění nemovitosti 
či domácnosti. Důležitá je pravidelná revize  
 

a aktualizace pojistných smluv tak, aby byla pokryta aktuální 
rizika. Naši bankéři a poradci jsou připraveni klientovi 
pomoci i s tímto náročným úkolem.

 Co zajímavého může pobočka právě teď poskytnout  
v akční nabídce?
To záleží na tom, co klient potřebuje momentálně řešit, 
nabídka našich služeb je skutečně velmi široká. Základem  
je vedení účtu, ČSOB Plus Konto a Poštovní účet od Poštovní 
spořitelny je pro naše klienty zdarma, pokud si na ně pošlou 
alespoň 10 000 Kč každý měsíc (klientům starším 58 let  
a zdravotně postiženým stačí 5 000 Kč), maminky na mateřské 
a rodiče na rodičovské dovolené mají vedení účtu zdarma 
bez jakékoli podmínky. A účty pamatují i na mladé do 26 let, 
kteří za vedení ani jednoho neplatí vůbec nic.  Oba účty navíc 
nabízí zdarma příchozí a odchozí platby, dvě platební karty  
a neomezené výběry z bankomatů ČSOB i Poštovní spořitelny. 
K účtům mají klienti samozřejmě zdarma i internetové 
bankovnictví, smartbanking či aplikaci NaNákupy. Další 
zvýhodnění můžeme nabídnout například ve spolupráci  
s některými zaměstnavateli v regionu v rámci  
tzv. Motivačního programu.

Aktuální akční nabídka v lednu a únoru je zaměřena  
na investice. Bude možné získat navýšenou sazbu  
na zhodnocování finančních prostředků už při ukládaných 
částkách v řádech stokorun. Bližší informace rádi  
poskytneme na naší pobočce.

S ohledem na novoroční čas našeho povídání si dovolím 
využít této příležitosti a popřát všem čtenářům především 
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2018.

Přestěhování multibrandové 
pobočky ČSOB v Chomutově

Pokud Vás zajímají nové technologie a chcete navštívit opravdu moderní pobočku, přijďte se k nám podívat. Najdete nás v chomutovském obchodním centru Central (Žižkovo náměstí 5762).

Clanek Chomutov.indd   1 02.01.2018   12:20:37
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24.1.
Divadelní představení 
Polib tetičku od 19 hodin 
v městském divadle

19., 21. a 28.1.
Extraligová hokejová utkání od 
17.30, respektive 15.30 hodin 
v SD aréně

25.1.
Přednáška o zdravém životním 
stylu s názvem Změna? Proč ne 
od 17.30 hodin v SKKS

27.1.
•   Mistrovství ČR družstev 

v plavání od 8 hodin 
v Aquasvětě

•   Karneval Masopusťáček 
od 15 hodin v Domě dětí 
a mládeže

30.1.
Cestopisná přednáška o Irsku 
od 17 hodin v SKKS

ZaPIšTE SI 
dO dIářE

ZNOVU POSílEjTE NáPadY 
Na ZlEPšENí SVÉHO OKOlí

více na straně 4

POdPOřTE Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz.
Vybíráme ibise skalního. V minu-
losti obýval Střední východ, sever 
Afriky a jih Evropy, kde žil již před 
2 miliony let. Svá hnízda si staví na 
skalních útesech. 

� téma
 6 CHOMUTOV a HOrNí 

VES jSOU SPOlU Už 
dEVadESáT lET
Do třetí čtvrtiny 19. století byla 
Horní Ves typickou vesnicí. 
Během následujících padesáti 
či šedesáti let se proměnila 
v sedmitisícovou lokalitu. 

� rozhovor
 8 PaVEl adaM: 

ZaCHraňUjEME 
HISTOrII PřEd 
rOZřEZáNíM Na šrOT
Spolek Loko-Motiv existuje už 
sedmadvacet let. Celou dobu se 
snaží zachraňovat lokomotivy 
a vagony. 

� minitéma
 9 KOZa róZa SE 

rOZlOUčIla 
S rOdINaMI
Celkem čtrnáctkrát se loni sešli 
účastníci Rodinného zápolení 
s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem. Do zábavného 
soutěžení se přihlásilo 253 rodin.

� kultura
 12 VýSTaVY NabídNOU 

KOSTrY, PrádlO 
I TělESNOU KráSU
Prádlo našich babiček nebo 
archeologické vykopávky? 
Příznivci obou témat si přijdou 
na své díky výstavnímu 
plánu Oblastního muzea 
v Chomutově na první pololetí 
roku 2018.

� školy
 16 HOrNICKá ZíSKala 

STaTUT KaTEdrOVÉ 
šKOlY
Základní škola v Hornické ulici 
se stala takzvanou katedrovou 
školou. V Ústeckém kraji jsou 
pouze dvě takové školy. 

� sport
 22 jUdISTa VOPaT 

bOjOVal Na 
jUNIOrSKÉM 
MISTrOVSTVí SVěTa
Závěr juniorské světové 
judistické scény loňského 
roku vyvrcholil v chorvatském 
Záhřebu, kde se konalo 
mistrovství světa. 

� fotostrana
 23 TříKrálOVá 

SbírKa dOSPěla, 
lETOS POMOHla 
POOSMNáCTÉ
Rodinám s dětmi, 
handicapovaným 
i nemocným letos pomůže 
výtěžek z Tříkrálové sbírky.

Jedním z projektů z prvního ročníku participativního rozpočtu je úprava okolí fontány 
v městském parku. Díky němu je opravena velká šachovnice a žulové stolky pro deskové hry. 
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SKKS vede nově andrea löblová Ema je prvním 
miminkem

Náš Chomutov: Znovu posílejte 
nápady na zlepšení svého okolí

Do funkce ředitelky Střediska 
knihovnických a kulturních slu-
žeb (SKKS) byla Radou města 
Chomutova jmenována Andrea 
Löblová. „Výběrovou komisi přesvěd-
čila především jasnější vizí a větším 
propojením SKKS s dalšími organi-
zacemi ve městě. Jsem přesvědčen, 
že SKKS bude pokračovat v dobré 
činnosti pro občany našeho města 
i regionu,“ řekl náměstek primátora 
Jan Mareš.

Ve funkci ředitelky SKKS, do 
které nastoupila od 8. ledna, se chce 
Andrea Löblová zaměřit především 
na zlepšení servisu pro návštěvníky. 
„Ráda bych otvírací doby knihovny 
i všech dalších prostor upravila tak, 
aby zohledňovaly preference návštěv-
níků a čtenářů,“ nastiňuje. Zaměřit by 
se chtěla na kultivaci vnitřních veřejně 
přístupných prostor areálu a na lepší 
možnosti využití přilehlých venkov-
ních částí SKKS. Její koncepce počítá 

se zavedením nových akcí a aktivit 
v oblasti kultury a vzdělávání při za-
chování a podpoře rozvoje knihovnic-
kých funkcí.

Andrea Löblová vystudovala 
obory dějiny umění, muzeologie 
a výtvarná výchova na Filozofické 
a Pedagogické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně. Pracovala jako 
kurátorka v Galerii Benedikta Rejta 
v Lounech a v Oblastním muzeu 
v Chomutově, ve kterém v minulosti 
zastávala funkci vedoucí oddělení 
umění a řemesel. Ve svém profesním 
životě získala také zkušenosti pro-
vozní manažerky obchodu.

Prvním letošním miminkem měs ta 
Chomutova je Ema Vojtěchová. 
„Narodila se 1. ledna ve 12.43 ho-
din,“ potvrdila šťastná maminka Iveta 
Vojtěchová. Emička přišla na svět 
plánovaně, rodina na ni již čekala. 
„Dostalo se mi té cti si první letošní 
chomutovské miminko pochovat. 
Emička krásně klidně spinkala. 
Přestože dnes svět není úplně jedno-
duchý, přeji jí, ať životem proplouvá 
stejně klidně a pohodově, jako spala 
v mé náruči,“ popřál novorozenci pri-
mátor města Marek Hrabáč. 

Maminka dostala od primátora 
Marka Hrabáče květinu, hračku 
pro dceru a upomínkové předměty. 
Emička získala od města pět tisíc 
korun. Ema při narození vážila 3 200 
gramů a měřila 52 centimetrů. Je 
zdravá a má se čile k světu. Doma na 
ni čeká tatínek Martin a starší bráška 
Vojta.

Realizace projektů z prvního roč-
níku participativního rozpočtu pod 
názvem Společně tvoříme Chomutov je 
v plném proudu a lidé už mohou začít 
podávat návrhy na projekty do druhého. 
Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný 
prostor kdekoliv na území Chomutova, 
zapojte se, vyzývá město. „Podmínky 
jsou stejné jako v uplynulém roce, 
jen Chomutované mají více času na 
vymýšlení projektů,“ řekl náměstek 
primátora David Dinda. Na projekty je 

opět připraveno pět milionů korun.
Od listopadu do konce prosince 

mohli Chomutované nad nápady pře-
mýšlet. Teď mají do poloviny února 
čas je podat. „Mezi základní podmínky 
patří, že projekt se musí realizovat 
na pozemku města a na veřejně pří-
stupném místě či budově. Náklady 
na jeden projekt včetně přípravných 
prací nesmí přesáhnout šest set tisíc 
korun,“ popisuje koordinátorka Tereza 
Rödlingová s tím, že navrhovatelé či 

jejich zástupci se musí zúčastnit ales-
poň jednoho veřejného projednání, kde 
stručně představí svůj investiční záměr. 
První veřejné projednání se bude konat 
ve středu 17. ledna 2018 od 17 hodin 
v zastupitelském sále radnice.

Bližší informace, postup a všech ny 
potřebné formuláře k podání návrhu 
jsou k dispozici na adrese www.
nas chomutov.cz. Lidé, kteří nemají 
internet, mohou zavolat na telefon 
474 637 490.

V minulém ročníku vybrali 
Chomutované v hlasování k realizaci 
13 projektů. Díky participativnímu 
rozpočtu je opraveno zábradlí přes 
přivaděč v Děvínské ulici, okolí fon-
tány v městském parku, na lesní cestě 
v Bezručově údolí jsou nové lávky, 
u Bandy je zpevněná propojka cyklo-
tras, u dolní brány zooparku vznikl ply-
nulejší nájezd na cyklostezku, v Bike 
areálu se dokončila startovací rovinka 
a psi v útulku mají první nové kotce.

Správci stmelují 
komunitu

Zlepšit situace v sídlištích a v uli-
cích, kde je silné zastoupení lidí na 
sociálních dávkách, pomáhá projekt 
Správci lokalit. „Chomutov jich za-
městnává deset. Správu lokality vyko-
návají jednak úklidem, ale také napří-
klad zvýšeným dohledem u dětských 
hřišť a působením na komunitu ve své 
lokalitě,“ popisuje náměstek primátora 
Jan Mareš. Projekt, který podpořil 
Úřad práce České republiky, vlastně 
navazuje a vylepšuje tento krok města 
z roku 2014.

Desítka správců působí v lokali-
tách Kadaňská, Bělohorská, Za Zbo
rovskou, Karla Buriana, Březenecká, 
Kamenná, Zahradní a Jirkovská. 
„Náplní práce správců je úklid veřej-

ného prostranství, kolem domů či kon-
tejnerů, v lesních porostech a okolo 
dětských hřišť,“ doplňuje vedoucí 
oddělení terénní sociální práce Monika 
Stránská. Každý správce lokality, kte-
rého veřejnost pozná podle žlutoze-
lené vesty s nápisem Správce lokality 
MMCH, má pod sebou od září pracov-
níky veřejné služby.

Jedná se o osoby v hmotné nouzi, 
které musejí odpracovat 20 hodin mě-
síčně, aby si zachovaly příspěvek na 
živobytí ve výši životního minima či ji 
měly navýšenou jako odměnu za od-
pracování 30 hodin měsíčně. Veřejnou 
službu nyní ve městě vykonává 40 
osob a mají na starosti stejné úklidové 
práce jako správci lokalit.
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KráTCE
S BonuSovkou ušetří
Domeček nově nabízí členům 
kartu Bonusovku. Jejím zakou-
pením dostanou jednu lekci 
zdarma. Bonus se týká posilov-
ny, cvičení pro seniory a dalších 
aktivit v Domečku.

opravili Schody i zeď
Technické služby v těchto 
dnech opravily schodiště 
a stříšky v podchodu v Pa-
lackého ulici, kontejnerové 
stání v Zahradní a opěrnou zeď 
v ulici U Městských mlýnů.

autorSké čtení
Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb pořádá 23. ledna od 
17 hodin autorské čtení s hud-
bou Renaty Bulvové. Hostem 
večera bude Tomáš Reindl.

Sociální SlužBy 
chomutov Slaví
V letošním roce oslaví Sociální 
služby Chomutov 25. výročí 
svého založení. Většina akcí 
bude laděna v tomto duchu, 
takže klienti se mají na co těšit.

Vnitroblok Zdeňka štěpánka: V anketě 
zvítězila zeleň a dětské hřiště

Vánočního odpadu bylo letos více

bude více strážníků, 
zájemci se mohou hlásit

Po veřejném projednání s oby-
vateli vnitrobloku Zdeňka Štěpánka 
město Chomutov ještě na přání 
účastníků uskutečnilo anketu, ve 
které se mohli místní občané vyjá-
dřit k zadnímu levému rohu vnit-
robloku. Vrátilo se 130 lístků, což 
udává z celkového počtu obyvatel 
nad 15 let návratnost 30,8 %.

První otázkou bylo, zda v rohu 
vytvořit o 9 parkovacích míst více, 
nebo postavit hřiště pro míčové sporty 
či ponechat zeleň. Varianta parko-
vání získala 31 kladných a 26 zápor-
ných hlasů, celkem tedy plus 5 hlasů. 
Varianta hřiště pro míčové sporty 
získala 34 kladných a 47 záporných 
hlasů, celkem tedy minus 13 hlasů. 

„Obyvatelé vnitrobloku si zvolili 
v zadním levém rohu zeleň. Tato va-
rianta vyhrála na plné čáře, získala 
90 kladných a 12 záporných hlasů, 
celkem tedy plus 78 hlasů,“ prozradila 
referentka odboru rozvoje a investic 
Tereza Rödlingová.

Druhou otázkou bylo, zda po-
stavit hřiště pro malé děti od 3 do 

12 let na jednom místě nebo herní 
prvky rozmístit volně do zeleně 
mezi domy. K otázce se vyjádřilo 
75 obyvatel. Pro variantu hřiště pro 
malé děti na jednom místě hlasovalo 
64 obyvatel. Pro variantu rozmís-
tění do zeleně bylo 11 obyvatel. 
Výsledky ankety budou zahrnuty do 
projektové dokumentace.

O letošních vánočních svát-
cích svezly technické služby téměř 
dvě stě tun komunálního odpadu. 
Mimořádné svozy se konaly 23., 
25. a 26. prosince. „Tyto mimo-
řádné svozy jsou o svátcích důležité. 
Před Štědrým dnem jsme kontej-
nery vyprázdnili, aby byly připra-
vené na odpad z dárků. Po svátcích 
jsme pak všechny kontejnery znovu 
vyvezli. Sváželi jsme také velko-
objemový odpad, který lidé polo-
žili volně ke kontejnerům,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Odpad z ulic sváželo šest po-
pelářských vozů, dvě avie a dvě 

multikáry. Celkem bylo svezeno 
167 tun komunálního odpadu, dále 
20 tun papíru a 7 tun plastů. „Z to-
hoto množství bylo 13 tun velkoob-
jemového odpadu,“ uvedl vedoucí 
provozovny odpadů Marek Pohl. 
Při mimořádných svozech neza-
znamenaly technické služby žádný 
problém. 

Objem svezeného odpadu při 
mimořádných svozech byl vyšší 
než v loňském roce. Tehdy tech-
nické služby svezly zhruba 130 tun 
odpadu. Produkce odpadu o vánoč-
ních svátcích je každoročně zhruba 
o 15 procent vyšší v porovnání 
s běžným svozovým dnem.

V příštím roce bude v uli-
cích Chomutova více strážníků. 
Zastupitelé posvětili rozpočet měst-
ské policie, který počítá s nábo-
rem osmi strážníků. „Posílí výkon 

služby přímo v ulicích, na každou 
směnu tak přibude jedna hlídka,“ 
říká primátor města a zároveň veli-
tel městské policie Marek Hrabáč.

Přestože osm nových strážníků 

se nezdá být velkým číslem, opak 
je v současném stavu pravdou. „Na 
každé směně slouží osm až deset 
lidí podle toho, zda jsou dovolené, 
probíhají výcviky, přezkoušení 
a školení nebo podle nemocnosti. 
Proto posila o dva strážníky na 
směnu je výrazná,“ vysvětluje ředi-
tel městské policie Tomáš Douda, 
podle kterého strážníci půjdou sku-
tečně do pěších hlídek v ulicích.

Zájemci se už nyní mohou hlá-
sit. Podmínkou je maturita, vstupní 
pohovor, dobrý fyzický stav a zvlá-
dání psychické zátěže. „Proto každý 
uchazeč prochází psychotesty, které 
hradíme,“ doplňuje Douda. Na zá-
kladě novely zákona může městská 
policie přijímat uchazeče od 18 let. 
Do jedenadvaceti však slouží bez 
střelné zbraně. „Reálně počítáme, 
že budou nastupovat devatenácti 
či dvacetiletí uchazeči,“ dodává 
ředitel.
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Do třetí čtvrtiny 19. století byla Horní Ves typickou vesnicí. Během následujících padesáti či šedesáti let 
se proměnila v sedmitisícovou lokalitu. V roce 1921 v Horní Vsi žilo skoro čtrnáctkrát více lidí než v roce 
1846, tehdy jich bylo okolo pěti set, a třikrát více obyvatel než v roce 1890, kdy měla asi 2 300 obyvatel. 
Tento nárůst obyvatel byl způsoben rozvojem průmyslu a železniční dopravy jak v Horní Vsi samotné, 
tak i v Chomutově. Ten měl v roce 1921 okolo dvaceti tisíc obyvatel.

Souvislé osídlení propojilo 
Chomutov a Horní Ves v jeden ho-
mogenní celek a bylo jen otázkou 
času, kdy po tomto spontánním 
územním sloučení bude následovat 
i organizované sloučení politické. 
„První jednání v tomto směru se 
uskutečnila ještě před první světo-
vou válkou. Tehdy sloučení obou 
obcí odmítli majitelé domů v Horní 
Vsi, protože nechtěli, aby se zvý-
šila obecní přirážka k domovní 
dani, jež byla v Horní Vsi nižší než 
v Chomutově,“ uvedl ředitel cho-
mutovské pobočky Státního oblast-
ního archivu Petr Rak.

S plnou naléhavostí se tato 
otázka znovu vynořila krátce 
po skončení války. Zákon číslo 
76/1919 Sb. ze 7. února 1919 zmoc-
nil v paragrafu 23 vládu, aby v pře-
chodné době do konce roku 1919 
slučovala nebo rozlučovala obce 
a měnila hranice obcí a okresů, a to 
bez souhlasu těchto obcí, úřadů či 
zákonodárných sborů.

Hned v březnu 1919 navrhlo 
okresní hejtmanství sloučení 
Chomutova, Horní Vsi a Spořic. 

Chomutovské městské zastupitel-
stvo to odmítlo s tím, že poža-
dované sloučení představuje pro 
všechny zúčastněné obce velice dů-
ležitou a zásadní otázku, která vy-
žaduje podrobné analýzy a složitá 
jednání. Na konci roku okresní hejt-
manství chtělo, aby zastupitelstvo 
do 31. prosince 1919 konkrétně 
vysvětlilo své odmítavé stanovisko 
a objasnilo hospodářské výhody 
i nevýhody spojení Chomutova 

a Horní Vsi.
Tuto záležitost projednali zastu-

pitelé 30. prosince 1919. Složení 
zastupitelstva určily komunální 
volby, které se konaly půl roku 
předtím. „Vyhráli je němečtí soci-
ální demokraté těsně následovaní 
spojenectvím německých národních 
stran DNP a DNSAP. Zbylé po-
zice obsadila německá křesťanská 

strana, německá občanská strana, 
strana židovských voličů a česká 
sociální demokracie. Zastupitelé se 
shodli na tom, že vynucené slou-
čení, jak jej požaduje českosloven-
ská vláda, odporuje demokratickým 
zásadám,“ popsal Petr Rak.

V úvodním projevu starosta 
Ernst Storch konstatoval, že slou-
čení je žádoucí z důvodů účelné 
správy. V té době byly hospodářské 
a finanční okolnosti velice nepříz-

nivé. Obce nebyly vůbec připravené 
a bylo třeba sloučení odmítnout. 
Opačného názoru byli němečtí soci-
ální demokraté, kteří byli pro slou-
čení, jež by ovšem nebylo nucené 
a vycházelo z práva obcí na sebeur-
čení. Po upozornění advokáta Emila 
Seligmanna, že když usnesení za-
stupitelstva o odmítnutí sloučení 
Chomutova s Horní Vsí nebude 

jednomyslné, lze s největší pravdě-
podobností počítat s tím, že vláda 
rozhodne o nuceném spojení obou 
obcí. Němečtí sociální demokraté 
nakonec změnili názor a zastupitelé 
sloučení jednomyslně odmítli.

O rok později se na jednání 
zastupitelstva 10. prosince 1920 
německá sociální demokracie poku-
sila iniciovat integraci Chomutova 
a Horní Vsi tím, že navrhla, aby se 
připravily všechny ekonomické a fi-
nanční podklady potřebné ke slou-
čení, jež by posloužily pro následné 
vypracování smlouvy o konkrétní 
podobě a praktických detailech 
sloučení obou obcí. „Zástupci ostat-
ních politických stran v zastupi-
telstvu se vyslovili proti tomuto 
návrhu, patrně proto, že by v jeho 
důsledku mohlo dojít k rychlému 
sloučení obou obcí. Až příliš se ná-
vrh podobal tomu, co chtěla vláda. 
Sociální demokraty tedy přehlaso-
vali,“ sdělil ředitel.

Tím ovšem iniciativa sociálních 
demokratů zcela nezapadla. Oživily 
ji vládní úřady o téměř dva roky 
později. Zemský správní výbor 

Sloučení Chomutova S horní vSí značně 
uSnadnilo Správu téměř třiCetitiSíCové 
aglomeraCe, kterou až do té doby vykonávaly 
dva SamoSprávné úřady. 

Chomutov 
a Horní Ves 
jsou spolu už devadesát let

Horní Ves na konci 19. století. Dnes se zde nejspíše nalézá křižovatka ulic Bezručova a Kostelní. 



téma

téma | 7

v Praze vyzval 30. října 1922 za-
stupitelstva v Chomutově a v Horní 
Vsi, aby projednala možnost vytvo-
ření společné komise pro přípravu 
sloučení obou obcí. K tomu však 
nedošlo, protože chomutovské 
zastupitelstvo 2. ledna 1923 přes 
odpor německých sociálních demo-
kratů tento podnět zamítlo.

Chomutovský městský úřad 
16. dubna 1923 zveřejnil vyhlášku, 
ve které se uvádělo, že minister-
stvo vnitra zamýšlí sloučit obce 
Chomutov a Horní Ves do jedné 
politické obce, nesoucí název 
Chomutov. Připomínky a námitky 
k zamýšlenému sloučení měly být 
adresovány do osmi dnů přímo mi-
nisterstvu vnitra.

V souvislosti s tím iniciovali 
němečtí sociální demokraté svolání 
mimořádného zasedání zastupitel-
stva, které se sešlo 4. května 1923. 
Tehdy mělo připravované sloučení 
podpořit. „Ani na něm se jim ale 
nepodařilo přesvědčit zástupce 
ostatních politických stran. Ti stále 
zastávali názor, že českosloven-
ská vláda nemá právo vynucovat si 
sloučení Chomutova a Horní Vsi, 
a také poukazovali na to, že ná-
klady na toto sloučení by téměř vý-
hradně nesl Chomutov. Praktickým 
dopadem tohoto mimořádného 
jednání byla skutečnost, že v roce 
1923 k zamýšlenému sloučení 
Chomutova a Horní Vsi na základě 
rozhodnutí ministerstva vnitra na-
konec nedošlo,“ dodal Petr Rak.

Zlom v celé záležitosti nastal 
počátkem roku 1925, kdy pře-
stal platit zákon č. 76/1919 Sb. ze 
7. února 1919. Ten měl platit pů-
vodně pouze do konce roku 1919, 
postupně byl však ještě čtyřikrát 
prodloužen. Ministerstvo vnitra 
17. ledna 1925 oznámilo chomu-
tovskému městskému úřadu, že 
se otázkou sloučení Chomutova 
a Horní Vsi již nadále nebude 
zabývat.

V té době již chomutovské za-
stupitelstvo pracovalo v naprosto 

jiném složení. Komunální volby 
v září 1923 vyhrála se 14 mandáty 
nacionalistická německá národní 
strana. Další nacionalistická strana 
DNSAP získala šest mandátů, 
stejně jako komunisté a němečtí 
sociální demokraté. Pět zastupitelů 
měla německá křesťanskosociál ní 
strana lidová a jednoho němečtí 
živnostníci. Českou menšinu 
v Chomutově reprezentovali čtyři 
zastupitelé. V Horní Vsi vyhrála 
volby sociální demokracie, těsně 
následovaná DNSAP. Do celkem 
šestatřicetičlenného zastupitel-
stva se ještě dostala koalice čtyř 
německých stran, komunisté, ně-
mecká jednotná strana, dva čeští 
národní socialisté a jeden sociální 
demokrat.

Když si vládní úřady přestaly 
vynucovat sloučení Chomutova 
a Horní Vsi, postoj zastupitelů ně-
meckých nacionalistických stran se 
k této záležitosti zásadně změnil. 
Protože němečtí sociální demokraté 
a zastupitelstvo Horní Vsi toto slou-
čení podporovali stabilně od roku 
1920, už mu tedy zdánlivě nestálo 
nic v cestě. Proti nebyli ani sami 
obyvatelé.

Věci se daly do pohybu v létě 
1927. „Na zasedání zastupitelstva 
1. července informoval starosta 
Storch, že se městská rada na svém 
posledním zasedání usnesla vytvo-
řit komisi pro sloučení, do níž by 
každá strana z obou zastupitelstev 
vyslala jednoho svého reprezen-
tanta. Členy komise by byli i staros-
tové obou obcí, tedy Ernst Storch 
za Chomutov a Edmund Zeiner 
za Horní Ves. V září 1927 bylo 
v Chomutově a Horní Vsi odloženo 
konání komunálních voleb na dobu 
po jejich sloučení,“ řekl ředitel.

V pátek 30. září 1927 ve čtyři 
hodiny odpoledne začalo na chomu-
tovské radnici zasedání zastupitel-
stva. Jediným bodem bylo projed-
nání smlouvy o detailech sloučení 
obou obcí a návrh na schválení to-
hoto sloučení s platností od 1. ledna 

1928 s tím, že nová obec ponese 
název Chomutov. Zhruba po sedm-
desáti minutách jednání byl návrh 
jednomyslně přijat. Hned následu-
jící den byla vyvěšena příslušná 
vyhláška s tím, že případné námitky 
proti sloučení mohou být podány 
do 15. října.

Ještě 24. října 1927 se zdálo, že 
půjde všechno hladce. Žádné ná-
mitky podány nebyly, pouze rolník 
Fischer požadoval, aby spojená 
obec nesla název ChomutovHorní 
Ves, a to kvůli tomu, aby jméno 
Horní Vsi nezaniklo.

Komplikace se objevily až 
o několik týdnů později. Tentokrát 
jejich zdrojem nebyli němečtí na-
cionalisté, ale pražské ministerstvo 
vnitra. Smlouvu a návrh na sloučení 
obou obcí k 1. lednu 1928, které 
mu byly z Chomutova odeslány za-
čátkem října, vrátilo až v polovině 
února 1928 s tím, že stanovení data 
sloučení a názvu nově utvořeného 
celku je plně v jeho kompetenci 
a nemohou jej určovat samosprávná 
zastupitelstva. Ministerstvo mělo 
i další připomínky k některým bo-
dům smlouvy.

Změněnou verzi smlouvy 
o sloučení chomutovští zastupitelé 
projednali a schválili 6. března. 
Zastupitelstvo Horní Vsi ji schvá
lilo 9. března. Ministerstvo vy-
slovilo s touto verzí souhlas 
26. března, se stanovením termínu 

sloučení ale otálelo. Městské za-
stupitelstvo jej 13. června 1928 
požádalo o vyjádření v této věci 
a co nejrychlejší vypsání voleb do 
nového zastupitelstva spojeného 
Chomutova a Horní Vsi. Příslušný 
výnos vydalo ministerstvo 21. čer-
vence 1928 a na zasedání zastupi-
telstva o šest dní později starosta 
Storch konstatoval, že podle lid-
ského uvážení bude dnešní schůze 
poslední schůzí chomutovského 
zastupitelstva, a to ne proto, že 
skončí funkční období jeho členů, 
ale proto, že je to poslední schůze 
starého Chomutova, na jehož místo 
nyní nastoupí nový obecní útvar.

Chomutov a Horní Ves se tedy 
1. srpna 1928 sloučily do jedné po-
litické obce. „Jejím vedením byla 
pověřena nově vytvořená čtrnácti-
členná obecní správní komise v čele 
s Ernstem Storchem, jež měla nový 
Chomutov spravovat do doby, než 
bude zvoleno jeho nové zastupitel-
stvo. K tomu došlo 9. června 1929. 
Vyhrála opět DNP a staronovým 
starostou Chomutova se stal opět 
Ernst Storch,“ doplnil Petr Rak.

Sloučení Chomutova s Horní 
Vsí značně usnadnilo správu téměř 
třicetitisícové aglomerace, kterou 
až do té doby vykonávaly dva sa-
mosprávné úřady. To mělo za dů-
sledek rychlejší a kvalitnější rozvoj 
města a tím i spokojenější život 
jeho obyvatel.

Horní Ves na pohlednici z přelomu 20. a 30. let 20. století. 

Horní Ves na pohlednici z přelomu 20. a 30. let 20. století. 

Pohlednice vydaná českým 
trafikantem ve 20. letech  
20. století. Jsou na ní 
zachyceny domy spojené 
s českou menšinou v Horní Vsi.
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Jak vznikl spolek, který zachraňuje 
železniční vozy i budovy?

Společnost LokoMotiv vznikla 
neoficiálně v roce 1991. Popudem byla 
snaha tří lidí o záchranu a zprovoznění 
červeného historického motorového 
vozu M 131.1513, kterému se přezdívá 
Hurvínek. Během roku 1991 se na-
skytla příležitost již neprovozuschopný 
a zkorodovaný motorový vůz získat 
a pokusit se ho opravit. Okolo opravy 
vozu se začalo formovat jádro budoucí 
společnosti LokoMotiv. Převážně šlo 
o zaměstnance železnice. Ruku k dílu 
postupně přiložili i lidé, kteří pracovali 
mimo železnici, ale ta je zajímala a ba-
vila. V roce 1994 bylo oficiálně regist-
rováno občanské sdružení, jehož cílem 
se stala záchrana a provoz historických 
kolejových vozidel. Díky podpoře řady 
sponzorů a budoucích podporovatelů 
společnosti se Hurvínka podařilo zpro-
voznit v roce 1995. Od té doby jezdí.
Kolik vás je?

Jádro společnosti je stále stejné, ale 
někteří naši kolegové od nás v průběhu 
let odešli a na jejich místa přišli jiní. 
V současné době má spolek dvanáct 
lidí a tento počet se příliš nemění. Vět
ši na z nás je nějak spojena se železnicí 
i profesně. Každý musí umět řadu 
řemesel. Mnozí zájemci, když zjistí, 
že se opravdu jedná o práci a že je to 
práce ve volnu a zadarmo, rychle ztrácí 
nadšení a elán. Těžko se hledají mladí 
zájemci o techniku, kteří by nás jednou 
měli nahradit. Navíc je nutné vzdělá-
vat se a dodržovat disciplínu. Vždyť 
vozíme lidi a musíme pracovat podle 
drážních zákonů, předpisů a nařízení.
Jaké unikáty se spolku podařilo 
zachránit?

Asi nejcennějším exponátem na-
šeho budovaného železničního muzea 
je parní lokomotiva 414.407, které se 
přezdívá Prachárna. Byla zachrá-
něna před rozřezáním na šrot. Její 
oprava vyžaduje několikamilionové 
náklady a bez získání dotace na tuto 
opravu nechceme lokomotivu rozebí-
rat, i když je ve špatném stavu. Takto 
v minulosti začaly opravy provádět 
některé jiné spolky a výsledkem bylo 

pouhé rozebrání lokomotiv a vozů. 
Navíc se řada nenahraditelných dílů 
poškodila či ztratila. Touto cestou 
nechceme jít. Do muzejního provozu 
jsme v roce 2016 zařadili dvě malé 
posunovací lokomotivy T 211.0680 
a T 211.0722. Dokončili jsme opravu 
Rosničky – třínápravové lokomotivy 
T 334.0894. V současné době opravu-
jeme dva historické motorové vozy, 
jeden z roku 1949. Jedná se o vůz 
M 131.179 Hurvínek, druhý motorový 
vůz z počátku 60. let nese označení 
M 240.033 a přezdívku Singrovka. 
Po jejich dokončení bude následovat 
náročná rekonstrukce motorového 
vozu M 120.485, který pochází z roku 
1935. Jde o unikátní dochovaný moto-
rový vůz z doby první éry motori-
zace Československých státních drah. 
Opravili jsme i přípojný vůz k motoro-
vým vozům M 131.1, vůz BDlm, který 
je v majetku Národního technického 
muzea v Praze. Vozy i lokomotivy se 
nám podařilo zachránit díky tomu, 

že nám je odprodali jejich dřívější 
provozovatelé. Všechny však byly 
nebo jsou v neprovozním stavu, a tak 
jejich oprava vyžaduje značné úsilí, 
čas a velké finanční náklady. Abychom 
tyto náklady snížili, tak si řadu oprav 
provádíme sami, proto jdou opravy vo-
zidel relativně velice pomalu.
Pokud vím, opravujete a zachraňu-
jete také železniční budovy?

Zachraňujeme výtopnu Křimov, 

která je naším vlastnictvím. Chceme 
tam vybudovat železniční muzeum. Při 
požáru v roce 1992 budova kompletně 
vyhořela. Od roku 1996, kdy jsme vý-
topnu nejdříve měli v pronájmu a poté 
ji odkoupili, se podařilo postavit novou 
střechu, obnovit jednotlivá podlaží 
budovy, dosadit nová okna. Poškozená 
byla i remíza pro lokomotivy.
Veřejnost váš spolek zná hlavně 
z akcí, při kterých ji seznamujete 
s letními historickými cyklovlaky...

Ano, kromě záchrany historických 
kolejových vozidel je dalším naším 
cílem jejich prezentace pro veřejnost. 
Pořádáme nejrůznější akce prezen-
tující nejen historii, ale i současnost 
železnice. Zvláštní vztah však máme 
k horské dráze Chomutov – Vejprty, 
na které sídlíme. Předloni jsme tam 
s parním historickým vlakem připo-
mněli 145. výročí jejího zprovoznění. 
V posledních letech na trati jezdíme 
s oblíbenými historickými cyklovlaky. 
Od roku 1997 pravidelně vypravujeme 

historický parní vlak v rámci oslav 
Císařského dne v Kadani. Pro zajíma-
vost – naše vozy i vozy kolegů, včetně 
lokomotiv, mohou lidé znát i z filmů. 
Spolupracovali jsme při natáčení filmů 
Želary, Jak jsem obsluhoval anglic-
kého krále a Hlídač č. 47.
Vaše aktivity jsou obrovské a musí 
být i velmi finančně náročné. Jak se 
vám na ně daří získávat peníze?

Je to obrovský problém. Naše 
aktivity se financují z několika 
zdrojů. Jednak máme pravidelné 
měsíční spolkové příspěvky, což 
samozřejmě nemůže ani zdaleka 
pokrýt naše náklady na činnost. 
Velice si vážíme podpory od města 
Chomutova a Ústeckého kraje. Bez 
nich by byla naše činnost velice slo-
žitá či přímo nemožná. Při pořádání 
akcí nás podporují i další města, 
jako je Kadaň, Vejprty či Klášterec 
nad Ohří. Díky těmto příspěvkům 
je možné realizovat různé jízdy 
historických vlaků pro veřejnost 
a z případného výdělku za jízdné 
je možné provádět opravy a práce 
na výtopně či vozidlech. Výdělek 
z jízdného je však také velmi nejistý, 
stačí špatné počasí a lidé nepřijdou. 
Jako první se musí pokrýt provozní 
náklady na jízdy historických vlaků 
a ty dnes nejsou laciné. Potom jsou 
zde sponzoři, kterých však u nás není 
mnoho, na rozdíl od zahraničí. Ještě 
před několika lety to bylo podstatně 
lepší. Aniž bych chtěl ostatní opo-
menout, musím zde poděkovat za 
dobrou spolupráci zejména společ-
nosti Severočeské doly – Kolejová 
doprava, a. s., se kterou spolupracu-
jeme a jejíž pomoci si velice vážíme.

Spolek Loko-Motiv existuje už sedmadvacet let. Celou dobu se snaží zachraňovat lokomotivy a vagony. 
To je nelehký úkol, který se mu daří za pomoci nadšení členů i sponzorů. Uspořádal přes sto akcí 
s historickými vlaky. Své zázemí má ve výtopně naproti nádraží v Křimově, kde členy spolku najdete 
skoro každý víkend. Vyzpovídali jsme místopředsedu spolku Pavla Adama. 

Pavel adam:

Zachraňujeme  
historii před  

rozřezáním na šrot

popudem byla Snaha tří lidí o záChranu 
a zprovoznění červeného hiStoriCkého vozu, 
kterému Se přezdívá hurvínek.
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Koza róza se rozloučila s rodinami, 
zábavu chystá i letos

Celkem čtrnáctkrát se loni 
sešli účastníci Rodinného zápo-
lení s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem. Do zábavného 
soutěžení se přihlásilo 253 rodin. 
„Máme za sebou sedmý ročník sou-
těže, která nemá v okolí obdoby. 
Za ta léta se nám podařilo vytvořit 
velkou partu skvělých rodin, které 
si neváhají udělat čas samy na sebe 
a přijdou se bavit. Tradice bude 
pokračovat i v příštím roce. Jsme 
rádi, když rodiny tráví čas spolu, 
a tak jsme pro ně připravili třináct 
neotřelých akcí,“ uvedl náměstek 
primátora David Dinda.

V lednu soutěž zahájila tradiční 
Chomutovská ploutev v Aquasvětě, 
kde rodiny plavaly štafetu, rodič 
i dítě každý 25 metrů na čas. V zá-
žitkovém bazénu probíhal každou 
hodinu akvaaerobik a kondiční cvi-
čení. „V únoru si účastníci v kera-
mické dílně v Domečku Chomutov 
vytvořili něco pěkného z keramiky. 
Děti vyráběly překrásné svícny, 
které si ještě doma mohly dozdobit. 
Březnový filmový festival v chomu-
tovském kině Svět přilákal spoustu 

rodin. Mohly zhlédnout buď animo-
vaný film Lego Batman, nebo ro-
dinnou komedii Psí poslání,“ uvedla 
organizátorka Zuzana Šťastná.

V dubnu se uskutečnil Turistický 

výšlap. Startovalo se u starobylé 
radnice, kde si soutěžící vyzvedli 
svačinku a vydali se na trasu, 
která vedla přes centrum města 
k Aquasvětu a dále po nové cyklo-
stezce do cíle k otvickému hřišti. 
Malování v plenéru zaměstnalo 
rodiny v nově zrekonstruovaném 

parčíku T. G. Masaryka. Cílem této 
akce bylo pomalovat co nejvíce 
dřívek, která dále sloužila jako de-
korace pro atol na chomutovském 
sympoziu Od jezera k moři.

Cestu kolem světa podnikly 
rodiny na červnové akci v areálu 
Banda, kde si děti mohly zaskota-
čit s animátory. Probíhalo zde mi-
nidisko, kreativní dílna, malování 
na obličej a mnoho dalšího. I přes 
nepřízeň počasí v červenci vyrostly 
nádherné hrady z písku na písečné 
pláži Kamencového jezera. Zvítězila 
rodina, která z písku postavila pře-
krásnou francouzskou baziliku.

Pohádková vesnice přivítala 
soutěžící rodiny ve skanzenu Stará 
Ves v areálu Podkrušnohorského 
zooparku záludnými pohádkovými 
stanovišti a za odměnu se opékaly 
buřtíky. Na detektivy si soutě-

žící zahráli v rámci zářijové akce 
Sherlock Holmes, která se usku-
tečnila v prostorách knihovny. Děti 
si mohly vyzkoušet snímání otisků 
prstů, řešení rébusů a hádanek, po-
byt ve vězení a mnoho dalšího.

Zábavné focení přilákalo rodiny 
v říjnu do starobylé radnice. Na 

výběr bylo dvanáct různých pozadí 
se spoustou rekvizit. Soutěžící se 
fotili na různých místech, například 
pod vodou, ve vesmíru, na pláži či 
v Las Vegas. Z fotek si mohli ne-
chat vyrobit i buton. Jedenáctá akce 
s názvem Lidé okolo nás byla vě-
nována rukodělné tvorbě. Soutěžící 
tvořili látkové květiny, papírové 
 spinne ry, kreslili mandalové ka-
meny. Proběhla i malá příprava na 
Vánoce v podobě zdobení perníčků 
a tvoření papírových přáníček.

Bonusová akce Andělské světlo 
se uskutečnila na náměstí 1. máje, 
kde mnoho andělů rozsvěcelo 
vánoční trh. „Celý rok probíhala 
bonusová akce Chomutovský prů-
vodce, kdy soutěžící měli popsat, 
nakreslit či vyfotit oblíbená místa 
v Chomutově. Celoroční snažení 
vyvrcholilo slavnostním losováním 
v městském divadle. Do slosování 
postoupilo 91 rodin, z nichž dvě 
desítky získaly nejvyšší možný po-
čet známek, tedy čtrnáct. Poslední 
setkání rodin v tomto roce se konalo 
v městském divadle, kde byl připra-
vený zábavný program,“ popsala 
organizátorka.

Vylosovaným výhercem se stala 
rodina Tomáškových, která získala 
poukaz na dovolenou za 40 tisíc 
korun. „Zatím nejsme rozhodnuti, 
kam pojedeme, musíme se nejprve 
společně poradit,“ uvedla v prosinci 
maminka Michaela Tomášková. 
Rodina zápolí už třetím rokem 
a rozhodně neplánuje přestat. 
„V novém roce se znovu zapojíme, 
už se těšíme,“ dodala maminka. 
Poprvé se letos rodiny sešly už 
6. ledna při ledních hrátkách. V prů-
běhu roku na ně čeká dalších dva-
náct zajímavých akcí, třeba v mu-
zeu, v zooparku nebo v knihovně.
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Vaše témata
 podněty

nové chodníky 
kolem kluBu 
u Bizona

Dobrý den,
kolem klubu U Bizona se dělají 

nové chodníky, ale z jedné strany 
končí u schodů. Nešlo by to bez 
bariér? Obávám se, že většina lidí 
stejně bude chodit kolem zdi po 
trávě, jak to dělali dosud.

Přeji hezký den.
S pozdravem M. Š.

Dobrý den,
opravy chodníků se prová-

dějí v režii statutárního města 
Chomutova a ve stejné trase 
chodníků bez vydání stavebního 
povolení. Pokud bychom plánovali 
rozšíření či bezbariérové řešení 
chodníků, museli bychom žádat 
o stavební povolení a právě pro-
váděné opravy bychom letos už 
nezrealizovali. V případě Vašeho 
zájmu o rozšíření chodníku na část 
kolem betonové zídky (vyšlapaná 
část dle fota) se prosím obraťte na 
odbor rozvoje a investic Magistrátu 
města Chomutova, který stavbu 
zařadí do plánu investic na další 
období. Nutno dále podotknout, že 
předmětné schody a část pozemku 
za nimi nejsou v majetku města 
Chomutova, proto zde není řešena 
oprava ani bezbariérovost.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

huSovka čeká 
na rekonStrukci

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda se po-

čítá při opravách v Husově ulici 
také s úpravou chodníku nebo ně-
jakým přechodem při cestě ze zdra-
votního střediska a Merkuru smě-
rem do Husovy ulice? Jde o roh, 
kde se z Husovy ulice vjíždí na par-
koviště pod lékárnou. Kolem parko-
viště je sice chodník, ale končí na 
vjezdu do parkoviště a na protější 
straně chodník, který by se napojo-
val na chodník v Husově ulici, není. 
Auta na parkoviště vjíždějí dost 
rychle a zvláště obyvatelé Merkuru 
s chodítky pak mají problém někam 
uhnout.

Děkuji.
S pozdravem M. Š.

Dobrý den,
v Husově ulici v současné době 

probíhá rekonstrukce plynovodu, 
v příštím roce bude probíhat plá-

novaná rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace a následně bude město 
Chomutov rekonstruovat komu-
nikaci včetně chodníků. Součástí 
stavby bude výstavba nových par-
kovacích míst v ulici, budou řešeny 
přechody pro chodce a bude ře-
šeno i parkoviště u lékárny včetně 
přístupů.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

nepomůže 
participativní 
rozpočet?

Dobrý den, bydlím na Zátiší 
v ulici Na Vyhlídce a chci se zeptat, 
zda se tu neplánuje dětské hřiště 
nebo něco pro děti. Do této lokality 
se nastěhovala spousta mladých 
rodin, které mají nebo budou mít 
děti, a toto tu opravdu chybí a děti 
si musejí chodit hrát na sídliště. Je 
tu jen zchátralé hřiště, které by bylo 
potřeba oplotit a opravit.

Děkuji, D. N.
Vážená paní,
bohužel v lokalitě Zátiší nyní 

město Chomutov neplánuje budovat 
dětské hřiště. Chápeme Vaše přání 
mít hřiště pro děti z této lokality co 
nejblíže, ale v docházkové vzdálenosti 
je k dispozici hřiště dole pod kopcem 
v Havlíčkově ulici nebo u Jitřenky.

Ale chtěla bych Vám nabíd-
nout možnost účastnit se projektu 
Společně tvoříme Chomutov. Jedná 
se o participativní rozpočet, kdy 
sami občané navrhují investiční 
akce na veřejných prostranstvích 
a poté o nich i hlasují. Odborníci 
na městě posoudí realizovatelnost 
návrhů. Realizovatelné návrhy po-
stoupí k hlasování a ty návrhy, které 
získají největší počet hlasů a vejdou 
se do celkové alokace pro tento 
projekt, tj. 5 milionů Kč, město 
zrealizuje. Město tak má jistotu, 
že danou investici podporuje větší 
počet občanů a není to jen podnět 
jednoho z nich. Druhý ročník to-
hoto projektu byl odstartován a do 
16. 2. 2018 přijímáme nové návrhy. 
Pročtěte si prosím pravidla a krité-
ria, která musí návrh splňovat, na 
stránkách www.naschomutov.cz – 
záložka „o projektu“ – „jaká krité-
ria musí projekt splňovat?“.

Takže pokud se svými sousedy 
navrhnete místo a podobu hřiště 
na pozemku statutárního města 
Chomutova a celá investice se ve-
jde do 600 000 Kč včetně DPH, 
můžete Váš návrh do uvedené doby 

podat do projektu Společně tvoříme 
Chomutov. Budeme se jím zabývat, 
a pokud v tom nebude jiný problém 
(sítě v podloží, nesoulad s územním 
plánem, jiný záměr města s touto 
plochou a podobně), postoupíme 
Váš návrh k hlasování. Pak už stačí 
jen sehnat dostatečnou podporu 
sousedů v hlasování.

S pozdravem
Tereza Rödlingová,

odbor rozvoje a investic,
úsek dotací a strategického 

plánování

lokality 
S omezeným 
doplatkem na 
Bydlení

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla víc 

o vyloučení lokalit, které nebudou 
dostávat doplatek na bydlení. U nás 
ve Školní pěšině 5130–5131 je 
hodně nepřizpůsobivých, kteří nám 
ničí náš společný majetek a nene-
chají nás ani v noci v klidu vyspat. 
Tak bych byla ráda, kdyby se tyto 
vchody dostaly také do tohoto 
usnesení.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem
L. T.

Dobrý den,
novela zákona o hmotné nouzi, 

která je platná od 1. 6. 2017, umož-
ňuje obcím s problémovými lokali-
tami omezit výplatu sociálních dávek 
– konkrétně doplatek na bydlení. 
Obec (rada města) může vymezit 
určitou lokalitu, kterými mohou být 
i konkrétní čísla popisná nemovi-
tostí, kde dochází k vyššímu výskytu 
sociálně nežádoucích jevů, jako jsou 
přestupky proti veřejnému pořádku, 
výrazné narušování občanského 
soužití a ničení majetku, nebo kde je 
ohrožována výchova dětí.

Rada města s tímto vymezením 
(návrhem) už požádala pověřený 
obecní úřad, u nás magistrát města, 
o vydání opatření obecné po-
vahy, které by mělo platit v dubnu. 
Pokud by osoba (nájemník) získala 
následně právní titul k bydlení 
(nájemní smlouvu) v oblasti, která 

bude opatřením obecné povahy 
vymezena, nevznikne jí již u úřadu 
práce nárok na doplatek na bydlení.

V době letních prázdnin jsem 
inicioval pracovní skupinu ze zá-
stupců městské policie, odboru 
sociálních věcí, odboru školství 
a úřadu práce k tomu, abychom 
zahájili přípravu zpracování pod-
kladů, které jsme předložili radě 
města a které obsahují údaje o tom, 
kde pracovní skupina vidí aktuální 
nutnost uvedenou lokalitu v našem 
městě vyhlásit. Jak jsem uvedl, musí 
jít o území, ve kterém je zvýšené na-
rušování veřejného pořádku a ob-
čanského soužití a dochází k ohro-
žení výchovy dětí. Tyto jevy musíme 
řádně podložit, například počtem 
případů řešených městskou policií, 
protože k vydání opatření obecné 
povahy se musí vyjádřit Policie ČR 
a orgán sociálně právní ochrany 
dětí. Pracovní skupina, a to říkám 
zcela otevřeně, si je vědoma pří-
nosů: zabráníme přílivům nežá-
doucích nájemníků a zneužívání 
doplatků na bydlení a napomůžeme 
zajistit klidnější bydlení slušným 
lidem, ale na druhou stranu zvažuje 
negativa, která by vyhlášení tohoto 
opatření mohla přinést: dominový 
efekt do dalších částí města, ne-
možnost získat ve vyhlášené lokalitě 
doplatek na bydlení v těch přípa-
dech, kdy to opravdu bude potřeba, 
ataky lichvářů, další propad ceny 
bytů apod. Z dosavadních podkladů 
a diskusí nám pro podání podnětu 
vycházejí prioritně lokality našich 
sídlišť od Březenecké po Písečnou. 
Proto je pro mne Váš konkrétní 
podnět cenný a zařadím jej na jed-
nání pracovní skupiny.

Ještě si dovolím znovu dodat, že 
omezení doplatků na bydlení v defi-
novaných lokalitách se vztahuje vždy 
na nové nájemní smlouvy. Nelze 
odebrat doplatky na bydlení těm, 
kteří mají smlouvy na bydlení platné.

Pokud je zájem, jsem připraven 
se s Vámi a zástupci SVJ na danou 
problematiku osobně sejít.

S přáním pěkného dne
Jan Mareš,

náměstek primátora

máte také zaJímavý nápad, 
podnět či zkušenoSt S něčím 
ze života ve měStě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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alENa ValášKOVá
Trénování národní házené se věnuje šest let a samotnému 
hraní už 26 let. V soutěži Díky, trenére, která se pořádá jako 
poděkování trenérům, skončila loni o pouhé dva body za čtyřmi 
vyhlášenými zlatými trenéry, tedy jako stříbrná z tisícihlavé 
konkurence. Co se týče sportovních úspěchů, nejvíce si považuje 
třetí místo v kategorii mladších žáků v oblastním přeboru a první 
místo starších žáků v halovém poháru.

jaN VOrlíK
S partou mladých lidí nadšených pro sport a venkovní aktivity 
založil společnost Maximal Aznimal, která pořádá různé 
sportovní akce pro širokou veřejnost. Protože je nejvíce bavil 
snowboarding, začali se mu věnovat, účastnili se závodů, fotili, 
natáčeli videa a dělali akcím promo. Jelikož má zásadu, že 
vše dělá nejlépe, jak umí, začaly si skupiny všímat různé firmy 
a ta pro ně začala organizovat akce. Asi největší úspěch měl 
Chomutovský pohár lyží a snowboardu. Byla to sportovní akce 
evropského formátu přímo na náměstí.
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Nová kniha Miroslavy beranové 
vypráví o vesmírné bludičce

Výstavy nabídnou kostry, 
prádlo i tělesnou krásu

Chomutovská výtvarnice 
Miroslava Beranová vydala svou 
první knihu s názvem Vesmírná 
bludička. Sama ji i celou ilustrovala 
nádhernými kresbami a malbami. 
„Měla jsem potřebu napsat knihu, 
která bude plná obrázků. Tato malá 
milá kniha je určená především star-

ším dětem a dospělým. Je to příběh 
o malé bludičce, která zachrání ves-
mírným třpytem naši planetu, na níž 
ubývá lásky,“ láká autorka.

Kniha vznikla již před dvěma 
roky. „Psala a kreslila jsem ji tři 
měsíce, pak jsem ale zjistila, že 
vydání je finančně dost náročné, 

a tak skončila schovaná v knihovně. 
Říkala jsem si, že jestli má bludička 
spatřit světlo světa, tak ho spatří,“ 
vypráví Miroslava Beranová. Vše 
se dalo do pohybu na srazu spolu-
žáků z gymnázia. „Pracovní verze 
knihy a myšlenka pomoci prode-
jem dětem zaujala spolužáka Pavla 
Fojtíka. Slíbil mi, že její vydání 
zafinancuje. To bylo v říjnu. Vše se 
pak velmi rychle rozeběhlo a vznik 
knihy byl tak samovolný a plynulý, 
že už věřím tomu, že by se mohla 
líbit i někomu jinému než mně,“ 
říká autorka.

Knihu stylově hvězdným pra-
chem pokřtili zástupci astronomické 
společnosti krátce před koncem 
loňského roku v chomutovském 
muzeu. Při křtu uvedla kamarádka 
autorky Jana Plachá, že kniha je 

vlastně jako její autorka. „Je nád-
herná a čistá jako má kamarádka. 
Je to sluníčko, které roznáší úsměv. 
Kniha je plná života, je tam láska, 
úsměv i nenávist a zloba, všechno 
to, co nás v životě provází,“ řekla.

Koupí knihy každý čtenář při-
spěje na dobrou věc. „Kdo si knihu 
koupí, může se na místě rozhod-
nout, komu pomůže. Může přispět 
na rekreaci nejmenších dětí z cho-
mutovského dětského domova, 
pomoci dětem ze základních škol, 
které žijí ve složitých sociálních po-
měrech, nebo podpořit nákup kon-
krétních věcí do Domu s okamžitou 
pomocí dětem v Kovářské,“ konkre-
tizovala Miroslava Beranová.

Knihu si můžete zakoupit v cho-
mutovském muzeu nebo přímo 
u autorky.

Prádlo našich babiček nebo ar-
cheologické vykopávky? Příznivci 
obou témat si přijdou na své díky 
výstavnímu plánu Oblastního muzea 
v Chomutově na první pololetí roku 
2018.

První muzejní měsíce roku 2018 
se ponesou opět v duchu prádla na-
šich babiček. „Ve výstavních prosto-
rách na radnici muzeum naváže na 
úspěšnou podzimní výstavu, která 
nejenže zaujala návštěvníky svým 
obsahem a zpracováním, ale dokonce 
znamenala značné množství přírůstků 

do muzejních sbírek v podobě tema-
tických darů. V navazující expozici 
s názvem Ach, zase to prádlo… se 
tak budou moci návštěvníci výstavy 
setkat s mnoha novými exponáty, 
které vedle předmětů souvisejících 
s prádlem a péčí o něj zmapují také 
základní oblasti hygieny, jako je his-
torie mytí, péče o vlasy nebo holení,“ 
pozvala kurátorka Andrea Löblová.

Při zahájení výstavy v sobotu 20. 
ledna se bude od 14 hodin konat před-
náška na téma Prádlo z dob našich 
babiček. Pro dámy všech věkových 

kategorií muzeum v rámci výstavy při-
pravuje na začátek února valentýnské 
povídání o kráse a předškoláci se pak 
hravou formou seznámí s historií hy-
gieny a hygienických návyků. Pro zá-
kladní a střední školy jsou připraveny 
prohlídky výstavy s krátkou přednáš-
kou, která studenty vtáhne do tématu.

Smrtí to nekončí
 Po skončení výstavy o prádle na-

šich babiček se ve výstavních prosto-
rách radnice noční košilky vystřídají 
s kostrami. V sobotu 7. dubna tam 
totiž bude zahájena výstava s názvem 
Smrtí to nekončí.

Výstava ukáže výsledky archeo-
logického výzkumu pohřebiště z 10.–
11. století v Mlékojedech u Litoměřic. 
Připravili ji pracovníci Ústavu arche-
ologické památkové péče severozá-
padních Čech v Mostě. Při archeo-
logickém výzkumu odkryli 54 raně 
středověkých hrobů, z nichž tři jsou 
rekonstruovány a budou na výstavě 
představeny. „Návštěvníci tak uvidí 
nejen předměty, jež zemřelé provázely 
životem, ale seznámí se také s antro-
pologickým zkoumáním a dozví se 
o nemocech či úrazech, o nichž mohou 
kosti vyprávět,“ doplnila kurátorka. 

oBrazy i Sochy
 Zajímavé výstavy připravuje také 

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb. Od 4. ledna vystavují 
v knihovně malí umělci z mateřských 
škol svá díla na téma čtyř živlů. Tato 
výstava potrvá do konce ledna. Do 
9. února v galerii Lurago vystavuje 
Jiří Altmann své obrazy, kresby, gra-
fiky a plastiky. Od pondělí 15. ledna 
začne opět kurz kresby a grafiky 
lektora Romana Křeliny v galerii Na 
schodech. Přiučit se různým techni-
kám mohou lidé do konce března. 

V galerii Špejchar bude začát-
kem roku vystavovat další známá 
osobnost. Od 18. ledna do 28. února 
tam totiž své obrazy představí 
Berenika Saudková, dcera komikso-
vého kreslíře Káji Saudka. Její ob-
razy mají někdy také prvky komik-
sového kreslení, umí být ale i vyzý-
vavé či extravagantní. Jedno však 
mají společné, obrazy Bereniky 
Saudkové většinou zdůrazňují krásy 
ženského těla.

Začátkem března zaplní Špej
char obrazy a sochy Mirka Javůrka, 
v dubnu se tam uskuteční výstava 
k 60. narozeninám malíře Ladislava 
Chabra.
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Historie kaple v ulici Zadní Vinohrady sahá 
do poloviny osmnáctého století

Na konci ulice Zadní Vinohrady 
v Chomutově, na okraji panelového 
sídliště můžeme najít památku míst-
ního významu, jejíž počátky sahají 
do osmnáctého století. Jedná se 
o hodnotnou barokní výklenkovou 
kapli na podstavci s předsunutými 
schodišťovými stupni.

Kaple stála původně u cesty, 
která mířila z Chomutova k Mostu 
přes Otvice. Jednalo se o starou 
středověkou komunikaci, která 
byla zatarasena novou výstavbou 
panelového sídliště na Zadních 
Vinohradech. Podél cesty bývaly 
rozlehlé sady. Prvky výklenkové 
kaple byly do roku 2017 značně 
poničeny. Části kaple i schodišťové 
prvky se rozestupovaly, železný 
dvojramenný kříž z vrcholu zmizel. 
Drobná kaple je sestavena z bloků 
černovického pískovce. Základní 
rozměr je 300 na 80 na 180 cm. 
Spodní tělo je dělené na tři části. Ve 
středové desce je nápis. Reliéf ve vý-
klenku zobrazuje Ukřižování s posta-
vami svatého Liboria a Šebestiána. 
Reliéf je rámován bočními pilastry 
a klenebními bloky. Zastřešující 
prvky jsou rámovány profilovanou 
římsou. Nosný schod je také profi-
lovaný. V roce 2017 byl proveden 
nový základ, schodišťové stupně 
a části výklenkové kaple byly znovu 
sestaveny. Na povrchu kamene byla 
obnovena původní barevná poly
chromie podle jejích zachovaných 
barokních zbytků.

Kaple byla postavena v polovině 
18. století. Nápis na soklu kamenné 
skulptury nás seznamuje se skuteč-
ností, že ji nechal postavit Sebastian 
Engler 6. září roku 1753. Bylo to po 

válce o rakouské dědictví, kterou 
provázely vlny nemocí. Proto byla 
kaple zasvěcena sv. Šebestiánovi 
a sv. Liboriovi, kteří ochraňovali 
před morem a jinými nemocemi.

Svatý Šebestián, jako mučedník 
zasažený šípy, býval na barokních 
plastikách zobrazován často. Ale 
sv. Liborius, neboli Libor, tak často 
zobrazován nebyl. O jeho původu 
a mládí není mnoho zpráv. Stal se 
knězem, který ostatním dával dobrý 
příklad. Více zpráv se o něm začíná 
objevovat od roku 348, kdy byl 
zvolen na místo zemřelého sv. bis-
kupa Pavacia v Le Mans ve Francii. 
Byl bdělým a horlivým pastýřem 
své diecéze, pokračoval ve svém 
vzdělávání a čerpal sílu z příkladů 
svatých, o nichž četl. Nikdy nechtěl 
zůstat v nečinnosti. Často navště-
voval obce své diecéze, všude nad-
šeně kázal a snažil se o povznesení 
náboženského života lidu. Protože 
byl skromný a plný lásky, své pří-
jmy využíval ve prospěch chudých 
i na stavbu chrámů. Dával stavět 
kostely, pomáhal nemocným a je 
uváděno, že i zázračně uzdravo-
val. V pomoc zázračného uzdravení 
doufali právě stavitelé této kaple.

V roce 1924 byla výklenková 
kaple obnovena. Restaurátorskou 
práci Alfréd Oswald a Adolf 
Oswald ukončili 12. června 1924. 
Oba pocházeli z rodu kamenických 
mistrů a sochařů z Černovic. Tehdy 
kaple stála u staré cesty uprostřed 
ovocného sadu.

Do roku 2017 byl povrch kamene 
výklenkové kaple napaden bionálety 
a znečištěn i zakrustován. V místech, 
kde byly krusty celistvé, dochá-

zelo k rozmrzání kamene, vznikaly 
tak zvané dešťové stíny. Narušení 
kamene bylo též mechanické v hra-
nách, taktéž byly uvolněné spáry 
jednotlivých bloků. Proto byla v létě 
loňského roku celá kaple rozebrána 
a odvezena do restaurátorského ate-
liéru. Na podzim byl potom vykopán 
nový základ a uloženy nové schodiš-
ťové stupně obnoveného podstavce. 
Restaurované prvky byly sesazeny 

na novou podstavu. Nově upevněné 
a spojené prvky byly opatřeny obno-
venou barevnou patinou a podle staré 
dokumentace byl na vrchol kaple 
navrácen železný kříž.

Obnova výklenkové kaple tak 
Chomutovu navrátila význam-
nou památku v krajině 18. století, 
která dnes obohacuje veřejný pro-
stor obytného souboru Zadních 
Vinohrad.

taJemStví depozitáře chomutovSkého muzea 

Depozitář Oblastního muzea 
v Chomutově skrývá před zraky 
veřejnosti mnoho zajímavých sbí-
rek i jednotlivých kusů historických 
předmětů. Přestože jednou za čas 
jsou tyto sbírky oprášeny a před-
staveny na výstavách, většinu času 
tráví skryty v depozitáři. V seriálu 
Tajemství depozitáře chomutov-
ského muzea postupně představíme 
zajímavosti z těchto „utajených“ 
sbírek. Začínáme sbírkou krajek.

První zmínky o výrobě krajek 
v Krušných horách pocházejí ze 
16. století a souvisejí s rozvojem 
hornictví, kvůli kterému vzrůs-

tal počet obyvatel a a začaly se 
měnit nároky bohatých měšťanů 
na oblékání. Na oděvy se použí-
valy dražší látky a zdobení, tedy 
například krajky. Zpočátku bylo 
krajkářství jako doplňkový zdroj 
obživy, postupně na něm však 
byly závislé celé rodiny.

V depozitáři se nachází ně-
kolik vzorníků krajek z konce 
18. a hlavně z 19. a počátku 20. sto-
letí. Paličkované krajky se vyráběly 
z koňských žíní zdobených slámou 
nebo pouze ze slámy. Tyto činnosti 
jsou v Krušných horách známy od 
roku 1859. V Cínovci v Krušných 

horách se zpracovávala sláma. 
Místní obyvatelé byli proško-
leni švýcarskými instruktory a ze 
zpracované slámy vyráběli stužky, 
prýmky a ozdoby na klobouky 
a slaměné komponenty. Žíněné 
krajky vznikaly ve Vejprtech a blíz-
kém okolí.

Zajímavostí je, že paličkování 
nebylo výhradně ženskou záleži-
tostí, věnovali se mu také muži. 
V zimním období horníci nele-
nili a nejenže vyráběli dřevěné 
hračky, ale také úspěšně konku-
rovali ženám a paličkovali stejně 
nádherné krajky.
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Pamětníci v dobrovolnickém 
centru vzpomínali na historii

Chomutov rozšířil nabídku sociálních služeb

Dobrovolnické centrum ADRA 
Chomutov uspořádalo v loňském 
roce pro pamětníky dvě prezentační 
akce s názvem Historický Chomutov 

ve fotografii. První promítání pro-
běhlo v nově otevřeném Dobro
Klubu v dobrovolnickém centru 
a druhé promítání v Rodinném cen-

tru Rozmarýn. Obě akce moderoval 
Luboš Osvald, který je správcem 
facebookové stránky Chomutov 
express Komotau. „Díky svým 
znalostem fotografie doplňoval o his-
torická fakta. Pamětníci se často do 
komentářů zapojovali a společně 
vzpomínali na historické budovy, 
které musely ustoupit modernizaci 
města. Hlavními tématy prezentace 
byl evangelický kostel, pivovar, prů-
myslová škola, ale také třeba zemská 
výstava, která se v Chomutově ko-
nala v roce 1913,“ uvedla koordiná-
torka dobrovolníků Anna Makarová.

Na prezentaci zavítali nejen dob-
rovolníci a senioři, ale i mladí, kteří 
se zajímají o historii. „Mezi účastníky 

byla i taková vlaštovka z Domova 
pro seniory Písečná, která se přijela 
také pokochat. Jednalo se o staršího 
pána, který velkou část života prožil 
v Chomutově a z toho čtyřicet let 
pracoval ve VTŽ. Prezentační akce 
se mu natolik líbila, že nás doporu-
čil i ostatním klientům Domova pro 
seniory. Vzhledem k tomu, že většina 
těchto klientů má problémy s cestová-
ním, rádi s naší prezentací přijedeme 
za nimi,“ doplnila koordinátorka. 
Promítání v domově pro seniory se 
tedy uskuteční v lednu letošního roku. 
Od února se pak budou konat prezen-
tace historických fotografií pravidelně 
ve čtvrtečním DobroKlubu v dobro-
volnickém centru ADRA.

Město a široká síť partnerských 
organizací od ledna letošního roku 
zajistily širší nabídku sociálních 
služeb. Úspěšné projekty, s jejichž 
realizací pomohou finanční pro-
středky z Operačního programu za-
městnanost, přinášejí do Chomutova 
více než 70 milionů korun. „Osm 
projektů města a organizací, které 
podpořila také Agentura pro sociální 
začleňování, zajistí v nejbližších 
třech letech nejen rozšířenou nabídku 
sociálních služeb, ale přinesou i nová 
pracovní místa,“ sdělil náměstek pri-
mátora Jan Mareš

Organizace Člověk v tísni se 
prostřednictvím projektu Cesta ven 
zaměřuje na zmírnění dopadů soci-
álního vyloučení. Pracovníci pomá-
hají lidem se všemi problémy, které 
mohou vést k sociálnímu vyloučení 
nebo jinému ohrožení jednotlivce 
i rodiny. Podporu a pomoc při resoci-
alizaci najdou také odsouzení po pro-
puštění z výkonu trestu nebo ještě ve 
výkonu, pokud po propuštění chtějí 
žít v Chomutově. Spočívá konkrétně 
v pomoci při řešení dluhů, zprostřed-
kování dávek, zlepšení rodinných 
poměrů, zajištění bydlení a podobně. 
Služeb může využít kdokoli, důležitý 
je však zájem o řešení.

Mladým lidem pomůže k novému 
startu do života projekt Byty na půl 
cesty, který v Chomutově realizuje 
organizace K srdci klíč. Přechodné 
poskytnutí bydlení je určené lidem 
mezi osmnácti a šestadvaceti lety, 
kteří po dosažení zletilosti opouštějí 
školská zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy, popří-
padě jiná zařízení pro děti a mládež. 
Kromě bydlení samotného zajišťuje 
projekt i navazující činnosti, jako je 
sociálně terapie, poradenství či po-
moc při uplatňování práv.

Odborné sociální poradenství, 
právní informace i právní zastou-
pení dostanou oběti násilí z nenávisti 
v poradně Justýna, kterou provo-
zuje organizace In IUSTITIA. Díky 
pracovníkům poradny se obětem do-
stane vyšší podpora a zlepší se jejich 
přístup ke spravedlnosti. Poradna 
dokáže pomoci s přípravou různých 
právních dokumentů, se zprostředko-
váním psychoterapie, s jednáním na 
úřadech a v mnoha dalších oblastech.

Klub Esprit, který provozuje 
spolek Masopust, pomáhá lidem 
s duševním onemocněním již třetím 
rokem. Nyní ke svým činnostem 
přibral ještě projekt Nacházím cestu, 
který podporuje začleňování sociálně 
vyloučených osob, jejichž životní si-
tuace je navíc komplikována dušev-
ním onemocněním. Těmto osobám 
pomohou pracovníci například při 
hledání zaměstnání, získávání infor-
mací a dovedností v oblasti finanční 
gramotnosti a v dalších činnostech. 
Lidé budou moci v klubu Esprit 
navštěvovat různé kurzy, skupinová 
setkání, zdravotní cvičení, artetera-
pii či muzikoterapii. Dále jim bude 
k dispozici počítač s internetem pro 
vyhledávání informací nebo při hle-
dání zaměstnání.

Nové nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež vzniklo na sídlišti 

Zahradní v rámci projektu s názvem 
Pomoc chomutovským občanům, 
který realizuje Oblastní charita Most. 
Zařízení je určené pro osoby ve 
věkové skupině 15 až 26 let, které 
v klubu nejen smysluplně tráví volný 
čas, ale také dostanou pomoc při 
volbě vhodného oboru na střední 
škole nebo učilišti, při vstupu na 
pracovní trh po studiu, ale také se 
jim dostane sociálně terapeutické 
podpory.

Podporu z programu Evropské 
unie získal také projekt Sociálních 
služeb Chomutov s názvem Pora
díme vám. Ten se bude zaměřovat 
na poradenství pro osoby, které se 
dostaly do problémů s dluhy, řeší in-
solvencí, mezilidské vztahy, dědictví 
a podobně. Velký přínos projektu je 
v jeho prevenci. Jejím výsledkem 
bude schopnost osob, které se dosta-
nou do problémů opakovaně, řešit je 
prioritně samostatně.

Také město samotné uspělo s žá-
dostí o dotaci na projekt v sociální 
oblasti. Prostřednictvím odboru 
sociálních věcí bude realizovat pro-
jekt Zajištění terénní sociální práce 
v Chomutově na podporu sociál-
ního bydlení, dluhové problematiky 
a ohrožených rodin. Pod složitým 
názvem projektu se skrývá pomocná 
ruka sociálně vyloučeným či sociál-
ním vyloučením ohroženým lidem 
hlavně ze sídlišť Písečná, Kamenná, 
Březenecká a Zahradní. Hlavní cíle 
projektu jsou zjištění problému, mo-
tivace, pomoc a podpora jednotlivců 
a rodin nacházejících se v obtížné 

životní situaci, která je vylučuje 
z běžné společnosti nebo ohrožuje 
sociálním vyloučením. Projekt při-
nese takzvané sociální bydlení, tedy 
čtyři desítky sociálních bytů.

Lidé s jakýmkoli druhem zá-
vislosti najdou pomoc v poradně 
Světlo Chomutov, kterou provozuje 
organizace Světlo Kadaň. Služba je 
určená pro osoby ohrožené některou 
závislostí, například pro toxikomany, 
alkoholiky, patologické hráče a po-
dobně. Služby poradny jsou určené 
také rodinným příslušníkům závis-
lých osob. Cílem projektu je formou 
poradenství a nácviku naučit rodinné 
příslušníky adekvátně řešit problém 
ze závislosti blízké osoby, zabránit 
relapsu osob abstinujících a motivo-
vat uživatele k vyléčení závislosti.

Všechny organizace, které nové 
i stávající projekty a služby realizují, 
mezi sebou spolupracují, seznamují 
se s novými skutečnostmi a plní 
společný cíl – zlepšení kvality života 
všech obyvatel města.

Pro rok 2018 připravují ne-
ziskové a příspěvkové organi-
zace města opět ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňo-
vání další tři projekty. „V takzvaně 
uzavřené výzvě budeme podávat 
další tři projekty za zhruba 30 mi-
lionů korun. Ty jsou spojeny s in-
vestičními záměry, na které budeme 
čerpat prostředky z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Prostě v tomto směru nespíme a ne-
zahálíme,“ doplnil náměstek primá-
tora Jan Mareš.
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na odpadky S rozumem

Vánoční stromky

Patří mezi bioodpad, lze je 
bezplatně odevzdat donáškovým 
systémem na sběrné dvory nebo 
využít některé ze 14 stanovišť 
velkoobjemových kontejnerů 
rozmístěných ve městě. Stromky 

jsou následně převáženy na kom-
postárnu, kde jsou zpracovávány 
drcením. Z dřevní hmoty lze 
vyrobit štěpku, která se využívá 
jako vstupní surovina pro výrobu 
průmyslového kompostu.

Právo na obhajobu je základním 
právem každého obviněného. Účelem 
obhajoby je včas a důsledně objasnit 
skutečnosti, které obviněného viny 
zbavují či jeho vinu zmírňují. Obhájce 
je právním zástupcem obviněného, 

který jedná jeho jménem a posky-
tuje obviněnému všestrannou právní 
pomoc. Obhájcem v trestním řízení 
může být pouze advokát. Advokát 
se může pro jednotlivé úkony nechat 
zastoupit koncipientem, výjimkou 

jsou řízení před krajským soudem jako 
soudem prvního stupně, před vrchním 
soudem a Nejvyšším soudem. V pří-
padech tzv. nutné obhajoby musí být 
obviněný zastoupen již v přípravném 
řízení. Jestliže si v takovém případě 

ve lhůtě obviněný obhájce sám ne-
zvolí, je mu na dobu, po kterou trvají 
důvody nutné obhajoby, ustanoven ob-
hájce soudem.

Jiří Dostál,
Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč

V současné době technický po-
krok umožňuje masivní sledování 
zaměstnanců, k čemuž také v praxi 
často dochází. Co však zaměstnava-
tel vlastně může?

Sledování zaměstnanců kame-
rovým systémem je podle zákoníku 
práce možné, jen pokud k tomu 
má zaměstnavatel závažný důvod 
spočívající ve zvláštní povaze čin-
nosti zaměstnavatele. Posouzení 

závažnosti důvodu je vždy indivi-
duální, v obecné rovině lze říci, že 
sledování výkonnosti zaměstnanců 
zpravidla dostatečně závažným 
důvodem není. Naopak obava před 
krádežemi dostatečně závažným 
důvodem může být. Toto hledisko 
pak nelze podceňovat, v minulosti 
dostal pokutu i takový zaměstna-
vatel, jako je Státní tiskárna cenin, 
u kterého by člověk na první pohled 

řekl, že je zde závažný důvod dán.
Zaměstnavatel musí kromě výše 

uvedeného při montáži kamero-
vého systému splnit několik dalších 
povinností, zejména informovat 
zaměstnance o instalaci kamero-
vého systému a dále být velmi opa-
trný ohledně dodržování soukromí 
zaměstnanců, tedy neinstalovat 
kamerový systém ve sprchách či na 
záchodech. Při instalaci v šatnách 

a sociálních prostorech musí být 
vymezeno místo, které není pod do-
hledem kamer (princip fair play).

Pokud má zaměstnanec za to, že 
zaměstnavatel výše uvedená ome-
zení nedodržuje, může se obrátit na 
Státní úřad inspekce práce (www.
suip.cz) nebo Úřad pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz). 

Petr Veselý, advokát
www.nomika.cz

Nejste spokojeni se svou zdra-
votní pojišťovnou? Každý z nás má 
možnost ji změnit, avšak pouze jed-
nou za kalendářní rok. Tento úkon 
je zcela bez poplatku.

Změnu je možné provést vždy 
s účinností od prvního dne kalen-
dářního pololetí, tedy od 1. ledna 
nebo od 1. července. Přihlášku 
k nové pojišťovně je ovšem nutné 
odevzdat minimálně tři měsíce před 
prvním dnem kalendářního polo-
letí. V případě, že bychom žádali 

o přeregistraci s účinností od 1. čer-
vence, musí přihláška být podána 
v období od 1. ledna do  31. března.

Pro přechod k nové pojišťovně 
je třeba vyplnit a vlastnoručně 
podepsat papírovou přihlášku. 
Přihlášku opatřenou podpisem je 
třeba dodat nové zdravotní pojiš-
ťovně. Dále budete potřebovat prů-
kaz totožnosti. Osoby samostatně 
výdělečně činné dokládají také 
potvrzení o výši záloh od předchozí 
zdravotní pojišťovny. Osoby, za 

které platí pojištění stát, prokazují 
nárok na zařazení do příslušné kate-
gorie – například student, penzista.

Odhlášení u stávající zdravotní 
pojišťovny provádí nová pojiš-
ťovna. O změně zdravotní pojiš-
ťovny informujte každého svého 
lékaře nejpozději při nejbližší ná-
vštěvě. Pokud jste zaměstnancem, 
nezapomeňte o změně pojišťovny 
informovat svého zaměstnavatele, 
a to nejpozději do osmi kalendář-
ních dnů.

Před změnou zdravotní pojiš-
ťovny si ovšem nejprve ověřte 
u svých lékařů, zda mají uzavřenu 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 
ke které chcete přestoupit, zjistěte 
si počet klientských poboček a po-
rovnejte, jaké bonusy nabízí vaše 
stávající pojišťovna a pojišťovna, 
ke které chcete přestoupit.

Šárka Růžičková
Sociální poradna Písečná 

tel. 728 897 523, 
e-mail poradna@soschomutov.cz

Může mě v trestním řízení 
zastupovat kdokoliv?

Sledování zaměstnanců 
kamerovým systémem

Kdy a za jakých podmínek je možné 
změnit svou zdravotní pojišťovnu?
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druháci se vrátili do dob první republiky

Hornická škola získala 
statut katedrové školy

Základní škola v ulici Akademika 
Heyrovského je dlouhodobě zapo-
jena do projektu s názvem Svět se 
točí stále dokola. Každý měsíc si 
jedna ze tříd zvolí podle svého zájmu 
určitou zemi a přiblíží zbytku školy 
vlastním zpracováním její společen-
ské poměry, zvyky, kulturu stolování 
a preference v jídelníčku. Druháci 

u příležitosti 99. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu 
zvolili právě naši vlast a její celko-
vou podobu v minulém století. „Děti 
si zkusily vytvořit vlastní prvore-
publikový reklamní plakát, děvčata 
ztvárňovala vkusnou dobovou módu, 
předvádělo se elegantní vystupo-
vání dam a gentlemanský přístup 

mužů, někdo si dokonce troufl na 
portrét samotného Tomáše Garrigua 
Masaryka,“ uvedla třídní učitelka 
druháků Michaela Sojková.

Také školní jídelna se vrá-
tila zpátky v čase, z reproduktoru 
zněly staré písně R. A. Dvorského, 
Oldřicha Nového a Vlasty Buriana. 
Atmosféru podkreslovala výstava 

vlastenecky laděných dětských 
výtvorů a koláž vtipně popsaných 
dobových fotografií. Třešničkou na 
dortu bylo skromné obědové menu 
podle T. G. Masaryka, které se sklá-
dalo z bramborové polévky, plátku 
masa s bramborem a zeleninou. Jako 
dezert se podávaly švestkové kned-
líky, které Masaryk miloval.

Základní škola v Hornické ulici 
se stala takzvanou katedrovou ško-
lou. V Ústeckém kraji jsou pouze 
dvě takové školy. Hornická nyní 
spolupracuje s katedrou školského 
managementu Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy Praha. Co tato 
změna pro školu znamená, řekl její 
ředitel Václav Mach.
Jakým způsobem se běžná 
základní škola stane školou 
katedrovou?

O tom, zda se škola stane tak-
zvanou katedrovou školou, roz-
hoduje vedení katedry školského 
managementu Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. Vedení katedry 
si tipuje školy zejména na základě 

předchozích praktických zkušeností 
ze spolupráce s ředitelem příslušné 
školy. V mém případě to bylo na 
základě mé dlouholeté externí spo-
lupráce s katedrou. V tuto chvíli 
katedra školského managementu 
pedagogické fakulty UK Praha 
spolupracuje s dvaceti katedrovými 
školami v celé republice. Jedná se 
o různé druhy škol, mateřské, zá-
kladní i střední.
Co to znamená být katedrovou 
školou?

Budeme zajišťovat praxi pro 
studenty oboru školský manage-
ment v prvním až pátém semestru. 
Studenti si zde budou ověřovat 
teorie, se kterými se seznámili na 

přednáškách. Na naší škole to bu-
dou zejména oblasti z finančního 
managementu či školského práva 
a ekonomiky. Mohou to být i oblasti 
školského managementu, řízení 
pedagogického procesu, vedení 
lidí, informačních a komunikačních 
technologií. Náplň praxe je určena 
studijním plánem a odpovídá za ni 
garant – odborný asistent katedry. 
Mým úkolem je tyto praxe na naší 
škole odborně řídit.
Jak často se budou na vaší škole 
praxe konat?

Praxe budou jednodenní a budou 
probíhat vždy v několika termínech 
v zimním a letním semestru, vždy 
v listopadu a prosinci, pak v březnu 

a dubnu. Student si školu, ve které 
bude dělat praxi, vybírá sám podle 
druhu školy a zaměření. Katedra 
pak tyto požadavky sloučí do kon-
krétních termínů a vysílá na zvole-
nou školu skupinu maximálně deseti 
studentů.
Musí se statut katedrové školy po 
určité době obhajovat?

Statut je přidělen vždy na jeden 
školní rok. Katedra po roce vy-
hodnotí kvalitu provedení praxí na 
základě vlastní kontroly i zpětné 
vazby studentů. Výsledkem je roz-
hodnutí, zda škola získá certifikát 
i na další rok. Domnívám se, že 
nebude problém i do příštího roku 
tento certifikát obhájit.

Výročí založení oslavila 
škola akademií

Vítěz superligy si zahrál s dětmi

Základní škola Březenecká osla-
vila čtyřicáté výročí svého zalo-
žení akademií v městském divadle. 
„Bývalí i současní pedagogové a žáci 
školy a mnoho zdařilých vystoupení 
na jevišti – to byl důvod, proč všichni 
přišli. Program byl opravdu bohatý. 
Hra na hudební nástroje střídala 
taneční vystoupení, sportovci zase 
bubeníky, pohádka přišla na řadu po 
říkankách nejmenších a nechyběly 
ani ukázky profesionálního tance či 

sólový zpěv skvělého moderátora 
Honzy Dvořáka,“ popsala zástupkyně 
ředitele Alena Nazarčíková.

Příjemným překvapením pro 
všechny diváky bylo vystoupení dvou 
skupin pedagogů, kteří se nebáli uká-
zat své dovednosti. Vyvrcholením ce-
lého odpoledne bylo závěrečné defilé 
všech současných pedagogů na pódiu, 
kteří se písní s názvem Pár přátel stačí 
mít rozloučili se všemi hosty a diváky 
v sále.

Karel Šantora, brankář vítězného 
týmu loňského ročníku nejvyšší flor-
balové Tipsport Superligy, zavítal na 
hodinu tělesné výchovy sedmých tříd 
základní školy ve Školní ulici. Přišel se 
s dětmi podělit o dlouholeté zkušenosti 
z florbalu. „Otázky, které žáci hráči 
pokládali, se točily nejen kolem flor-
balu. Šantora, hrající v této sezoně sou-
časně za Chodov i prvoligový Florbal 
Chomutov, dětem přivezl ukázat pohár 

pro vítěze nejvyšší české florbalové 
soutěže. Pohár si mohli zájemci po-
těžkat a zdvihnout nad hlavu,“ uvedl 
učitel tělocviku Luděk Hrbek.

Žáci se mohli s hráčem vyfotit 
a nakonec si s ním i zahráli. Ve florba-
lovém utkání Karel Šantora nastoupil 
netradičně bez brankářské výstroje. 
S dětmi sehrál hned několik utkání. 
Na netradiční hodinu tělesné výchovy 
děti jen tak nezapomenou.
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rodiny se sešly v adventních 
dílnách a vyráběly dekorace

Předškoláci se zabývali 
technikou ve hře

Youtubeři zavedli diváky do světa natáčení

Projekty pomáhají žít zdravěji

Mateřská a základní škola 
v Palachově ulici uspořádala již po-
druhé ve spolupráci se Sdružením 
pro pomoc mentálně postiženým 
adventní dílny. „Letos se akce zú-
častnilo celkem 179 zájemců nejen 
z Chomutova, ale i ze širokého okolí. 
V deštivém dni měli všichni mož-
nost strávit společné chvíle v deseti 
tvořivých dílnách. Vyráběli si svícny, 

vánoční dekorace, utkali šálu, vyro-
bili šperk z ovčí vlny nebo vytvořili 
vánoční ozdoby. Zájem byl o všechny 
dílny a zaměstnanci školy měli plné 
ruce práce s doplňováním materiálu 
a s pomocí při tvoření,“ uvedla ředi-
telka školy Marie Grimlová.

Domů všichni odcházeli s plnými 
košíky vánočních dekorací, advent-
ních věnců a andělů.

Děti z Mateřské školy v ulici 
Palackého a Vodních staveb se 
zajímavým způsobem vzdělávají 
v polytechnické oblasti. Učitelky 
mateřinky různé prvky techniky za-
pojují do běžných her a programů 
při každodenních činnostech, nyní 
pro děti zajistily i tematické di-
vadelní představení. „Divadelní 
představení se může stát i vzdělá-
vací metodou, která dětem nabídne 
prvky polytechnické výchovy, lo-
gické myšlení, povede je k řešení 
problémů a kombinací forem a me-
tod vzdělávání zaujme a zapojí do 
programu všechny diváky,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky Kamila 
Novotná.

Na začátku příběhu o třech 
čunících děti přivítala babička 
a vtáhla je svým vyprávěním do 

příběhu. Děti pak pomáhaly vybírat 
materiál na stavbu pevného domu, 
radily, jak vázat cihly, také zjis-
tily, že spolupracovat a domluvit 
se na společném řešení se vyplatí. 
„Řešily situace a vyvozovaly dů-
sledky nevhodného chování. V prů-
běhu učitelky děti podněcovaly 
k hledání cest a možností, vedly 
je k tomu, jak vyřešit problém 
a najít správnou odpověď,“ dodala 
zástupkyně.

Velké dilema vyvstalo v situaci, 
kdy zlý vlk požádal děti o pomoc 
při bourání domečků. Nakonec 
všechno dobře dopadlo, domy 
zůstaly stát a děti si s vlkem za-
zpívaly písničku Tři čuníci. Děti si 
odnesly nové poznatky, příjemné 
zážitky a zajímavou omalovánku 
prasátek.

Žáci ze sloučených středních 
škol ESOZ se setkali s mladými 
youtubery. Kromě středoškoláků 
si setkání užila i další stovka dětí 
ze základních škol, které jsou rov-
něž zapojené do projektu Zůstaňte 
s námi po škole, aneb Rozvoj kom-
petencí žáků škol v Ústeckém kraji, 
v rámci kterého se setkání konalo.

Poradit s natáčením a něco na sebe 
prozradit přijeli youtubeři Veronika 
Spurná za HouseBox a Tadeáš Říha 
za Black Light Stars. Celé setkání 
moderoval Radek Jirgl. „Mladí diváci 
si setkání velmi užili, měli spoustu 
dotazů, na které jim jejich vzory tr-
pělivě odpovídaly a radily. Děti zají-
malo, jak vybírají vhodná témata, jak 

svá videa natáčejí, stříhají a vymýšlejí 
scénáře. Některé dotazy byly i velmi 
osobní, ale i na ně dostali všichni od-
pověď,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace školy Gabriela Tenková.

Po besedě nechybělo focení a au-
togramiáda. V rámci setkání se děti 
seznámily i s 3D tiskárnou, která 
všechny nadchla. Součástí mediální 
přehlídky byla také ukázka a hlaso-
vání o nejlepší videospot zúčastně-
ných škol. „Na to, že někteří s natáče-
ním teprve začínají, byla videa velmi 
povedená. Nejvíce hlasů a tím i první 
místo získalo video 8. základní školy 
z Mostu, o druhé místo se shodným 
počtem bodů podělila ZŠ Zahradní 
Chomutov a ZŠ Školní Chomutov. 

Pouze s rozdílem jednoho bodu se 
na třetím místě umístila ZŠ a MŠ 

Vejprty a žáci naší školy,“ doplnila 
manažerka.

V základní škole v Hornické ulici 
se během školního roku koná hned 
několik různých akcí v rámci pro-
jektů zaměřených na zdravý životní 

styl a prevenci. Děti z prvního stupně 
se zúčastnily programů zaměřených 
na zdraví a zdravou výživu. „Jejich 
cílem bylo motivovat žáky ke zdra-

vému životnímu stylu, uvědomit si 
postoj k drogám a rizika spojená 
s užíváním návykové látky,“ uvedla 
učitelka Jana Eichhornová. V pá-
tých a sedmých třídách byl program 
zaměřený na alkohol a kouření. 
„Hlavním úkolem bylo uvědomění si 
rizika spojeného s užíváním alkoholu 
a tabáku a opět podpoření zdravého 
životního stylu,“ doplnila učitelka.

Deváťáci se dozvěděli o nástra-
hách internetu a také o pohlavně 
přenosných chorobách. Program 
měl u žáků vytvořit správné postoje, 
ukázat způsob chování v oblasti po-

hlavně přenosných chorob a zvý-
šit úroveň znalostí o možnostech 
prevence.

Žáci šestých tříd se koncem loň-
ského roku zúčastnili v rámci pro-
jektu Zdravá pětka akce zaměřené 
na zdravé vaření. „První hodinu se 
věnovali teorii o tom, co je zdravé 
a co nezdravé. V druhé hodině se 
přesunuli do školní kuchyňky, kde 
ve skupinách vařili. Dvě skupiny 
připravovaly tortilly a třetí zdravý 
pohár. Na závěr si vyrobené pokrmy 
navzájem ochutnaly,“ popsala třídní 
učitelka šesťáků Klára Němečková.
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RODINNÉ 
ZÁPOLENÍ
2018

Lední hrátky
6. ledna

Taneční maraton
10. února 

Dny her s knihovnou
16.–18. března

Den zdraví
7. dubna

Rodinný festival
12. května 

Den bezpečnosti
26. května 

Noc v muzeu
9. června 

Netradiční pětiboj
15. července 

Hrátky se zvířátky
15. září 

České báje a pověsti
6. října 

Lampionový průvod
27. října 

Chomutovská ploutev
18. listopadu

Slavnostní losování
9. prosince

Statutární město Chomutov vyhlašuje osmý ročník soutěže 
pro rodiny s dětmi s maskoty kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem. Jste rodina, která ráda spolu tráví volný 
čas a je pro každou legraci? Účastněte se zábavných akcí, 
sbírejte soutěžní známky a zapojte se tak do soutěže 
o skvělé ceny. Více informací se dozvíte na stránkách 
www.rodinnezapoleni.cz. Přihlásit se s rodinou můžete 
na webových stránkách, nebo v informačním stánku na 
jednotlivých akcích.

 v v

člen Skupiny ČEZ

Pomáháme

Severočeské doly a.s.
Chomutov www.rodinnezapoleni.cz 
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křížovka Před sto lety v lednu v rámci generální stávky nepracovalo v Chomutově (tajenka).
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oSmiSměrka V muzeu se 20. ledna koná výstava Ach, (tajenka). vtipy

Novoroční ráno. „Tak šťastný 
a veselý. Jak jsi se vyspal?” 
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě 
pořád nezakopávali číšníci!”

Opilec se vrací ze silvestrovské 
zábavy: „Prosím vás, jak se 
dostanu na nádraží?” 
„Musíte jít stále rovně…” 
„Tak to se na nádraží dneska 
nedostanu!” 

„Tohle byla báječná jednohubka, 
milostivá, ostrá jako meč,” chválí 
host novoročního rána paní 
domu. 
„Bohužel, pane, to byla drátěnka 
na nádobí!”

Dva lyžaře zasypala na horách 
lavina. Najednou jeden vidí, 
jak se k nim blíží bernardýn 
se soudkem. A tak říká tomu 
druhému: „Hele, nejlepší přítel 
člověka!” 
Druhý lyžař praví: „No jo, a nese 
ho pes.”

„Letos byl ale silvestr!” pochvaluje 
si v kroužku známých Pavel. „Petra 
navařila, lednice plná šampáňa…” 
„To já strávil silvestra na cestách,” 
povzdechne si nahlas Jarda 
Kudrnů. 
„Neříkej,” podiví se chlapi, „kdes 
byl?” 
„Vezli mě na záchytku!”

braTr, dETaIl, dOZOr, ETIOP, IONTY, KlíNEC, KrOSY, KVádr, MOrES, 
NOUZE, OdPOr, OdVOd, OGařI, OKUrKa, rEžIE, rUMEN, řEdITEl, SíTKO, 
STřEd, STUdNa, TOMSa, TřENí, TUZÉr, ÚNOSY, ZaMOřIT, ZáVOd, ZdOba
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 10.1.  st 17.00  aStroloGie – rok 2018 očima aStroloGie – SKKS
 11.1. čt 17.30  art zaStavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 15.1.  po 17.00 SoučaSnoSt Státu izrael – přednáška – Café Atrium
 16.1.  út 17.00  životní kontinuum člověka a karma – přednáška – 

Café Atrium
 17.1.  st 17.00  aloe vera – přednáška – Café Atrium
 17.1.  st 17.00  nemoci z emocí – psychosomatická přednáška z cyklu Tělo napo-

ví – SKKS
 18.1.  čt 13.00  novoroční poSezení – určeno pro nevidomé a slabozraké 

SONS – SKKS
 23.1.  út 17.00  večery pod lampou – autorské čtení s hudbou Renaty Bulvové, 

hostem bude Tomáš Reindl – SKKS
 25.1.  čt 16.00  může Být váš rok 2018 dalším (neBo prvním) ÚžaS-

ným rokem? – přednáška a workshop – Café Atrium
 25.1. čt 17.30  změna? proč ne – přednáška – jak se správně stravovat, jak 

načerpat energii vhodnou pohybovou aktivitou a jak se cítit lépe – SKKS
 30.1. út 17.00  irSko – cestopisná přednáška – SKKS

  prohlídky interiérů StaveB ve Staré vSi S průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen StaráVes

PřEdNášKY, bESEdY, aKCE

 17.1. st 17.00  večerníček – tradiční podvečer nejen pro seniory
 24.1. st 19.00  poliB tetičku – Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu 

v Londýně s pubertální dcerou Didi a svérázným otcem Gusem. Toho se 
marně snaží dostat do domova důchodců, nikde ho nechtějí. Nevěnuje 
se pouze číslům, ale tajně píše milostný román, aby si přivydělal. Pod 
ženským pseudonymem zašle text atraktivní vydavatelce Harrietě, která 
vydává pouze díla od žen. Ta se rozhodne s “úspěšnou autorkou“ setkat 
a knihu jí vydat. Honorář je velice lákavý a Leonard musí tudíž něco 
příhodného vymyslet. Bravurně se tím rozehrává nespoutaný děj plný 
převleků, svěžího humoru i nezbytného milostného motivu.

MěSTSKÉ dIVadlO

 10.1. st 17.00  inSidiouS: poSlední klíč 19.00  kolo zázraků
 11.1. čt 17.00  zmenšování 20.00  motÖrhead: clean your clock
 12.1. pá 17.00  přání k mání 18.00  neJtemněJší hodina
   20.00  zmenšování 
 13.1. so 15.00  Ferdinand 16.00  kvarteto 18.00  zmenšování
   19.00  inSidiouS: poSlední klíč
 14.1. ne 15.00  čertoviny 17.00  špindl
 14.1. ne 18.00  JumanJi: víteJte v džunGli! (3d) 20.00  zmenšování 
 15.1. po 17.00  zmenšování 19.00  neJtemněJší hodina
 16.1. út 17.00  Star WarS: poSlední z Jediů (3d) 19.00  kolo zázraků
 17.1. st 17.00  zmenšování 19.00  míSto Splněných přání
 18.1. čt 16.00  coco 17.00  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
   19.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
 19.1. pá 14.00  čertoviny
 20.1. so 15.00  coco (3d) 17.00  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
   18.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
   19.30  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
 21.1. ne 15.00  coco 17.00  cizinec ve vlaku 
   20.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
 22.1. po 17.00  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
   19.00  inSidiouS: poSlední klíč
 23.1. út 17.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
   19.00  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
 24.1. st 17.00  JumanJi: víteJte v džunGli! (3d) 19.00  cizinec ve vlaku
 25.1. čt 17.00  cizinec ve vlaku 18.00  laByrint: vražedná léčBa
   20.00  špindl
 26.1. pá 17.00  čertoviny 18.00  zouFalé ženy dělaJí zouFalé věci
   20.00  laByrint: vražedná léčBa (3d)
 27.1. so 15.00  Ferdinand 16.00  laByrint: vražedná léčBa
   18.45  Giacomo puccini / toSca
   20.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
 28.1. ne 15.00  coco 17.00  neJtemněJší hodina
   18.00  laByrint: vražedná léčBa (3d) 20.00  zmenšování
 29.1. po 17.00  laByrint: vražedná léčBa
   19.00  tři BillBoardy kouSek za eBBinGem
 30.1. út 17.00  špindl 19.00  JumanJi: víteJte v džunGli!
 31.1. st 17.00  Star WarS: poSlední z Jediů (3d)
   19.00  S láSkou vincent

KINO SVěT

12.1.  pá 19.30 roBert křeSŤan a druhá tráva – Hřebíkárna – hudební klub
19.1.  so 19.00 koncert adély radimcové – Café Atrium
23.1.  út 16.00 koncert pěveckého SBoru líSteček – Café Atrium 

KONCErTY

 14.1.  ne 09.00  chomutovSká eXtraliGa – VI. kolo – vzduchová pistole, 
vzduchová puška – střelnice SSK Chomutov

 19.1. pá 17.30  chomutov – ml. BoleSlav – extraligové hokejové utkání – SD 
aréna

 20.1. so 09.00  memoriál JaroSlavy Srkalové – rychlopalná a standardní 
vzduchová pistole – střelnice SSK Chomutov 

 21.1.  ne 15.30  chomutov – parduBice – extraligové hokejové utkání – SD 
aréna

 27.1. so 08.00  miStrovStví čr družStev – plavání – Aquasvět
 28.1.  ne 15.30  chomutov – kometa Brno – extraligové hokejové utkání – 

SD aréna

    veřeJné BruSlení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli od 
10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

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

SPOrT

 Od 20.1.  ach, zaSe to prádlo... vernisáž výstavy s přednáškou na téma Prádlo 
z dob našich babiček 20.1. ve 14 hodin – muzejní prostory v kostele sv. Kateřiny

 Do 31.1.  eva konopáSková – oBrazy – prodejní výstava obrazů – Café Atrium
 Do 31.1.  david a Bertha maJákovi – Jižní amerika – fotografie – 

galerie Lurago
 Do 13.1.   retroFuturoSpektiva – oBrazy a iluStrace – martin 

zhouF – galerie Špejchar
 Do 31.1.  adventní čaS – Mateřská škola Chomutov – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 31.1.  kurS kreSBy a GraFiky – lektor Roman Křelina – galerie Na schodech

VýSTaVY

Pravidelné 
akce

 19.1.  pá 16.30  Fimohrátky – tvoření malého smajlíka a vykrajování sněhuláka
 27.1. so 15.00  maSopuSŤáček – veselé skotačení v maskách

   country taneční kluB laSo – každou středu od 18 hodin
   autodráha pro veřeJnoSt – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopolední keramika – každé úterý od 10 hodin
    keramika pro doSpělé a mládež – každou středu od 17 hodin
   zumBa Fit neJen pro maminky – každou středu od 10 hodin
   cvičínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

SVč dOMEčEK

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce

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

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

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

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kamenné plaStiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyBlivý Betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZEUM
 Stálé 
expozice

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

redakce:
tomáš Branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

inzerce:
ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

HLEDÁTE PRÁCI? 
PRÁCE PRO MUŽE I ŽENY 

volejte zdarma 

800 128 128 

n OPERÁTOR VÝROBY 
n ŘIDIČ VZV
n ELEKTRIKÁŘ

n SVÁŘEČ 
n OBRÁBĚČ KOVŮ
n OBSLUHA CNC 

MZDA:
    AŽ 185,-/HOD. ČISTÉHO

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
TÝDENNÍ ZÁLOHY 
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judista david Vopat bojoval na 
juniorském mistrovství světa

Každý rok je nás víc, hlásí malí házenkáři

Hlavní trenér ladislav šnelly: Chceme 
úspěchy na mezinárodní scéně

Závěr juniorské světové judis-
tické scény loňského roku vyvrcho-

lil v chorvatském Záhřebu, kde se 
konalo mistrovství světa. Této pres-

tižní akce se zúčastnilo přes 600 
sportovců z 87 zemí, včetně odcho-
vance oddílu TJ VTŽ Chomutov 
Davida Vopata.

David se nominoval devátým 
místem z předešlého mistrovství 
Evropy, a to ve váze do 60 kilo-
gramů. Ve stejné váhové kategorii 
nastoupil i tentokrát. „Los mu do 
prvního kola přisoudil reprezen-
tanta Argentiny a několikanásob-
ného medailistu z mistrovství Jižní 
Ameriky Galvana. Český judista 
svého soupeře do ničeho nepustil 
a zápas, který měl zcela pod kontro-
lou, ukončil krásným hodem před 
časovým limitem,“ uvedl trenér 
Marek Vopat.

Ve druhém kole český reprezen-

tant narazil na světovou juniorskou 
sedmičku Ez Zerrada z Belgie. „Od 
prvních sekund David nešťastně 
prohrával a musel tak dohánět sou-
peřovo vedení. Třebaže byl jasně 
lepší a i přes drtivý závěr, kdy 
chyběl kousek k otočení výsledku, 
se musel s turnajem rozloučit a do 
závěrečných bojů o medaile nepo-
stoupil,“ doplnil trenér. 

I když David Vopat svým výko-
nem ukázal, že měl v tomto turnaji 
na víc, nemusel se za svůj výkon 
stydět. 

Chomutovskému judistovi se 
vedlo také při seniorském mistrov-
ství ČR, kde se ve své kategorii 
umístil na třetí příčce a přivezl tak 
bronzovou medaili. 

Dětská házená v Chomutově 
každým rokem nachází více hráčů 
i fanoušků, především z řad rodičů 
a prarodičů malých házenkářů. Rok 
2017 nebyl výjimkou, naopak potvr-
dil rostoucí oblibu házené ve městě. 

„Velký vliv na stoupající po-
čet dětí v klubu má především 
Chomutovská školní liga v minihá-
zené,“ říká trenér a otec myšlenky 
návratu mezinárodní házené do 
Chomutova Václav Škarda z klubu 
HK Chomutov. „Projekt školní ligy 
je zatím určen pro žáky 1. stupně 
základních škol, v této chvíli je do 
projektu zapojeno devět z nich,“ do-
plňuje Václav Škarda.

Na začátku prosince se děti zapo-

jené do projektu setkaly na úvodním 
turnaji školní házené. V kategorii pro 
žáky 1. až 3. tříd se z vítězství nako-
nec radovali svěřenci 4. ZŠ Jirkov, 
v kategorii pro žáky 4. až 5. tříd 
pak ZŠ Na Příkopech. „Děti si, pro 
řadu z nich vlastně první, seznámení 
s miniházenou neskutečně užívaly, 
a to bylo naším hlavním cílem,“ říká 
Václav Škarda, podle kterého má být 
miniházená pro malé sportovce pře-
devším dobrou zábavou. 

Jeho filozofie se líbí i rodičům, 
a tak se počet chomutovských ma-
lých házenkářů rozrůstá. Klub tak 
bude moci po dlouhé době posta-
vit do krajských soutěží smíšená 
družstva mladších žáků a minižáků. 

Aby tento pozitivní trend mohl 
pokračovat, trenéři HK Chomutov 
rádi uvítají v družstvu i další hráče 
a hráčky. „Nábor probíhá po celou 
sezonu, přijímáme ročníky 2007 

a mladší. Nejjednodušší je dorazit na 
naše pravidelné tréninky do městské 
sportovní haly v pondělí od 16.00 
do 17.30 nebo ve středu od 15.30 do 
17.00,“ uzavírá Václav Škarda. 

Když se zápasníci z klubu Czech 
Wrestling sešli k prvnímu tréninku 
roku 2018, většina Chomutovanů 
se teprve rozkoukávala po silves-
trovských oslavách. Sezona totiž 
startuje už na konci ledna a nejúspěš-
nější český zápasnický klub má plný 
kalendář. 

„Máme v programu mistrovství 
Evropy i světa do 17, do 20 a do 23 
let a také vrcholné akce v kategorii 
dospělých, tedy mistrovství Evropy 
i světa. Kromě toho máme přislíbená 
startovní místa na univerziádě,“ vy-

počítává hlavní trenér klubu Ladislav 
Šnelly, co jeho svěřence čeká.

Také letos budou příznivci zápasu 
vkládat největší naděje do Artura 
Omarova. „Má potenciál, ale zatím se 
nám nedaří jej proměnit v medaile,“ 
lituje Ladislav Šnelly a připomíná, že 
v současnosti nejlepší chomutovský 
zápasník své kvality už několikrát pro-
kázal, ale chybělo mu štěstí. Například 
od účasti na olympiádě v Riu jej dělila 
pouhá minuta. Nepřálo mu ani na 
mistrovství Evropy 2017. Osmé místo 
je sice úspěchem, ale Omarov nebyl 

daleko od medaile. „Bohužel vypadl 
s budoucím mistrem světa, za vyrov-
naného stavu rozhodly body za tech-
nické parametry,“ vysvětluje Ladislav 
Šnelly, který věří, že Omarovi se letos 
už podaří proměnit poctivou práci 
v zisk cenného kovu. 

Pozornost se bude upírat i na 
Jakuba Bielesze, loni osmého na ju-
niorském mistrovství Evropy. „Kuba 
bude posledním rokem v kategorii 
juniorů, úměrně tomu zvyšujeme oče-
kávání. Chceme znovu skončit v první 
desítce, v ní už často rozhoduje náhoda 

a štěstí,“ potvrzuje Ladislav Šnelly. 
Czech Wrestling Chomutov má 

na co navázat, neboť loňský rok byl 
úspěšný. Kromě zmíněných osmých 
míst z ME se na vrcholné akce po-
dívali další tři borci. „Celkem naši 
zápasníci nasbírali osm startů na ev-
ropském nebo světovém šampionátu. 
To je velký úspěch, ještě lepší ale je, 
že dokážeme být i na této úrovni kon-
kurenceschopní. To chceme rozvíjet,“ 
uzavírá Ladislav Šnelly, jehož svěřenci 
z klubu nyní tvoří asi dvě třetiny mlá-
dežnických reprezentací.
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Rodinám s dětmi, handicapova-
ným i nemocným letos pomůže vý-
těžek z Tříkrálové sbírky. Ta se le-
tos v Chomutově konala již poosm-
nácté, lidé přispívali koupí různých 
laskomin, hotovostí i zhlédnutím 
hokejového turnaje. „Na náměstí se 
již tradičně prodával guláš, svařák 
nebo čaj, v centru města chodili 
koledníci. Celkem jsme rozmístili 
osmnáct kasiček na různá místa,“ 
uvedla ředitelka chomutovské cha-

rity Denisa Albrechtová. Kromě 
centra města se sbírka konala napří-
klad u Globusu či na zimním sta-
dionu při hokejovém zápase týmu 
Pirátů.

Sbírku podpořil i průvod Tří 
králů, který prošel městem ze skan-
zenu Stará Ves na náměstí 1. máje. 
Také s tímto průvodem putovala ka-
sička a jeden z králů s ní zamířil na 
radnici, kde primátorovi králové po 
přispění do sbírky popřáli šťastný 

rok 2018. Přání se vztahovalo i na 
všechny obyvatele města.

Výtěžek z letošní sbírky pomůže 
například v činnosti jirkovské or-
ganizace Důstojný život, handi-
capované holčičce nebo nemoc-
nému muži, který musí za léčbou 
dojíždět. „Potřebných, kteří si této 
pomoci váží a nezneužijí ji, je dost 
a jistě se během roku ukáže někdo 
další, kdo si pomoc zaslouží,“ do-
dala Denisa Albrechtová.
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Tříkrálová sbírka 
dospěla, letos pomohla 
poosmnácté
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