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 5 CHOMUTOVSKá 

bYTOVá OprAVUje 
VYbYdleNÉ dOMY
Chomutovská radnice opravuje 
vybydlené domy. Příkladem je 
bytovka v Sokolské ulici, další 
jsou na řadě. Vedení města 
od začátku volebního období 
kontroluje městské domy.

 téma
 6 rUdOlf WISzCzOr: 

ŘeKA Ve MěSTě Může 
býT pOKlAd
Chomutov jako 
téměř všechna města 
na severozápadě Čech 
procházel v uplynulých 
desetiletích dramatickými 
proměnami. 

 rozhovor
 8 peTr dOležAl: ÚSpěCHY 

z MISTrOVSTVí 
repUblIKY NepOčíTáM
Na vodě strávil většinu života. 
Vychoval na dvě desítky repre-
zentantů v rychlostní kanoisti-
ce. Jeho svěřenci vozí desítky 
medailí z mistrovství republiky 
a slaví úspěchy i v evropském 
a světovém měřítku.

 minitéma
 9 pO rOCe MAjí 

STrážNíCI AUTA, 
zbrANě I OdMěNY
Zvyšování počtu strážníků, 
zbraň pro každého z nich či od-
měny za dobrou práci. To jsou 
jen některé změny, které 
nastaly od loňského jara.

 kultura
 12 VlAdIMír frANz: UMěNí 

MUSí býT OčIšťUjíCí
Své obrazy představí výtvarník 
a vysokoškolský pedagog 
Vladimír Franz v galerii 
Špejchar. Výstava s názvem 
Cena za něžnost ukáže díla 
umělce z posledních let.

 historie
 13 SCHlArAffIA ANeb 

CTNOSTNí MUžOVÉ 
pěSTUjí HUMOr
Když v roce 1859 členové 
uměleckého spolku Arcadia 
nepřijali za člena operního 
pěvce Alberta Eilerse, netušili, 
že tím dali prvotní impuls pro 
vytvoření spolku Schlaraffia.

 fotostrana
 23 děTI CeSTOVAlY, 

páTrAlY, TVOŘIlY 
I plAVAlY
Jarní prázdniny mohly 
chomutovské děti trávit 
v zooparku, Aquasvětě, 
 Domečku nebo v knihovně. 

CHCeTe Mě?
Cheis je šestiletý labrador, 
ke svým lidem je milý a přá-
telský, k cizím lidem je značně 
nedůvěřivý a byl by z něho 
dobrý hlídač. 

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

HOKejISTÉ Ve VálCOVNáCH
Pět stovek hokejových příznivců bylo zvědavých na předpremiéru dresů pro výroční utkání Pirátů 
Chomutov s Bílými tygry Liberec. V hale válcoven jim je představili bývalí hráči Josef Volák, Zdeněk 
Chuchel, Kamil Koláček i hvězda současného mužstva Roman Červenka (zprava). Akce byla součástí oslav 
sedmdesáti let klubu.

11.3.
Reprezentační ples statutárního 
města Chomutova v městském 
divadle od 20 hodin.

12. a 26.3. 
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin.

14. až 18.3.
Zápisy dětí do mateřských škol 
pro školní rok 2016/2017 na 
školách zřízených statutárním 
městem Chomutov od 8 hodin.

14. až 25.3.
Velikonoční výstava ve Středisku 
volného času Domeček.

19.3.
Probouzení medvědů hnědých 
ze zimního spánku od 13 hodin 
v Podkrušnohorském zooparku. 

31.3.
Velikonoční koncert od 
18 hodin v galerii Špejchar.

zApIšTe SI 
dO dIáŘe
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Masopustní veselice zakončila období hodů

Staronovou ředitelkou Sociálních 
služeb je Alena Tölgová 

Město bude 
investovat 
do sídlišť

pětka bude mít 
stále otevřenoSpalovnu odpadů 

radnice nechce

Ve skanzenu Stará Ves se ho-
dovalo. Lidé jedli a pili, co hrdlo 
ráčilo, a zakončili tím období hodů, 
nyní by se měl dodržet čtyřiceti-
denní půst. Veselici oslavující konec 
zimy a brzký nástup jara předcházel 
tradiční masopustní průvod. Vyrazil 
ze skanzenu jako každý rok, až došel 
k radnici, kde získal od primátora 
klíč od města Chomutova. „Podle 
tradice byl primátor vyzván k tanci 
a tančil s medvědem,“ řekl Král lesa. 
Tanec s medvědem má městu zaručit 
četné rození zdravých dětí. 

Z centra města se průvod masek 
přesunul zpět do skanzenu. Oslavy 
masopustu ve skanzenu se letos ko-

naly již podesáté, od otevření Staré 
Vsi tedy organizátoři nevynechali 
anijednou. „Masopustní průvod a ve-
selice zakončuje období hodů a za-
číná období, kdy bychom měli držet 
půst. Takže dneska bychom chtěli, 
aby se všichni pořádně dosyta na-
jedli, pobavili a kdo zůstane střízlivý, 
toho nepustíme domů,“ uvedla ve-
doucí propagace Podkrušnohorského 
zooparku Martina Pelcová. 

Na překonání dlouhého období 
půstu se lidé dostatečně najedli gu-
láše, jitrnic, tlačenky, sladkého pe-
čiva a nechybělo ani pivo či svařené 
víno. Pití nealko nápojů se tolerovalo 
pouze abstinentům a dětem. 

Sociální služby Chomutov nadále 
povede současná ředitelka Alena 
Tölgová, která zvítězila ve výběro-
vém řízení. Do něho se přihlásily 
dvě uchazečky. „Každý ze členů 
komise rozhodoval podle svého uvá-
žení a ze svých důvodů. Obě ucha-
zečky předložily velmi kvalitní kon-
cepce dalšího rozvoje společnosti,“ 
řekl náměstek primátora Marian 
Bystroň. Souhrnně je možné říci, 
že rozhodly schopnosti staronové 
paní ředitelky a kvalita dosavad-
ního fungování  organizace pod jejím 
vedením.

Alena Tölgová chce pokra-
čovat v rozvoji Sociálních služeb 
Chomutov. „Na základě zájmu veřej-
nosti bychom rádi vybudovali v co 
možná nejkratší době azylový dům 

pro rodiny s dětmi, abychom je neu-
bytovávali odděleně, dále pak odleh-
čovací službu a denní stacionář pro 
osoby zdravotně postižené a pro seni-
ory, aby si jejich rodiny mohly od ce-
lodenní péče odpočinout,“ řekla ředi-
telka. Sociální služby budou iniciovat 
zprovoznění nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší.

Organizace také rozšíří další 
služby. „Uvažujeme o prodloužení 
provozní doby v jeslích s ohle-
dem na pracovní možnosti rodičů. 
Chceme se zapojit do efektivněj-
šího využívání bytů na půl cesty 
v Jiráskově ulici,“ dodává ředitelka. 
Pro seniory bude zajímavé to, že 
organizace chce zvětšit prostory pro 
jejich aktivity v rámci Klubu seniorů.

Vedení města postupně vypisuje 

výběrová řízení na posty ředitelů, 
aby zajistilo co nejkvalitnější fungo-
vání městských organizací. 

Město zahajuje spolupráci s vládní 
Agenturou pro sociální začleňování. 
Vládní úředníci vybrali Chomutov 
jako jedno z měst, v kterém zavádí tak-
zvaný koordinovaný přístup. Ten s se-
bou přinese až desítky milionů korun, 
kterými bude možné v Chomutově 
podpořit zlepšení života na sídlištích 
či investovat do odborného perso-
nálu základních škol. Město společně 
s agenturou do plánování projektů za-
pojí všechny důležité osoby. V případě 
sídlišť půjde o vlastníky bytů, ale také 
o důležité úřady či neziskové organi-
zace pracující s dětmi a mládeží a po-
skytovatele sociálních služeb. Vznikat 
budou projekty v oblasti školství 
a bydlení. Více o spolupráci agentury 
a města se dočtete v dalším čísle CHN.

Pošta „pětka“ v pasáži u býva-
lého kina Mír je stále v provozu a má 
otevřeno jako obyčejně. Rekonstrukce 
KASSu její povoz nepřerušila. 

Pošta Chomutov 5 i přes práce 
v okolí nadále poskytuje služby jako 
obvykle. Nově k ní z ulice Borová 
vede bezbariérový přístup, je tam 
i nové parkoviště. Další část komplexu 
se nyní bourá, pošta ale zůstává ote-
vřena a funguje normálně. 

Pošta 5 také upozorňuje, že z dů-
vodu odstávky elektrické energie 
bude ve středu 2. března a ve čtvr-
tek 3. března otevřeno pouze od 16 
do 17 hodin, aby si klienti mohli vy-
zvednout uložené zásilky.

Ústecký kraj poslal k připomín-
kování koncepci nakládání s odpady 
v letech 2016 – 2025. Koncepce po-
čítá s vybudováním spalovny odpadů 
v Komořanech, na místě vzdáleném 
od Chomutova pouhých osm kilo-
metrů. To by městu přineslo zhoršení 
životního prostředí a zvýšenou zátěž 
chemickými látkami. V neposlední 
řadě by Chomutovem projížděla 
nákladní auta naložená odpadem mí-
řícím do spalovny z dalších měst, což 

by výrazně zhoršilo životní prostředí. 
„Spalovna je naddimenzována a po-
čítá se s dovozem odpadů ze širokého 
okolí. Nejdříve se musí pořádně třídit, 
snížit množství odpadu a pak jej ře-
šit. Nechceme tady spalovat odpady, 
které nejsou naše,“ říká náměstek pri-
mátora Marian Bystroń.

Předložený krajský plán nezo-
hledňuje jiné varianty. „Primárně by 
strategie kraje měla klást důraz na 
to, aby se odpad maximálně třídil,” 

dodal náměstek. 
Navíc je spalovna záměrem sou-

kromé firmy, kraj či obce nemohou 
její záměr nijak ovlivnit. Chomutov 
odeslal na kraj připomínky proti na-
vrhované koncepci. Městu navíc spa-
lovna nepřinese žádné výhody. „Za 
spálení odpadu bychom ještě platili, 
nikoliv že by spalovna platila nám za 
palivo,“ řekl primátor Daniel Černý. 
Radnice nyní zpracovává vlastní kon-
cepci nakládání s odpady. 
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KráTCe
PřísPěvky Pro 
seniory a dárCe
Přes tři tisíce příspěvků poskyt-
lo město na dopravu osobám 
starším 70 let a dárcům krve 
v celkové částce téměř 4,5 mi-
lionu korun. O poskytování 
příspěvku rozhodlo zastupi-
telstvo. 

kroužky za Polovinu 
Ceny
V kroužcích chomutovského 
Domečku je zapsáno rekord-
ních 1280 dětí, přesto ještě 
několik volných míst zbývá. 
Noví zájemci budou mít nyní 
kroužek za poloviční cenu. 

zmizely lavičky 
i sušáky
Technické služby v těchto 
dnech vybouraly staré lavičky 
v ulici Vodních staveb a staré 
sušáky v ulici M. Pujmanové. 
V několika dalších ulicích opra-
vily dlážděné chodníky. 

zooPark Prodlužuje 
otevíraCí dobu
Od března prodlužuje chomu-
tovský zoopark otevírací dobu 
pokladen. Denně si návštěvníci 
mohou zakoupit vstupenku od 
9 do 17 hodin.

večer s vyPravěčem
Večery pod lampou v SKKS 
pokračují 14. března od 17 
hodin autorským večerem 
písničkáře, fotografa, 
spisovatele a především 
humorného vypravěče Josefa 
Fouska. 

Chomutovská bytová 
opravuje vybydlené domy

Sedm set tisíc dalo město 
za nefungující společnost

žáci pátrali po příbězích vězňů komunismu 
i pamětníků odsunu z pohraničí

Chomutovská radnice opravuje 
 vybydlené domy. Příkladem je bytovka 
v Sokolské ulici, další jsou na řadě.

Vedení města od začátku voleb-
ního období kontroluje městské domy. 
„Nepříjemně mě překvapilo, jak je 
majetek města a Chomutovské bytové 
neudržovaný a ve špatném stavu,“ 
komentoval to v srpnu loňského roku 
primátor Daniel Černý při prohlídce 
majetku města.

Tehdy navštívil například vy-
bydlenou bytovku v Sokolské ulici. 
Do té zavítal při pravidelné obchůzce. 
Uvnitř jsou stavební práce v plném 
proudu. „Tady budou pěkné menší 
byty, je to na dobrém místě, určitě 
je nebude problém po dokončení 
pronajmout,“ je přesvědčen primá-

tor. Městu, či lépe Chomutovské 
bytové, kterou město vlastní, se ča-
sem z nájmů vrátí peníze vydané na 
rekonstrukci.

Vedení města, které je i v předsta-

venstvu Chomutovské bytové, dělá 
pravidelné obchůzky po objektech. 
Cílem je co nejvíce městských budov 
opravit, udržovat v dobrém stavu 
a postupně do nich vracet život.

Stovky tisíc korun dalo město do 
nefunkční společnosti Chomutovské 
technické služby, a.s. Ta byla zalo-
žena v roce 2010, kdy se uvažovalo 
o privatizaci technických služeb 
a předpokládalo se převedení někte-
rých činností na akciovou společnost. 
Po změně zákona o DPH v roce 2011 
se ukázalo, že přechod na akciovou 
společnost by nenesl žádnou daňovou 

úsporu. Současní radní proto navrhli 
společnost, která jen spotřebovávala 
peníze, zrušit 

Akciovka od svého založení nevy-
konávala žádnou obchodní činnost, ne-
generovala zisk, ale její existence stála 
město peníze. Město na začátku do ní 
vložilo dva miliony korun, z nichž zů-
stalo cca 1,3 milionu korun. Náklady 
ve výši cca 700 tisíc korun tvořily ná-

klady na právníka související se zalo-
žením společnosti, odvody, účetnictví, 
administrativa nebo bankovní služby.

Veškerou předpokládanou a plá-
novanou činnost společnosti nyní 
plní příspěvková organizace města 
Technické služby města Chomutova. 
Rada proto zastupitelstvu jako jedi-
nému akcionáři doporučila společnost 
zlikvidovat.

Po zajímavé minulosti pamět-
níků pátraly děti ze základních škol. 
Příběhy vyprávěné prarodiči přetvá-
řely do poutavých příběhů. Natočené 
či nahrané osudy lidí představilo dva-
náct týmů z Chomutova, Žatce, Loun 
a Jirkova v chomutovském kině Svět. 

Projekt Příběhy našich sousedů 
probouzí v dětech zájem o vlastní 
kořeny a své okolí a zároveň jim 
umožňuje vyzkoušet si práci doku
mentaristů. „Děti často přichá-
zejí s velmi kreativními nápady na 
zpracování příběhů. Jirkovský tým 
připravil stíno vé divadlo. Jedna třída 
z Chomutova si zahrála ve filmovém 
dokumentu o pamětníkovi a druhá 
dokonce pojala natáčení jako in-

vestigativní reportáž,“ popsala Hana 
Hniličková, hlavní koordinátorka 
vzdělávacích projektů Post Bellum. 
Tato nezisková organizace realizuje 
projekt s podporou místních rad-
nic a za přispění grantu z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Evropské hospodářské pomoci. 

Všechny žákovské výstupy z pro-
jektu Příběhy našich sousedů jsou 
publikovány na stránkách www.pribe-
hynasichsousedu.cz. Nahrávky celoži-
votních vzpomínek se pak objeví také 
v internetovém archivu Paměť národa 
na www.pametnaroda.cz, který čítá již 
na tři tisíce pamětnických výpovědí 
a představuje tak největší evropskou 
pamětnickou sbírku.
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Chomutov jako téměř všechna města na severozápadě Čech procházel v uplynulých desetiletích dramatickými 
proměnami. Nejlépe je to viditelné na tváři města. Mnoho staveb či celých ulic a čtvrtí muselo ustoupit nové 
socialistické výstavbě nebo později obchodním centrům a supermarketům. Mnohá místní sídliště vznikla na 
zelených loukách. Jinými slovy – výrazně se proměnil veřejný prostor.

Termínem veřejný prostor se ale 
nerozumí pouze architektura a stavby. 
Zákon o obcích definuje veřejná 
prostranství jako místa, která jsou 
přístupná každému bez omezení, 
která slouží k obecnému užívání, 
bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 
pozemku. Myslí se tím ulice, náměstí, 
parky, chodníky nebo třeba tržiště. 
Jednodušší definice je ta, že veřejný 
prostor je místo, kde se setkávají lidé, 
kteří jsou si navzájem cizí. Co ale dě-
lat pro to, aby užívání veřejného pro-
storu bylo lidem co nejpříjemnější?

Rozmanitost a možnost volby, 
kvalita architektury a městského 
mobiliáře, kvalitní údržba, dostatek 
zeleně, rozumné řízení dopravy, 
dobré chodníky, místo pro cyklisty, 

naplnění potřeb místních obyvatel 
a mnoho dalších faktorů ovlivňuje 
kvalitu veřejného prostoru a to, jak 
se lidé na ulicích, v parku či třeba 
v obchodní zóně cítí. Kvalitní město 
s dostatkem příležitostí k příjem-
nému trávení času ve veřejných 
prostranstvích se ale neudělá samo. 
Zatímco v Děčíně vzniklo ná-
kupní centrum rekonstrukcí starého 
městského pivovaru, chomutov-
ský pivovar byl zbourán a na jeho 
místě vznikl typizovaný supermar-
ket. Citlivý přístup k architektuře 
a tradici si zaslouží i Chomutov. 
O mnoha změnách k lepšímu, a bo-
hužel i horšímu, mohou rozhodnout 
politici. Město ale tvoří občané. 
A veřejný prostor je přístupný všem.

ProCházka 
s arChitektem

Co si pod pojmem veřejný pro-
stor představit konkrétního? Při 
procházce městem jsme se na názor 
zeptali architekta Rudolfa Wiszczora, 
který v Chomutově působí a věnuje 
se veřejnému prostoru a urbanismu 
města. Spolupracoval také s architek-
tonickým studiem Projektil, se kterým 
například projektoval nábřeží Maxipsa 
Fíka v Kadani nebo Národní technic-
kou knihovnu v Praze. Nyní společně 
s architektkou Pavlou Wiszczorovou 
vedou architektonickou kancelář 
Regionstudio, jejíž současnou reali-
zací je úprava rozsáhlého veřejného 
prostoru v okolí kulturního střediska 
a přilehlé ulice na sídlišti Zahradní 
v Chomutově.

Podle něho je za veřejný prostor 
možné považovat místo, které je pří-
stupné veřejnosti čtyřiadvacet hodin 
denně. Veřejný prostor vnímají všichni 
lidé, kteří ho sdílejí. Někdo intenziv-
něji, někdo méně. „Třeba někdo řekne, 
že je všude nepořádek… I když je to 
mnohdy negativní reakce, tak je vidět, 
že dotyčnému o ten veřejný prostor 
jde, že má pro něj hodnotu,“ popisuje 
architekt Wiszczor.

Na veřejnosti se setkávají lidé 
a tvoří si tak sociální kontakty, soci-
ální interakci. Fakticky tím utvářejí tu 

nejdůležitější součást tzv. veřejného 
prostoru. Jak by v jeho utváření měla 
fungovat strategie vedení města a jak 
občané? „Strategie vedení města z hle-
diska plánování by měla mít formující 
roli, měla by vytvářet čitelný a srozu-
mitelný rámec, ve kterém se budou dít 
předpokládané i méně předpokládané 
veřejné aktivity. Jedná se o veřejnou 
reprezentaci, která byla zvolena a má 
na to přímé nástroje. Role občanů je 
aktivně vstupovat do veřejného života 
města,“ dodává architekt.

V Chomutově je mimo jiné za-
jímavé to, jak rozdílně lidé vnímají 
veřejný prostor na sídlišti a jak ve 
středu města. Střed Chomutova je pro 
ně reprezentativní a správní centrum. 
Většina lidí ale žije na sídlištích. Vztah 
k veřejnému prostoru v centru města 
je jiný než na sídlišti.

ProCházka, Central
Při procházce jsme zavítali před 

obchodní centrum Central. „Veřejný 
prostor tady zůstal a kopíruje pů-
vodní ulici, což je dobré. Architekturu 
stavby hodnotit nechci. Je zajímavé, 
že původní Blatenská ulice ústila do 
Žižkova náměstí v místě vchodu do 
původního obchodního domu Prior, 
dnešního OC Chomutovka. Ta sou-
časná pasáž, která tam je, je perfektní. 
Dříve obchodní dům průchozí nebyl. 

rudolf Wiszczor:

Řeka ve městě 
může být poklad
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Ten, kdo projektoval Chomutovku, 
skvěle využil ten průchod a funguje 
to. Bohužel další pokračování původní 
Blatenské ulice zatarasilo v rámci 
města nevhodně situované parkovi-
ště,“ komentuje to architekt.

řeka
Od Chomutovky to je jen kousek 

k řece. „Řeka je součást veřejného pro-
storu. Město, které má řeku, má něja-
kou hodnotu navíc. Je to něco, co třeba 
jiná města nemají,“ komentuje to.

V dřívějších dobách Chomu tovka 
tekla za hradbami, protože hrozila 
povodněmi. Město se k ní stavělo 
zády, zároveň vodní tok fungoval jako 
součást obrany. Tento pohled na roli 
řeky ve vztahu k městu se postupně 
proměnil v 19. století. S regulací toků 
vznikají nábřeží s promenádami, řeka 
přestala být ohrožením a stává se sou-
částí běžného života. Příkladem sou-

časných snah o oživení nábřeží může 
být pražská Náplavka, nebo již zmiňo-
vaná realizace nábřeží v Kadani.

„Nyní jsme schopni přetvořit řeku 
z pouhého kanálu v něco, co přiblíží 
řeku do města. Je to liniová věc, která 
propojuje části města, náměstí, ulice. 
Člověk si může vybrat, jestli půjde 
městem po nábřeží, nebo běžnou ulicí,“ 
komentuje to architekt Wiszczor.

Jak řeku zpřístupnit? Možností je 
mnoho, od vybudování přístupů k řece, 
po větší realizace, kdy by mohly podél 
řeky fungovat kavárny či další veřejně 
přístupné zázemí. V Chomutově by 
mohlo vzniknout i něco na způsob 
nábřeží. Další velkou výhodou je, 
že řeka navazuje severozápadně od 
města na rekreační oblast v Bezručově 
údolí. Jihovýchodním směrem lze zase 
nábřeží jako veřejný prostor vést na 
Údlice a tím spojit město i tímto smě-
rem s okolní krajinou.

Park
Od řeky jsme se přesunuli na 

parkoviště u městského parku poblíž 
budovy dřívějších městských lázní. 
Park je důležitou součástí měst-
ského veřejného prostoru. „Dříve 
v těchto místech stál kostel a jeho 
dominanta uzavírala pohledovou osu 
ulice Farského. Zároveň předprostor 
kostela a okolních domů vytvářel od-
povídající veřejný prostor pro vstup 
do parku,“ konstatuje architekt. Podle 
něho je dobré, že park v současnosti 
ožívá. Lidé si tam házejí frisbee, na 
trávu se může volně chodit. Trochu se 
změnilo město okolo, takže by bylo 
možné uvažovat o změně vedení cest 
či o dalších úpravách, které by vedly 
k ještě většímu oživení. „Líbilo by se 
mi i to, kdyby se do parku vcházelo 
znovu přes odpovídající veřejný pro-
stor, nyní je to přes parkoviště,“ do-
dává architekt, se kterým jsme prošli 

opravdu jen nepatrnou část veřejného 
prostoru v Chomutově. Jeho kvalitu 
vytváří také architektura, která se 
v něm nachází. „Bývalé městské 
lázně považuji za špičkovou architek-
turu své doby, je to součást historie 
města. Jak se k této hodnotě postaví 
současná generace, bude otázkou 
nejen společenské poptávky, ale také 
schopností a kulturní úrovně této ge-
nerace,“ řekl architekt.

výzva
Milí Chomutované i návštěv-

níci města, pište na adresu rekult@
chomutovmesto.cz vaše podněty 
ke zlepšení chomutovského veřej-
ného prostoru. Nebo se zapojte ak-
tivně – požádejte radnici o takzvaný 
mikrogrant třeba na dílčí zvelebení 
okolí vašeho domu. I květiny před 
domem či sousedská spolupráce po-
máhají utvářet dobrý veřejný prostor.

marian bystroń
předseda klubu PRO Chomutov

Chomutov byl v době budování socialismu, ale i některými pozdějšími zásahy, nenávratně proměněn. Často k hor-
šímu – paneláky v centru města na místě historických domů lemují širokou a rušnou silnici a řeka teče v betonovém 
korytu. Město má zajistit jednak kvalitní údržbu veřejného prostoru a především má do změn vtáhnout odborníky 
a uživatele města – tedy jeho obyvatele. A to dlouhodobě, ne jen v době, kdy je zrovna vyhlášená dotace. Myslím, 
že musíme v centru města vytvořit takové prostředí, aby jej lidé rádi užívali také ve volném čase. Snad ještě více 
změn potřebují sídliště. Úkolem města je postupná přeměna sídlišť tak, aby je obyvatelé vnímali jako „svojí“ čtvrť. 
Hlavní změna je ale na lidech, kteří sami mohou dbát o okolí jejich bydlišť nebo probouzet sousedský život.

marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Veřejný prostor je nutné chápat jako místo setkávání lidí. Ti se mohou setkávat na zastávce autobusu stejně tak 
v předzahrádce kavárny či na trávníku v parku. Všude se lidé musí cítit dobře. Chomutov je trochu zvláštní v tom, že 
veřejný prostor jako takový lidé chápou právě jako náměstí či parky. Je nutné postupně měnit jejich myšlení a při-
mět je, aby za svůj veřejný prostor si vzali i okolí svého bydliště, především pak v sídlištích. To je hlavní role města. 
První kroky se již dělají, lidé mohou zažádat o mikrogranty a pomalu si utvářet svůj veřejný prostor ve svém okolí. 
Peníze mohou použít na úklid či zlepšení zeleně. Právě občané jsou při určování funkčnosti veřejného prostoru tím 
nejdůležitějším prvkem. Je na nich, jak veřejný prostor bude využit. Je zbytečné postavit lavičku v místě, kde se ně-
kolikrát do roka stane obětí vandalů. Proto je nutné, aby se Chomutované podíleli na tvorbě, změnách a vylepšení 
veřejného prostoru a město pro ně bylo partnerem a pomocníkem. 

milan märC
předseda klubuu Nový Sever

Kvalitu veřejného prostoru spoluvytváří v nedílné jednotě město a jeho občané. Město by mělo o veřejný pro-
stor pečovat, rozvíjet jej, budovat a nezapomínat tyto prostory udržovat, modernizovat a starat se o něj tak, 
aby sloužil občanům města. Konkrétně mám na mysli především veřejná hřiště, kde nám stále chybí správci, 
aby byla zajištěna bezpečnost a možnost využívání hřišť všemi, kteří o to stojí. Dalším „nebezpečným“ prosto-
rem je park. Zde se udělal kus práce, ale mnoho dalšího je potřeba udělat. Každopádně práci města mnohdy 
sráží zpět vandalismus, různé formy kriminality a také lhostejnost k dění okolo nás. Určitě velkým problémem 
je život na sídlištích, sem je potřeba zaměřit naši pozornost. A také nesmíme zapomenout na mnohé stavby, 
které nám veřejný prostor v Chomutově hyzdí a  jsou již velmi nebezpečné. Klasickým případem je stavba 
Armabetonu uprostřed města. Bohužel v této otázce jsou možnosti města velmi omezené. Na druhé straně 
máme v Chomutově mnoho krásných míst, které si umíme udržovat a rozvíjet.

jaroslav komínek
klub KSČM

Město Chomutov se nám skoro "vylidnilo". Veškeré sportovní a společenské prostory se odsunuly do okrajových částí 
města. Architektura ve městě se nám soustředila na chátrající budovy, bývalé kulturní a společenské areály, které se 
pomalu a jistě rozpadají. Je těžké říci, na co bychom se měli soustředit dříve. Jistě by stál za modernizaci krásný měst-
ský park, kde máme mimo jiné nefunkční vodní fontány a rozpadající se budovu bývalých městských lázní. Možná 
tedy než vymýšlet něco nového, tak bych udělal vše pro záchranu toho, co jde zachránit, a do toho zakomponoval 
cyklistické či naučné stezky, aby měli občané Chomutova a okolí možnost poznávat i krásy uvnitř města.

martin klouda
předseda klubu ČSSD

Pokud se shodneme, že veřejným prostorem jsou všechna náměstí, ulice a další prostory sloužící obecnému užívání, 
tak město Chomutov v uplynulých letech bylo významným investorem. Jsou zde lokality, které díky našim investicím 
umožňují město velmi dobře prezentovat. Například sportovní areál na Zadních Vinohradech přinesl Chomutovu 
olympijskou vesničku zimní olympiády dětí a mládeže, vysoká návštěvnost ukazuje na správnou investici do bývalé 
ploché dráhy a do úpravy parku s rodinným centrem Rozmarýn. Ale není vše ideální. Stále jsou rezervy. Patří mezi ně 
sídlištní zástavba od Březenecké po Písečnou, problematika s prostitucí v lokalitě Kadaňská ulice nebo chování nepři-
způsobivých. Kvůli jejich chování se jeví některé investice jako zbytečné a zmařené. Zaslouží si je však ti občané, kteří 
mají kladný vztah k našemu městu a chtějí zde žít. Pro ně se vyplatí vkládat prostředky do obnovy městských parků, 
do rozšiřování dětských hřišť, do obnovy městských chodníků, prostě tam, kde se budou občané cítit spokojeně.

NázOrY zASTUpITelů NA VeŘejNý prOSTOr
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Stal jste se trenérem roku v an-
ketě, ve které vaši svěřenci byli 
na předních místech. Čím to je, 
že si chomutovský klub stále drží 
vysokou výkonnost?

Oddíl má tradici a dá se říci, že po 
revoluci se zintenzivněla práce s mlá-
deží a začalo se zlepšovat zázemí. 
Povedlo se nám udělat zdařilý nábor 
a v průběhu let ho několikrát zopako-
vat. A navíc, jak se začíná dařit oddílu 
a jak mají děti výsledky, přicházejí 
další a rodiče přivádějí své děti tam, 
kde je o ně dobře postaráno. Naše na-
bídka je nejkomplexnější. Děti umějí 
jezdit na běžkách, plavat, cvičit a jsou 
silné. V průběhu roku je nedílnou sou-
částí přípravy posilování, běh a další 
pohybové aktivity. A právě komplexní 
příprava nám přináší výsledky. 
Některé kluby v Chomutově si 
stěžují, že jim hokejisté berou 
děti. Jak je to u vás?

K nám chodí dost dětí, které zku-
sily nějaký sport a nelíbil se jim. Když 
k nám přišli plavci, tak proto, že to 
tam nějak neunesli. Tady se nás ptali, 
jestli si tu mohou po tréninku hrát. To 
v bazénu nejde, tam skončil trénink 
a museli z bazénu pryč, protože přišel 
někdo další. Neměli podmínky pro to, 
aby se mohli vyřádit. Kdežto my jsme 
jim řekli, tady je jezero, dokončíte 
trénink a hrajte si, dokud nemusíte jít 
domů. To samé hokejisti, teď nám jich 
přišlo šest. Máme stabilizovaný kádr 
kolem čtyřiceti dětí. 
Jaké jste zaznamenal jako trenér 
největší úspěchy?

Za pětatřicet let se mi povedlo vy-
chovat osmnáct juniorských a šest do-
spělých reprezentantů. Naší odměnou 

je, že do loděnice děti chodí rády, to 
je prvotní. Pak je sen každého trenéra, 
aby mu zahráli  to říkáme, když za-
hrají hymnu. Mně se to povedlo, když 
jsem trénoval Marcelu Krauzovou, 
která se v roce 2009 stala juniorskou 
mistryní Evropy. S Marcelou jsme byli 
v Aténách, v Moskvě, v Portugalsku, 
ve Francii, v podstatě jsme sjezdili 
skoro celou Evropu. Za moře se dostal 
můj syn, ten reprezentoval v Kanadě. 
Letos jsem to zažil s Ondrou Bišickým 
a Michalem Čeřovským, ti byli 
v Portugalsku pátí na juniorském mis-
trovství světa. Na mistrovství Evropy 
v Rumunsku jich bylo pět, ještě 
Urban, Holopírek a Pokorný. Bišický 
byl dva centimetry od bronzu a metr 
od zlata, Čeřovský získal stříbro. 

Úspěchy z mistrovství republiky nepo-
čítám, tam patří Chomutov vždy mezi 
nejlepší. Často vezeme domů i třicet 
medailí, z toho třeba třetinu zlatých. 
Oddíl je finančně víceméně stabi-
lizovaný, jak jste toho docílili? 

To je složitá otázka. Nás naučily 
hospodařit Vodní stavby Chomutov, 
které vedli bývalí Baťovci. Když se 
podnik rozhodl nás podporovat, založil 
se tělovýchovný klub Vodní stavby. 
Ale podporovali nás specificky, nedali 
nám peníze, ale umožnili nám, aby-
chom si mohli vše vybudovat vlastní 
pílí. Díky Vodním stavbám máme 
sportovní halu na Březenecké, protože 
jí dokončily. Loděnici jsme získali tak, 

že nám přenechaly budovu, která slou-
žila jako zázemí stavby hotelu u jezera. 
Nebo řekli, potřebujete peníze? Tak si 
kupte autobusy a my si je pronajmeme, 
budeme jimi vozit lidi na stavby 
a budeme vám za to platit. Ale aby 
řekli, tady máte sto tisíc, to ne. Tím 
naučili vodáky, moderní gymnastky 
i softbalisty, jak se k penězům dostat. 
Díky tomu pořádáme mnoho akcí, 
ze kterých vždy zbude nějaká menší 
částka, která nám pokryje tu naftu na 
závody, tu dresy pro děti. Pořádáme 
i příměstské tábory pro děti, které 
nepatří do oddílu. Když jsme se pak 
s dětmi loučili, říkali jsme jim, že se 
třeba uvidíme zase za rok. Jenže polo-
vina rodičů řekla, ne, ne, to dítě k vám 
bude od září chodit. Navíc kanoistika 

je nejúspěšnější český olympijský 
sport, díky tomu dostáváme příspěvky 
na sportovce. Každý, kdo se svými vý-
kony dostane do sportovního střediska 
mládeže, dostane 30 tisíc na přípravu. 
Loni jsme takových měli sedm. Pak se 
snažíme využívat grantů. Máme velké 
oddílové příspěvky. Dítě zaplatí 3 600 
korun, ale dostane přidělenou loď, 
pádlo, vestu. Nechceme pak po rodi-
čích, aby kupovali vybavení za 40 ti-
síc. Když jedeme na soustředění, děti 
platí pouze ubytování a stravu. 
Přes tři desítky let trénujete. Kolik 
vám kanoistika zabere času?

Zjistil jsem, že je to pro mě ob-
rovská relaxace. Ráno v šest odjedu 

do práce, ve tři jedu rovnou na jezero, 
v sedm přicházím domů. Takto je to 
šest dní v týdnu, už pětatřicet let. Já se 
na ty děti prostě těším. 
A co na to doma? 

My jsme sportovní rodina, syn 
s dcerou již s námi nejsou, ale své 
děti ke sportu vedou. Manželka je 
učitelka tělocviku. Největší nábory 
byly, když učila na Březenecké. 
V posledních letech závodí na 
dračích lodích. Reprezentuje ČR 
v kategorii mix nad 60 let, jezdí po 
světě a jako tým vyhrávají významné 
soutěže. Loni se stali mistry světa 
v Torontu. Navíc nyní například učí 
na Klínovci malé děti lyžovat. Asi 
proto můžu trenéřinu v takovém roz-
sahu dělat, protože manželka dobře 
ví, co práce s dětmi obnáší. Místo 
na dovolenou jsme vždy jezdili na 
soustředění s dětmi. Jiná ženská by 
se mnou už asi vyběhla. 
Jak jste se vůbec dostal ke 
kanoistice?

Pocházím z východních Čech, 
tam je na Labi obec Černožice, která 
je proslavená kanoistikou, tam jsem 
od malička chodil. Pak jsme se od-
stěhovali do Jirkova, ale vztah k vodě 
mi zůstal. Tady v Chomutově jsem se 
potkal s Viktorem Legatem a se sku-
pinou lidí, kteří spolu jezdili na vodu. 
S těmi jsem se skamarádil. A také 
začal závodit. K našim dětem v oddílu 
se po čase přidaly děti z řad plavců. 
Nejprve jezdily s námi jen na vodu, 
pak začaly jezdit i na závody a porá-
žely naše vodácké děti. To jsem řekl, 
tak to ne, aby plavci poráželi vodáky, 
a dal jsem se do trénování dětí. To byl 
rok 1981 a už jsem nepřestal.

Na vodě strávil většinu života. Vychoval na dvě desítky reprezentantů v rychlostní kanoistice. Jeho 
svěřenci vozí desítky medailí z mistrovství republiky a slaví úspěchy i v evropském a světovém měřítku. 
Petr Doležal, šéftrenér kanoistického oddílu SC 80 Chomutov, získal ocenění pro nejlepšího trenéra 
v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za rok 2015.

petr doležal:

Úspěchy z mistrovství 
republiky nepočítám

Nebo řekli, potřebujete peNíze? tak si kupte 
autobusy a my si je proNajmeme, budeme jimi 
vozit lidi Na stavby a budeme vám za to platit. 
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Zvyšování počtu strážníků, zbraň 
pro každého z nich či odměny za dob-
rou práci. To jsou jen některé změny, 
které nastaly u městské policie od 
loňského jara. „Za necelý rok prošla 
městská policie výraznou reorga-
nizací. Zlepšily se podmínky pro 
strážníky a velký rozdíl je i v zajiš-
tění bezpečnosti ve městě. Ale to není 
konec, další změny ještě přijdou,“ 
říká její velitel a náměstek primátora 
Marek Hrabáč. 

Před rokem byla organizace 
v neutěšeném stavu, audit odhalil 
mnohé nedostatky jak ve vedení, tak 
v činnostech samotných. Nové vedení 
začalo problémy řešit a již nyní to při-
náší pozitivní výsledky. 

strážníCi Přibývají
Po dvou náborových akcích roz-

šířilo řady strážníků deset nových 
zaměstnanců, další nábory se budou 
konat. Nábor zaměstnanců však není 
jednoduchý, mnoho z nich totiž nepro-
jde přijímacími testy. „Uchazeči sice 
většinou projdou výběrovým řízením, 
ale pak neuspějí v psychotestech nebo 
fyzické zkoušce. To bývá velký pro-
blém. Ze zadaných kritérií ale nehod-
láme slevit,“ vysvětluje ředitel měst-
ských strážníků Tomáš Douda. 

méně ve vedení, víCe 
v uliCíCh

Změny se dotýkají personálního 
obsazení, ubrali se lidé ve vedení 
a pracovní síly se přesunuly na ulici. 
„Ve vedení dříve působilo sedm lidí, 
nyní vše zvládneme ve čtyřech, i když 

máme více práce. Je ale důležité, aby 
bylo více strážníků v ulicích,“ uvádí 
zástupce ředitele Jiří Vaníček. Kromě 
jiného byla zrušena pozice tiskového 
mluvčího a ekonoma. 

FungujíCí vozy, 
dostatek Pistolí

Stav služebních vozidel stráž-
níků byl ještě před rokem žalostný. 
Služebním autům třeba nefungovaly 
majáky, což bylo nebezpečné při ur-
gentním průjezdu křižovatkou nebo 
při zajištění místa u nehody za tmy. 
Zatímco strážníci brázdili město ve 
třech starších fabiích, bývalé vedení 
mělo tři rapidy a yeti. Nyní má vedení 
jedno auto a hlídky ve městě použí-
vají šest vozů. 

Rovněž se přikoupily služební 
zbraně. Dříve měli městští policisté 
k dispozici dvě desítky pistolí, o které 
se střídali. Někdy se stalo, že na ně-
koho prostě nezbyla. „Pořídili jsme 
padesát nových zbraní, takže nyní má 
každý strážník vlastní, o tu se stará 
a s nikým se o ni nestřídá,“ podo-
týká ředitel. Dále má každý strážník 
minikameru, směny dostaly nové 
fotoaparáty a kamery do vozidel. 
Samozřejmostí je nyní kvalitní vý-
stroj, která čítá i nové taktické vesty. 

budova Prokoukla
Změn se dočkala i samotná bu-

dova městské policie. Strážníkům 
slouží nově takzvaná denní místnost, 
kde tráví bezpečnostní přestávky. „Je 
to k neuvěření, ale dříve tu byla jen 
velmi malá kuchyňka, kam se vešli 

maximálně dva lidé, ostatní se museli 
nasvačit jinde. Takže se stalo, že stráž-
ník jedl v místnosti, kde zrovna jeho 
kolega zaznamenával vysvětlení od 
předvedených přestupců. To je prostě 
nepřípustné,“ kroutí hlavou zástupce 
ředitele Jiří Vaníček. Zrekonstruované 
byly také garáže. „Tam zcela chyběla 
podlaha, stěny byly obouchané, neod-
tékala voda. Prostory jsme tedy opra-
vili, vymalovali a nyní slouží k běžné 
údržbě vozidel a pro drobné opravy 
botiček,“ dodává zástupce. 

Opravená je i příjezdová cesta 
k budově, skladovací prostory, tech-
nická místnost, plot okolo pozemku, 
nad vchodem je nová světelná tabule 
a logo městské policie. 

odměny strážníCi už 
dostávají 

Za dobrou práci jsou nyní stráž-
níci odměňováni, dříve se k tomu 
kroku přistupovalo jen opravdu 
výjimečně. Peníze navíc dostávalo 

většinou jen vedení. „Za pět let si bý-
valé vedení rozdělilo dvanáct milionů 
korun, tyto nadstandardní odměny 
jsme zcela zrušili. Nyní dostávají 
strážníci odměny v přiměřené výši za 
plnění úkolů a kvalitně odvedenou 
práci, k tomu pak pravidelné odměny 
dvakrát do roka,“ řekl náměstek pri-
mátora Marek Hrabáč. 

Za minulého vedení nebyly povo-
lovány přesčasy.Tím trpěla bezpeč-
nost občanů. Pokud se ve městě ko-
nala nějaká akce, například hokejový 
zápas, vánoční trhy a podobně, bez-
pečnost na těchto místech zajišťovali 
strážníci ze směny, která zrovna slou-
žila. Tím pádem se městští policisté 
soustředili na jednom místě a nezajiš-
ťovali bezpečnost v ostatních částech 
města. „Tyto situace jsme vyřešili 
tak, že směna, která zrovna slouží, 
se věnuje běžné činnosti. Bezpečnost 
na aktuálních akcích zajišťují stráž-
níci, kteří jsou povoláni nad rámec 
směny,“ popsal ředitel. V plánu je 
také navýšení počtu strážníků na 
noční směny, aby byla lépe zajištěna 
bezpečnost na problémových místech, 
třeba v Horní Vsi u Admirálu, na síd-
lištích u diskoték či v centru města. 

důležitý trénink
Strážníci nyní budou pravidelně 

trénovat střelby a fyzickou zdatnost. 
V přípravě je nová směrnice, která 
stanoví podmínky ke splnění střelec-
kých a fyzických testů. „Střelecká 
příprava se bude konat čtyřikrát do 
roka, střelecké položky budou nároč-
nější. Fyzická příprava bude něko-
likrát do měsíce a účast na ní bude 
povinná,“ řekl ředitel strážníků. Před 
nástupem nového vedení se dokonce 
střelby nekonaly celý rok a fyzická 
příprava pokulhávala za běžným 
standardem. 

po roce mají strážníci auta, 
zbraně i odměny
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Vaše témata

máte také zajímavý náPad, 
Podnět či zkušenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Technické služby města Chomutova

Vás zvou na

Chomutovské Velikonoce 2016
Vítání jara
středa 23. března 2016 v 9.30 hodin
Rytířský sál starobylé radnice na náměstí 1. máje 1

Vystoupí pěvecký sbor Mateřské školy Chomutov

Inzerce

 Podněty

oPraví se Chodníky 
v čelakovského?

Ráda bych vás požádala o celko-
vou úpravu a osvětlení přechodu 
pro chodce v ulici Čelakovského 
u křižovatky s ulicemi Politických 
vězňů a Zborovská. Přechod je 
na hlavním tahu chodců jdoucích 
od centra směrem k vlakovému 
nádraží, Kamencovému jezeru, 
zooparku atd. a přitom není vidět. 
Barva přechodu je vybledlá, chybí 
jakékoliv dopravní značení a in-
formování řidičů, že je přes silnici 
veden přechod. Nejsou zde nainsta-
lovány žádné odrazky ani silniční 
retardér nutící řidiče snížit rychlost. 
Navíc není přechod nikterak osvět-
len, takže přecházení v nočních 
hodinách je značné dobrodružství 
a domnívám se, že ani pro řidiče 
není setkání s chodci v tomto úseku 
silnice nijak příjemné. Pokud bu-
dete opravovat přechod v ulici 
Čelakovského, prosím rovnou 
opravte i celý chodník. Ten je roz-
bitý, záplatovaný a nedá se po něm 
chodit, natož jet s kočárkem.

Dále bych chtěla požádat, zda 
by šlo rozšířit osvětlení také na pře-
chod v ulici Zborovská, který vede 
z parku do vilové části. V nočních 
hodinách se stává i tento nebez-
pečným, protože není vidět cho-
dec, který se chystá vstoupit do 
vozovky.

Předem velmi děkuji za odpo-
věď a doufám v rychlou nápravu 
nebezpečné dopravní situace v této 
oblasti.

Tereza Dvořáková

Dobrý den, vážená paní,
v letošním roce proběhne v ulici 

Čelakovského rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace, jejíž součástí 
bude následně rekonstrukce po-

vrchu komunikace, chodníků vč. 
autobusových zastávek a úprava 
křižovatky ulic Čelakovského - 
Zborovská - Politických vězňů. 
Vámi požadované osvětlení stáva-
jících přechodů pro chodce v ul. 
Zborovská a Čelakovského je před-
mětem současného řízení projek-
tové přípravy.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor rozvoje, investic  
a majetku města,

oddělení majetkoprávní – 
úsek komunikací

jak je to s hotelem 
golF?

Dobrý den,
prosím o prošetření spotřeby 

energií u hotelu Golf v areálu 
Kamencového jezera, který má 
omezený provoz a hotelová restau-
race je mimo provoz více než rok.

Aktuálně je objekt ve správě 
majetku města, koncem roku ho 
do správy města předala společnost 
Kultura a sport.

Nevím, jakým způsobem je 
nastaven spínač venkovního osvět-
lení areálu, ale světla svítí komplet 
denně od setmění do ranních ho-
din. Asi by bylo rozumné provést 
z úsporných důvodů úpravu.

Také by mě zajímalo, jakým 
způsobem je tento objekt a při-
lehlý areál chráněn před krádežemi 
a vandalismem. Pokud vím, ostraha 
v areálu je zajištěna smluvně pouze 
v sezoně, od května do září.

Děkuji.
Eva Beranová,

zastupitelka města

Dobrý den, paní Beranová,
areál víceúčelového objektu - 

Golf clubu spravovala pro město 
naše obchodní společnost Kultura 
a sport Chomutov, s.r.o., tuto 

sprá vu vykonávala do 31. 12. 2015. 
Odbor rozvoje, investic a majetku 
města, majetkoprávní oddělení pře-
vzalo areál fyzicky koncem ledna 
letošního roku.

Co se týče bezpečnosti, bylo 
od 23. 2. 2016 přeladěno vysílací 
zařízení na pult centrální ochrany 
městské policie a areál je nyní 
napojen na pult zdarma. Co se 
týká veřejného osvětlení v areálu, 
prověřím, kdy spínač zapíná a vy-
píná, a případně upravíme časové 
rozpětí. Spotřeba elektřiny na ve-
řejném osvětlení za rok 2015 byla 
4,49 MWh.

Pro úplnost uvádím, že areál 
není úplně prázdný, stále je pro-
najatá bytová jednotka, smlouva 
přešla na město. Nájemce platí spo-
třebu energií v rámci bytu. A dále je 
areál krátkodobě pronajímán kužel-
kářům na tréninky a závody.

Pavlína Kolářová,
odbor rozvoje, investic  

a majetku města,
oddělení majetkoprávní

kdo může 
za nePořádek 
za zátiším?

Dobrý den,
u výjezdu z Chomutova smě-

rem do Blatna, nad Zátiším, se od 
točny autobusů především v pravém 
příkopu podél komunikace neu-
stále hromadí plastové odpadky, 
a to v úseku mnoha desítek metrů 

a v opravdu velkém množství. 
Dlouho se nedařilo vypátrat jejich 
původce. Variant bylo mnoho.... že 
se přivalí s vodou při přívalových 
deštích, že je to práce bezdomovců 
žijících v lesích nad městem apod. 
Nyní se jako nejpravděpodobnější 
jeví varianta, že nepořádek padá ze 
svozového vozu TSMCH, který vy-
jíždí touto trasou pro tříděný odpad 
z areálu na Partyzánu. Prosím o pro-
šetření a hlavně o technické vyřešení 
problému vypadávajícího odpadu.

Děkuji a přeji pěkný den.
Iveta Houfová Rabasová,

starostka Blatna

Vážená paní starostko,
Váš podnět jsme na místě 

prošetřili. Vypadá to, že se jedná 
opravdu o separovaný plas-
tový odpad, který zřejmě vypadal 
z vozu, který ho převážel. Není 
však Technických služeb města 
Chomutova. Žádný jejich vůz se 
separovaným odpadem tudy totiž 
nemá trasu. Přestože pozemek 
nepatří mezi ty, o které se chomu-
tovské technické služby starají, 
nepořádek uklidí, protože by bylo 
velmi zdlouhavé s vlastníkem po-
zemku dojednat nápravu. TSMCH 
se také pokusí vypátrat původce 
nepořádku.

S pozdravem
Ilona Spoustová,

odbor rozvoje, investic  
a majetku města
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VlASTA fIšrOVá
V Chomutově žiji od dětství, mí rodiče sem přišli za prací a zároveň 
bydlením. Po studiu na gymnáziu jsem zamířila rovnou do mého prvního 
zaměstnání ve veřejné správě a brzy na to na mateřskou dovolenou. 
Přivedla jsem na svět postupně tři děti a když začaly odrůstat, tak už byl 
čas i na další seberealizaci. Začali jsme spolu s manželem rozvíjet naší 
fotografickou zálibu. Nejdříve jsem zveřejňovala své fotky na serverech pro 
fotoamatéry a brzy přišla nabídka na společné veřejné vystavování v rámci 
sochařského sympozia Boleboř. Poté již na samostatné výstavy. V loňském 
roce jsem poprvé vystavovala i v Německu, a to v Naturpark Galeriii ve 
Wiesenbadu. Fotografický um jsem rozvíjela i při mé práci na kronice 
města a v Chomutovských novinách. Nyní pracuji v klášterecké galerii 
Kryt, kde uplatňuji své dosavadní profesní i zájmové zkušenosti z oblasti 
výtvarné tvorby. Zároveň každému říkám „dělej hlavně to, co děláš rád“. 
Můžeme si plnit své sny. Třeba i proměnit koníčka v zajímavou profesi. 

SIlVIe fráNOVá
Většinu volného času mi zabírá výroba věcí z ručně zpracované ovčí vlny. 
Vlnu mám k dispozici od kamarádů, kteří chovají ovce, nebo ji sháním po 
různých koutech republiky. Ráda zpracovávám surovou vlnu, kterou si 
sama připravím, ale nebojím se ani strojově česané. Nejraději vyrábím věci, 
které se dají denně používat, rukavice, čepice, bačkory a další. Spředenou 
vlnu zpracovávám pletením, háčkováním či tkaním. Kromě toho vytvářím 
také plstěné věci, třeba obal na tablet, na termo hrnek a oblíbené jsou také 
panenky nebo ptáčci. Většinu výrobků dělám pro své přátele a jejich známé, 
ale prodávám také na různých trzích a poutích. V současné době začínám 
prodávat na fler.cz. Vydělat se na tomto prodeji ve velké míře nedá, je to 
opravdu jen koníček. Jenom příprava vlny zabere hodně hodin, je v tom 
spousta práce. Mým hlavním zaměstnáním je asistentka pracoviště na 
Obchodní akademii v Chomutově. Práce s vlnou mě hodně baví a mám 
štěstí, že mého manžela také, takže máme v bytě kolovrátek, česačku a další 
nástroje, v současné době asi třicet kilo vlny v různém stádiu zpracování.
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Vernisáže výstavy jste se osobně 
zúčastnila, zahajujete každou svou 
výstavu?

Ano, jezdím na každou vernisáž. 
Přítomným návštěvníkům zazpívám 
několik písní a pak si jdou prohlédnout 
mé fotoobrázky. Čas pokaždé zbude 
i na krátké popovídání nebo podepsání 
fotografie.
Fotoobrázky, tak říkáte svým 
fotografiím?

Nejsou to totiž úplně fotografie, 
když už jsou upravované. Říkám jim 
fotoobrázky. Ten název jsem nevymy-
slela já, ale fotograf Josef Louda. 
Proč fotografie upravujete?

Mě baví, když to vypadá malinko 

jinak než ve skutečnosti, tak si s tím 
trochu pohraji. 

Fotografujete už od dětství. 
Kdy vznikl nápad fotografie dál 
upravovat?

Pan Josef Louda mě kdysi fotil na 
titul do nějakého časopisu a dal tam 
tmavé pozadí. Řekla jsem mu, že je 
škoda použít tmavé pozadí, protože 
to mě dělá starší a to je zbytečné. On 
tedy jednou klikl myší a pozadí bylo 
hned světlé. Zaujalo mě to a doma 
jsem sedla k počítači a hledala jsem, 
jestli tam něco takového také nemám. 
Cosi jsem našla, ale nevěděla jsem, co 
to bude dělat. Tak jsem na něco klikla 
a hned se něco zkroutilo, něco nabar-

vilo, něco se ztratilo. 
Jak dlouho vám trvá fotografii 
upravit?

Někdy to trvá půl roku, než do-
stanu obrázek tam, kde bych ho chtěla. 
Někdy je to naopak na pár kliknutí 
a jsem spokojená. Je to různé.
Vydáváte se cíleně fotografovat, 
nebo je to spíše náhoda, když se 
vám někde něco líbí?

Kam jdu, tam nosím fotoaparát. 
Ať jedu do zahraničí nebo tady po 
republice, mám ho vždy s sebou. 
Někdy se stane, že vidím zajímavé 
místo z auta, když třeba jedeme 
s muzikanty na koncert. To pak ne-
chám zastavit a udělám pár fotek.

pilarová: baví mě jiná fotografie 

daniel černý představí 
své fotografie

Galerii Zlatý klenot  zaplní fo-
tografie Daniela Černého. Retro
spektivní výstava zachycuje snímky 
lidských postav z mnoha úhlů. Řada 
fotek nemá ani název, jsou hlavně es-
tetickou záležitostí. „Fotím převážně 
lidi, ať jde o akty či cestopisné fotky,“ 
uvedl ke své tvorbě Černý. 

Fotografie zajímala Černého 
již od dětství. Sám začal fotografo-
vat ve dvanácti letech, kdy žil rok 
v Bangladéši. „Tam šlo focení samo, 
protože ta země je neskutečně foto-
genická, je tak rozmanitá, tak krásná 
i strašná svou chudobou,“ zavzpomí-
nal. Dnes už mu na fotografování ne-
zbývá příliš času, přesto je to pro fo-
tografa forma relaxace a odpočinku. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 
8. března od 17 hodin, fotogra-
fie si lidé budou moci prohlédnout 
do konce května. 

Měsíc čtenářů přinese 
amnestii, soutěže i hry

Vladimír franz: Umění 
musí být očišťující

Březen je již tradičně měsícem 
čtenářů a chomutovská knihovna 
k této příležitosti připravila hned 
několik akcí. Zapomnětliví čtenáři 
mohou od 5. do 19. března ode-
vzdat vypůjčené knihy, časopisy, 
CD, DVD a ostatní materiály 
bez poplatku z prodlení ve všech 
odděleních a na obou pobočkách 
knihovny. Dále se bude konat 
výstava k 700. výročí narození 
Karla IV., jejíž součástí budou 
kvízy o čtenářské průkazky na rok 
zdarma v oddělení beletrie, nauč-
ném oddělení, dětském oddělení 
a na pobočce Březenecká.

Mezi 18. a 20. březnem se 
bude v knihovně konat mini-
festival deskových a karetních 
her Deskohrátky. Festival po-
těší všechny čtenáře, kteří si 
rádi hrají. „Na návštěvníky čeká 
volné hraní her, prezentace vý-
robců a distributorů her, prodej 
novinek za výhodné ceny, dět-
ská herna s dopravním hřištěm 
či velikonoční tvořivá dílna pro 
děti a bar s občerstvením,“ po-
zvala zástupkyně ředitelky SKKS 
Kamila Jonášová. Na festival 
Deskohrátky mají všichni vstup 
zdarma.

Své obrazy představí výtvarník 
a vysokoškolský pedagog Vladimír 
Franz v galerii Špejchar. Výstava 
s názvem Cena za něžnost ukáže 
díla umělce z posledních let. „Díky 
prezidentské kampani, kdy jsem si 
většinu z toho, nač jsem předtím kri-
ticky upozorňoval ve svém Sociálně
kritickém cyklu, musel chtě nechtě 
vyzkoušet a odžít, jsem si uvědomil, 
že jednou ze základních rolí, kterou 
by umění mělo mít, je role očišťu-
jící. Začal jsem si opět všímat a vážit 
si jevů, které bych normálně bral 
jako samozřejmost, anebo je jedno-
duše minul,“ uvedl Vladimír Franz.

Obrazy a akvarely zachycují 
přírodní motivy, umělec se o nich 
vy jadřuje jako o obrazech, které ne-
vidíme. „Pouze protrženou osnovou 
je můžeme občas zahlédnout, uvnitř 
je dávno známe, jsme součástí,“ 
řekl autor s tím, že prostřednictvím 
svých děl podává jakési svědectví. 
„Že jsem byl při tom,“ doplnil. 

Výstava Cena za něžnost potrvá 
v galerii Špejchar do 15. dubna. 
Lidé si mohou obrazy prohlédnout 
od pondělí do pátku mezi devátou 
hodinou dopolední a sedmnáctou 
odpolední, v sobotu pak od devíti 
do dvanácti hodin. 
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Schlaraffia aneb ctnostní 
mužové pěstují humor

Když v roce 1859 členové umě-
leckého spolku Arcadia nepřijali za 
svého člena operního pěvce Alberta 
Eilerse z pražského německého diva-
dla, netušili, že tím dali prvotní im-
puls pro vytvoření spolku Schlaraffia. 
Ten se během několika let rozšířil 
po celém světě a jeho jednotlivé říše 
existují dodnes, zatímco o spolku 
Arcadia dnes již nikdo neví.

Za zakladatele spolku je pova-
žován ředitel německého divadla 
v Praze Franz Thomé, sám člen 
Arcadie, který se nesmířil s tím, že 
jeho zpěvák byl označen za proletáře. 
Společně s dalšími členy Arcadie 
začal navštěvovat jinou stolní společ-
nost, kde se scházeli pražští němečtí 
umělci. Ti, když se dozvěděli, že 
operní zpěvák Eilers byl označen za 
proletáře, na znamení solidarity se 
do té doby bezejmenná společnost 
začala nazývat Klub proletářů. Během 
několika měsíců rozprav a návrhů, 
kdy byla přijata pravidla a další záko-
nitosti fungování, se z tohoto klubu 
vytvořil spolek Schlaraffia. Za datum 
jejího oficiálního založení se považuje 
10. říjen 1859. Již tehdy bylo rozhod-
nuto, že spolek se bude nazývat říše 
Praga. 

Co to vlastně ale byla (a stále i je) 
ta Schlaraffie? Jednalo se o svobo-
domyslnou společnost mužů, kteří se 
scházeli na pravidelných týdenních 
schůzích, jež měly pevná pravidla. 
Nejedná se však o žádná omezení, 
ale spíše o hru, kterou členové spo-
lečnosti hrají. V jejím rámci před-
stavují středověké rytíře s vtipně 
vymyšlenými jmény, kteří spolu 
svádějí souboje prostřednictvím re-

citace vlastních děl. Celé společen-
ství pak rozhodne, kdo vyhrál daný 
souboj. Za což vítěze často nemine 
vyznamenání. 

Původní omezený rozsah pražské 
stolní společnosti byl poměrně rychle 
překonán. Jak se začali stěhovat rytíři 
z pražské říše v rámci německého 
uměleckého světa do jiných měst, 
nesli si s sebou myšlenku Schlaraffie. 
Tak byla založena již v roce 1865 pů-
vodně nezávislá říše v Berlíně, která 
přijala jméno Berolina a jež později 
uznala nadřazenost pražské říše jako 
své mateřské zakladatelky. Později 
vznikly v Německu a Rakousku další 
říše. V roce 1876 proběhl první kon-
cil všech existujících říší v Lipsku, 
který vnesl pravidla do nově založené 
Allschlaraffie (Svaz schlaraffské spo-
lečenství) a zároveň zde bylo uznáno 
výsadní postavení Prahy jako matky 
všech říší světa. Do konce 19. století 
existovalo hodně přes sto říší ve světě, 
které se rozkládaly na všech kontinen-
tech, kromě toho věčně zmrzlého. 

V Chomutově byla založena říše 
15. února 1891. Její založení musela 
oficiálně odsouhlasit pražská mateř-
ská říše, což se také stalo. Ve schla-
raffských análech je ve spojitosti 
s Chomutovem uvedena jedna zají-
mavost, a sice že o založení žádalo 
46 členů, kterým se říkalo Sassové. 
Jejich počet je uváděn jako vůbec 
nejvyšší počet žadatelů o založení, 
kterého nedosáhla žádná jiná říše 
ve světě. Jméno místní říše bylo 
Komotovia. Podle schlaraffské tra-
dice mělo odkazovat na starý latinský 
původ města. Neoficiálním znakem 
místní říše se stala socha německého 

řádového rytíře, jež byla hlavním 
symbolem na chomutovské zemské 
výstavě v roce 1913.

Vysoký počet žadatelů způsobil 
několik měsíců po založení rozmíšky, 
jež vedly k vyloučení některých 
členů, ale říše tyto rozbroje „ustála“. 
Nerozpadla se jako například neda-
leká žatecká říše Saazia, ba naopak, 
měla se čile k světu. O tom svědčí 
i fakt, že za pět let od svého založení 
pomáhali chomutovští rytíři zakládat 
litoměřickou říši. Ta měla své sídlo 
v hotelu Labuť, podle které taky zís-
kala své jméno Castellum Albiense. 
(Dnes v této budově funguje minipi-
vovar Labuť). 

Bohatý spolkový život Komo
tovie dokládá i poměrně vysoký po-
čet časopisů, které vydávala. V roce 
1908 byl založen humorný časopis 
Škorpion, na který navázaly v dal-
ších letech tituly Opravdové slovo, 
Pomněnková republika nebo Veselý 
sedlák.

Členy chomutovské říše byli 
ctnostní mužové, kteří patřili k vý-
znamným představitelům městského 
života. Jednalo se o podnikatele, 
učitele na místních školách, vysoké 
státní a městské úředníky, případně ří-
dící zaměstnance Mannesmannových 
závodů a Poldiny huti.

soutěž na zhotovení soChy
Odbor pro postavení pomníku T. G. Masaryka vypsal 12. března 1937 soutěž 
na zhotovení sochy, kterou vyhrál sochař Josef Kalvoda z Prahy. 

uzavření školy
Soukromá dívčí škola kongregace milosrdných sester sv. Kříže byla 1. března 
1939 uzavřena a její žákyně rozděleny do obecných a měšťanských škol podle 
místa bydliště. 

Přejmenování náměstí
Rada městského národního výboru schválila 25. března 1952 přejmenování 
Benešova a Masarykova náměstí na náměstí Míru a náměstí 1. máje. 

zatčení váClava mrázka
V Libušíně u Kladna byl 18. března 1957 zatčen Václav Mrázek, který byl poz-
ději usvědčený ze sedmi vražd, z nichž čtyři spáchal v okolí Chomutova. 

teleFonní sPojení v Provozu
Automatizované telefonní spojení mezi ústřednami v Chomutově, Kadani 
a Klášterci nad Ohří bylo uvedeno do provozu 15. března 1971.

stavba horkovodu
V březnu roku 1987 byla zahájena stavba horkovodu Prunéřov – Chomutov. 
Dokončen byl v průběhu roku 1991.

mnoho sněhu v březnu
Od 8. do 23. března 1988 byla kvůli sněhové kalamitě uzavřena trať z Křimova 
do Vejprt.

sčítání lidu
Podle výsledků sčítání lidu v březnu 2001 měl Chomutov celkem 51 709 oby-
vatel. Od posledního sčítání v roce 1991 poklesl počet obyvatel téměř o 1 500.

HISTOrIe Ve zKrATCe

1. díl, dokončení v příštím vydání 
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Spolek Na louce nabízí rady rodičům 
i pomazlení se zvířaty handicapovaným

Vietnamci oslavili příchod 
nového roku, je ve znamení opice

Rodinám i handicapovaným li-
dem pomáhá v Chomutově i okolí 
spolek Na louce. Jeho pracovníci 
dokážou rodičům poradit s výcho-

vou i vzděláváním dětí, zaplnit 
jejich volný čas nebo pomoci řešit 
jejich problémy. Handicapovaným 
lidem pomáhají odborníci na zoo-

terapii. „Klientem se může stát 
každý, kdo nás navštíví a potře-
buje naši pomoc, nebo si chce 
u nás jen odpočinout od běž-
ných starostí,“ uvedla vedoucí 
Rodinného centra Kolibřík Jana 
Svobodová.

V rodinném centru se scházejí 
rodiče s dětmi, účastní se nejrůz-
nějších kroužků i vzdělávacích 
aktivit, například výuky anglič-
tiny, besed či seminářů. V nabídce 
centra jsou ale i velmi zajímavé 
baby masáže. „Snažíme se naše 
činnosti přizpůsobit poptávce ro-
dičů. Pokud něco v naší nabídce 
chybí a byl by o to ze strany kli-
entů zájem, uděláme všechno pro 
to, abychom jim vyšli vstříc,“ do-
plnila vedoucí. 

Kroužky v Kolibříku jsou ur-
čeny pro děti již od tří let. Mohou 
využít velké herny, zacvičit si 
s rodiči, rozvíjet se formou tvo-

ření a práce s různými materiály, 
naučit se hrát na flétnu nebo se 
pravidelně věnovat hudbě. 

Kromě rodinného centra pro-
vozuje spolek zooterapii. „Naši 
canisterapeuti a felinoterapeuti 
navštěvují klienty v sociálních 
ústavech, domovech důchodců, 
ve školách či přímo v rodinách 
s handicapovaným členem,“ řekla 
Jana Svobodová. Lidé si tak mo-
hou užít přítomnost speciálně 
cvičených psů i koček, zvířata jim 
dodají potřebný klid a uvolnění. 

Pomoc pracovníků spolku našla 
i maminka tříleté dívky, která má 
opožděný vývoj jemné motoriky. 
„V současné době ukazujeme ma-
mince, jaké činnosti k rozvoji pou-
žívat a tím tyto problémy postupně 
odstraňovat. Dále se zaměřujeme 
na to, jak dívenku lépe začlenit do 
činností v mateřské školce,“ vy-
světlila Jana Svobodová.

Ohňostrojem začaly oslavy 
nového lunárního roku pro Viet
namce žijící na Chomutovsku. 
Přes pět stovek Vietnamců a je-
jich hostů se sešlo v městském 
divadle, kde byl připraven bohatý 
celovečerní program a tradiční 
novoroční pokrmy. Nový lunární 
rok se slaví mezi jednadvacátým 
lednem a jednadvacátým únorem, 
v den, kdy je měsíc ve fázi nov. 

„Letos je lunární rok ve znamení 
rudé, ohnivé opice. Je to dobré 
znamení, kdo pracuje, bude mít 
úspěch, kdo se narodí v tomto 
roce, bude chytrý,“ řekl předseda 
Svazu Vietnamců v Chomutově 
Pham Viet Dong.

Na programu bylo mnoho vy-
stoupení, tradiční písně, tance či ob-
řady k přivítání nového roku. Stoly 
zaplnily tradiční závitky, vepřové 

maso a ovoce. Nechyběl novoroční 
přípitek a přání mnoha štěstí v roce 
opice pro všechny přítomné.

Chomutovští Vietnamci jsou 
velmi aktivní v účasti na různých 
akcích. V minulosti představovali 
své tradice na festivalu Barevná 
planeta, letos v březnu se zúčastní 
filmového festivalu, v květnu 
soutěže Miss etnikum a v srpnu 
pořádají Den vietnamské kultury. 

„Je báječné, že naše dvě kultury 
se už po mnoho let obohacují. 
My Češi jsme obohacení o to, že 
můžeme slavit náš silvestr a ještě 
vietnamský nový rok,“ uvedl pri-
mátor města Daniel Černý.

Nový lunární rok oslavili cho-
mutovští Vietnamci v Čechách 
již podvacáté. K oslavám sezvali 
i své krajany z Loun, Teplic či 
Mostu. 
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jak poznám, že má úzkost už je 
zdravotní problém?

Musí se platit sponzorský dar gynekologovi?

Musím se bát dluhů po zemřelém příbuzném?

Úzkost, případně strach, patří 
do našeho života. Provází situace, 
kdy nám hrozí nebezpečí a my se 
máme připravit, abychom mu mohli 
čelit. Problém nastává, když je úz-
kost spojena s abnormálními pocity 
strachu, který často omezuje běžné 
fungování. Takzvaným spouště-
čem úzkosti může být například 
situace, kdy mám jednat na úřadě, 
jednat s autoritou, jít na místo, kde 

jsem zažil něco nepříjemného, jet 
výtahem, jet hromadným dopravním 
prostředkem. Reakce je v případě 
úzkosti velmi intenzivní a nepří-
jemná. Skládá se nejen z intenziv-
ního strachu, ale i z fyzických pro-
jevů. Krev se nahrne do svalů, aby 
byly připraveny na akci, to může 
doprovázet až brnění rukou a nohou, 
bránice se stáhne – může dojít k po-
tížím s dýcháním. Mozek odvádí 

krev pryč z trávicího traktu. Přijde 
pocit staženého žaludku a nemocný 
nemůže jíst, nebo zvrací, může do-
jít k vyřazení některého ze smyslů 
a podobně. Pokud nejde jen o reakci 
na jednu situaci, ale o všudypří-
tomné napětí, jedná se o takzvanou 
generalizovanou úzkostnou poruchu. 
Tyto všechny příznaky již vybízejí 
k vyhledání lékařské, případně psy-
chologické či psychoterapeutické 

pomoci. Následovat může také po-
moc ve formě sociální nebo podobné 
služby. Službu zajišťující pomoc 
lidem s úzkostí v podobě poradenství 
– i blízkým nemocných  edukačních 
skupin, relaxačních cvičení provozuje 
v Chomutově organizace Masopust, 
z.s., pod názvem Klub Esprit. 

Mgr. Jana Matoušková, 
vedoucí Klubu Esprit 

www.cafe-atrium.cz

Můj gynekolog si účtuje jedno-
rázové platby za různé úkony 
a služby (mj. za použití jedno-
rázových zrcadel při vyšetření), 
případně vybírá sponzorské dary. 
Ceny má v čekárně vyvěšené, 
takže předpokládám, že je to le-
gální. Je tomu tak?

Lékař by neměl vymáhat na paci-
entovi tzv. sponzorský dar. Když však 
pacient sponzorský dar uhradí, není 
v možnostech pojišťovny lékaře za to 

postihnout, protože situace se jeví jako 
souhlasný krok pacienta. Jestliže si pa-
cientka chce připlatit za nadstandardní 
péči, pak je to věcí dohody mezi ní 
a ošetřujícím lékařem; ten však nikdy 
nesmí odmítnout poskytnout péči 
hrazenou z veřejného zdravotního 
pojištění. V gynekologické péči je 
z veřejného zdravotního pojištění hra-
zená veškerá pravidelná péče, zejména 
preventivní prohlídky, péče o těhotné 
i všechny operační výkony související 

s gynekologickými obtížemi. 
Pokud by lékař vybíral finanční 

částky za léčebnou péči, která je zdra-
votní pojišťovnou hrazená, porušoval 
by tím zákon i ustanovení smlouvy 
o poskytování zdravotní péče a její 
následné úhradě. Zajímáli vás úhrada 
za poskytnutý konkrétní zdravotní 
výkon, máte na naší infolince 952 222 
222 možnost ověřit si, zda jde o výkon 
hrazený z prostředků všeobecného 
zdravotního pojištění, či nikoliv. 

Co se týče zrcadel, je v rámci 
gynekologických vyšetření zakalku-
lováno v přímo spotřebovaném mate-
riálu použití kovových sterilizovatel-
ných zrcadel. Gynekolog by proto měl 
ženě nabídnout vyšetření s pomocí 
kovových zrcadel zdarma. Pokud jí 
však nabídne vyšetření jednorázovými 
plastovými zrcadly a žena s tím sou-
hlasí, pak si jejich použití hradí.

Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP

Obávám se, že bych mohl zdědit 
dluhy. Co mohu udělat pro to, aby 
taková situace nenastala? 

Jestliže máte povědomí o tom, že 
zemřelý příbuzný byl zatížen dluhy 
do takové míry, že by bylo přijetí 
dědictví nevýhodné, máte možnost 
dědictví odmítnout. Odmítnutí dě-
dictví lze učinit výhradně výslov-
ným prohlášením u soudu v zákonné 
lhůtě jednoho měsíce od vyrozumění 
soudu o právu odmítnout dědictví.

Pokud přehled o dluhové situ-
aci zemřelého příbuzného nemáte 
a současně je vám však známo, že do 
pozůstalosti pravděpodobně připadne 
majetek, lze uplatnit výhradu soupisu 
pozůstalosti. Podstatou soupisu pozůs-
talosti je zjistit čistou hodnotu majetku 
v době smrti příbuzného. Po vytvoření 
soupisu nelze později dohledaný maje-
tek včetně později dohledaných dluhů 
do pozůstalosti přidat. 

Tento institut poskytuje dědici 

ochranu, neboť nový občanský záko-
ník posiluje postavení věřitelů tím, že 
dědic je povinen uhradit dluhy i nad 
rámec nabytého dědictví. V případě 
využití výhrady soupisu se dědic plné 
odpovědnosti za dluhy zůstavitele 
obávat nemusí, protože odpovídá 
pouze za dluhy do výše hodnoty 
majetku v soupisu. Zjednodušeně 
řečeno, pokud v soupisu bude napří-
klad majetek za půl milionu korun, 
a později se zjistí, že zemřelý má 

ještě dluhy za milion korun, soupis 
dědice ochrání před těmito dluhy. 
Právo na výhradu soupisu lze uplatnit 
rovněž ve lhůtě jednoho měsíce ode 
dne vyrozumění soudu, a to nejen 
ústním prohlášením před soudem, 
ale také prohlášením v písemné 
formě. Náklady na provedení soupisu 
jsou hrazeny z pozůstalosti.

Sociální centrum, Chomutov
 tel.: 728 897 523 

 e-mail: poradna@soschomutov.cz.

vydání úmrtního listu
Vydá matrika v místě, kde nastalo úmrtí.

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 
Chomutov, oddělení správních činností – matrika, 
přízemí
telefon: 474 637 117 až 120
e-mail: matrika@chomutov-mesto.cz

kolik za to zaPlatím?
Bez správního poplatku.

Co s sebou Potřebuji?
Úmrtní list se vydá členům rodiny, sourozencům nebo zplnomocněným zá-
stupcům nebo osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné 
domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.
k vydání úmrtního listu se předkládá:
•   občanský průkaz zemřelého, cestovní pas,
•   rodný list zemřelého, popř. oddací list, rozvodová listina, úmrtní list 

 manžela(ky), pokud zemřelý byl vdovec či vdova,
•   doklad o tom, kdo je vypravitelem pohřbu (faktura o zaplacení pohřbu),
•   na matrice lze odevzdat po zemřelém řidičský průkaz, průkaz pojištěnce.
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V den, kdy žáci dostávali po-
loletní vysvědčení, čekalo na ho-
kejovou čtvrtou a pátou třídu zá-
kladní školy v Hornické ulici pře-
kvapení. Hráči hokejového týmu 
Piráti Chomutov David Kämpf, 
David Kaše a Tomáš Harant 
s nimi zasedli do školních lavic. 
„Nejprve vyprávěli, jak se k ho-
keji dostali, jak vypadá den spor-
tovce, jehož koníček je vlastně 
i jeho zaměstnáním. Žáci se ptali 
také na jejich denní režim a zají-
mal je i jídelníček. Byli zvědaví, 
jak se hokejistům daří předcházet 
možným úrazům,“ uvedla učitelka 

Alena Jiravská.
Hosté si pro změnu s dětmi 

vyzkoušeli, co je to brainstorming 
a pětilístek. Tomáš Harant pochází 
ze Žiliny, a tak s dětmi mluvil 
slovensky. I když jim byla slo-
venština blízká, některým slovům 
přece jen nerozuměli. „Nevěděli 
například, co jsou to chalani, co 
dělají, když korčulují,“ popsala 
učitelka.

Při besedě čas rychle utíkal. 
V příjemné atmosféře by žáci rádi 
besedovali déle, proto se domlu-
vili na dalším společném setkání 
po skončení hokejové sezony.

Jarní prázdniny mohly cho-
mutovské děti trávit v zooparku, 
Aquasvětě, Domečku nebo v kni
hovně. Každá z těchto městských 
organizací si pro malé návštěvníky 
připravila bohatý a velmi zajímavý 
program. 

Výlet na každý prázdninový den 
připravilo Středisko volného času 
Domeček. Děti strávily prázdniny 
všude možně, jen ne v Chomutově. 
V pondělí je čekal výlet náročný. 
„To jsme si dali výšlap kolem města 
a celý den jsme strávili v přírodě,“ 
uvedla Lucie Klierová z Domečku. 

Základní umělecká škola T. G. 
Masaryka v Chomutově chystá 
v letošním roce dvě velké akce 
k 70. výročí svého založení. Bývalí 
i současní žáci a pedagogové výročí 
oslaví na školním plesu v březnu 
a na speciálním koncertu ve škole 
28. dubna. „Při obou akcích chceme 
poukazovat právě na bohatou his-
torii školy, sezveme mnoho hostů, 

kteří v minulosti školu reprezento-
vali, vyučovali tu nebo sem prostě 
jen rádi chodili,“ uvedl ředitel školy 
Karel Žižka.

Březnový ples se ponese v tra-
dičním duchu. „Naším cílem je 
návštěvníkům nabídnout klasický 
ples. Mnoho plesů v dnešní době je 
spíše zábavná show a jaksi ztrácejí 
ten pravý glanc. Proto se u nás di-

vák setká s klasickými hudebními 
nástroji i klasickými tanci, s vel-
kým orchestrem, se skutečně umě-
leckými vystoupeními a podobně,“ 
upřesnil ředitel.

Pokračováním oslav letošního 
jubilea bude speciální koncert 
v sále umělecké školy. Ten před-
staví velké těleso hudebníků, do 
kterého se zapojí bývalí žáci nebo 

učitelé, a nabídne tak poslucha-
čům nevídaný zážitek. Návštěvníci 
koncertu budou moci nahlédnout 
i do kronik školy či do dobových 
materiálů. V duchu oslav 70. vý-
ročí se ponese i Reprezentační 
den, který se koná v letních mě-
sících před obchodním centrem 
Chomutovka, nebo velmi oblíbená 
Letní filharmonie. 

Trojice pirátů překvapila 
návštěvou mladé hokejisty

děti cestovaly, 
pátraly, tvořily 
i plavaly

Sedmdesátiletou historii umělecké  
školy připomene ples i koncert

děti stavěly pevné 
mosty ze špejlí

Zapeklitý úkol čekal na šes-
ťáky a sedmáky ze základní školy 
Školní. Mohli si totiž vyzkou-
šet metodu inženýrského řešení 
problému a pomocí ní postavit 
funkční most. „Děti stavěly mosty 
v rámci pracovního vyučování. 
Práce byla zcela v jejich rukou, 
dostaly jen instrukce, že most 
musí být postaven ze špejlí, lepící 
pásky a kancelářského papíru. 
Co a kolik toho použijí, záleželo 
jen a jen na nich,“ uvedla uči-
telka Dagmar Nahodilová, která 
novou metodu zavedla ve svých 
hodinách. 

Most děti musely postavit tak, 
aby alespoň po dobu jedné minuty 
unesl plastovou lahev plnou vody. 
„Zajímavé bylo děti pozorovat, 
většinou ve skupině byl vedoucí 
žák a zbytek skupiny plnil úkoly 
podle jeho pokynů. Během hodiny 

nedocházelo k žádným konflik-
tům a děti se zájmem pracovaly. 
Největším oříškem pro žáky bylo 
vymyslet, na čem bude most stát 
či jak ho zvednou do výšky,“ po-
psala činnost učitelka. 

Nejpevnější most postavili Jan 
Novák a David Hudák. Stavba 
splňovala všechna kritéria a ne-
jenže unesla lahev, ale dokonce na 
ni mohli položit aktovku, aniž by 
se konstrukce porušila. 

„Výuka se dětem moc líbila 
a pracovaly s nadšením. Byly 
to první hodiny s tímto ty-
pem výuky,“ doplnila Dagmar 
Nahodilová, která absolvovala 
seminář v Techmanii v Plzni. 
Metoda inženýrského řešení pro-
blému ji velmi zaujala, proto ji 
zařadila do svého vyučování. Její 
předností je hlavně to, že učí děti 
samostatnosti.

Pokračování na str. 23
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FiliP jančák
ZŠ Ak. Heyrovského,  
Chomutov

Na ZŠ Chomutov Ak. Heyrovského jsem strávil hodně přes půlku života (osm let coby žák, šestnáct let coby 
učitel) a tato škola je mou srdeční záležitostí. Děti mám rád, cítím se v jejich přítomnosti dobře, těší mě jejich 
úspěchy, trápí mě jejich problémy, prostě tak nějak s nimi sdílím jejich život. To, co dělám, neberu jako "práci", 
spíše s nadhledem jako svého koníčka. Nejraději jsem, když se povede děti inspirovat k něčemu víc, než jen 
k naučení se dané látky. Například nedávno jsme se v mé 8. třídě v návaznosti na téma bezdomovectví z ho-
din výchovy k občanství dostali na jednání s chomutovským primátorem, zúčastnili se s dalšími odborníky 
besedy s lidmi bez domova a udělali s nimi krátké interview.

daniela nebeská
ZŠ Údlice

Ekologické zaměření naší školy vítám jednak jako učitelka, jednak jako člověk, který chce svůj zájem o životní 
prostředí dokládat konkrétními činy. Odpad třídí, ale také vynášejí i naši druháci. Vedeme žáky k zájmu o pří-
rodu, o její ochranu a účastníme se řady akcí, které tomuto zaměření odpovídají. Domnívám se, že touto ces-
tou naučíme děti nenásilnou formou starat se o své okolí, dbát o ekologii a řídit se těmito zásadami, které se 
tak stanou trvalými po celý budoucí život. Spatřuji v tom velký přínos.

lada FejFerová
ZŠ Školní, 
Chomutov

Důvěra a podpora ze strany rodiny je pro nás nejdůležitější. Na naší škole máme speciální třídy. I tam musíme 
splnit běžné osnovy pro základní školy, je však nutné respektovat diagnózu a omezení každého dítěte. Ráda 
učím v těchto třídách, je tam menší kolektiv a mám šanci poznat každého žáčka. Znalost rodinného prostředí 
je podmínka, na které stavím další práci. Druhou podmínkou je vzájemná důvěra s rodiči. Já i paní asistentka 
je musíme přesvědčit, že chceme pro děti to nejlepší. Pak lépe s dětmi opustíme myšlenky, že "vteřinové ru-
čičce se říká sekundárka, beranice je samice od berana a při topení v kamnech vznikají sazenice…"

daniela jonášová
ZŠ a MŠ Duhová cesta,  
Chomutov

Výchova pohybem je má vášeň. Využívám psychomotorické hry pro práci s hyperaktivními dětmi, další tech-
niky pak pro získání jejich pozornosti a zklidnění. Lekce obsahují sebevyjádření, prostorovou orientaci, na-
pětí a uvolnění, včetně relaxačních cvičení. Tyto netradiční formy v hodinách tělesné výchovy se zaměřuje 
na psychickou stránku vedoucí k prožitku, radosti z pohybu a se zaměřením na intenzivní vnímání vlastního 
těla. K působení na pozitivní emoce organismu využívám hudbu, prvky dramatiky, rytmiku, prvky z masáží, 
relaxace a také různé nářadí i náčiní – balónky, kelímky, noviny, žvýkačky.

CO dělá šKOlU dObrOU šKOlOU?

Mapa vzdělávání cílí na učitele 
jako klíčový prvek školství

Kolik učitelů vás v životě zásadně 
ovlivnilo? Bylo to jejich zápalem pro 
vyučované téma nebo ve vás objevili 
i vám skryté vlohy? Ti nejlepší zvlá-
dají oboje naráz. Některé z více než 
sedmi set „vašich“ učitelů bychom 
rádi představili kolegům v jiných ško-
lách a také široké veřejnosti. 

učitelé, kteří nás 
ovlivnili 

Pokud platí výrok, že vzdě-
lání je nejmocnější zbraň, která 
dokáže změnit svět, tak je to právě 
těch několik stovek učitelů, kteří 
ovlivní životy necelé desítce tisíc 
dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ na 
Chomutovsku. Učitelé proto za-
slouží ten nejlepší servis.

Po srovnání více než padesáti tisíc 
menších studií se ukázalo, že nezá-
leží ani tak na velikosti třídy, výběru 
škol, rekonstrukci budov, dokonce 
ani výši platu či délce studia, upřed-
nostnění vybraných předmětů, na 
množství technologií, testů, atd., ale 
právě na podpoře směřující k učite-
lům a vedení škol cílené na průběžné 
zvyšování jejich připravenosti na 
probíhající změny.

Co Funguje
Co konkrétně tedy funguje? 

Vycházet z toho, co žák umí a jasně 
stanovit kritérium úspěchu, budovat 
klima důvěry a chápat chybu jako 
příležitost k učení, mít zpětnou vazbu 
od ostatních, správně dávkovat po-
měr mezi hloubkou a povrchností 

učiva, používat známé pravidlo, že 
výzva nesmí být ani moc velká ani 
moc malá a stejnou měrou se zabývat 
talenty i těmi, kteří neměli štěstí na 
startovní čáře.

Směrodatné musí být měřitelné 
zlepšení na konci školního roku. Právě 
očekávání (žáka i učitele) a míra po-
vzbuzení (schopnost povzbudit a mo-

tivovat) ovlivňuje nejvíce výsledek 
práce učitele. Ten nevyřeší rodinnou 
situaci ani chudobu regionu, ale má 
možnost nechat každého žáka zažít 
úspěch. Dokonce jsou to právě školy, 
které jsou první institucí a žel někdy 
i poslední, které mohou nabídnout 
příležitost vymanit se z periferie spo-

lečnosti nebo překonat některé sociální 
handicapy a bariéry prostředí, ve kte-
rém dítě vyrůstá.

Projekt maP 
Pro zvýšení kvality a dostupnosti 

vzdělání na území ORP Chomutov 
zahájila Místní akční skupina Sdružení 
Západní Krušnohoří s podporou sta-

tutárního města Chomutov v lednu 
2016 projekt Tvorba místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávací soustavy, tzv. 
MAP. Výstupem projektu bude kromě 
konkrétního plánu, který vytvoří a bu-
dou realizovat samotní pedagogové, 
zástupci samospráv, pracovníci nezis-
kových organizací a rodiče, i podpora 
pedagogů při sdílení svých zkušeností 
a adaptaci dobrých praxí odjinud, 
vzdělávání učitelů a rozvoj další spo-
lupráce s partnery z jiných škol i z mi-
moškolního prostředí.

Školy mohou a také zásadně 
ovlivňují to, jak bude vypadat kvalita 
života lidí v území. Staví základy, 
na kterých se bude měnit vzdělanostní 
struktura a v návaznosti na to i so-
cioekonomická skladba obyvatelstva 
a do značné míry i hospodářský profil 
regionu. Aby tuto svoji roli mohly 
školy plnit co nejlépe, potřebují kva-
litní, tj. vzdělané a otevřené pedagogy, 
silnou podporu obcí a možnost pře-
sahu do terénu – aktivní rodiče a ne-
ziskové organizace. K tomu má svým 
částečným přispěním napomoci právě 
projekt MAP. Více informací a ankety 
pro veřejnost, učitele, žáky najdete na  
www.mapchomutovsko.cz.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni k diskusím o podpoře kvality 
vzdělávání na Chomutovsku, které proběhnou v rámci tzv. 
Partnerství MAP.
Diskuze se uskuteční 16. března 2016 od 15 hodin  
na radnici v Chomutově na náměstí 1. máje 1. 
kontakt: karel.straka@maskaszk.cz.

diskuse o PodPoře kvality 
vzdělávání na Chomutovsku
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Inzerce

křížovka Před devadesáti lety byla v Chomutově otevřena (tajenka).

vtiPy

Jeden mladý muž povídá: Chci 
být velkým spisovatelem! A co 
pro tebe znamená 'velký'? To 
znamená, že chci psát něco, 
co bude číst celý svět, něco, co 
přinutí lidi jednat emocionálně, 
něco, co je přinutí ječet, křičet, 
šílet a řvát vztekem, zoufalstvím 
a bolestí! Nyní pracuje pro 
Microsoft a píše chybové zprávy.

Spisovatel se baví s kolegou: 
„Představ si, když jsem včera 
přišel domů, můj dvouletý syn 
právě dotrhal můj nejnovější 
rukopis!” 
„Neříkej, on už umí číst?”

„Mistře, už jste tyhle anekdoty 
někomu vyprávěl?” 
„Ještě ne.” 
„Tak mi tedy řekněte, od čeho 
máte ten monokl pod okem?”

Jeden básník odhalil zrádného 
přítele svého druha a napsal mu 
proto varovný dopis: „Příteli můj 
jediný, kamarádíš se sviní!” 
Dostalo se mu odpovědi: „Jsem 
rád, že ses přiznal.”

„Každý umělec potřebuje k tomu, 
aby začal pracovat na novém díle, 
nějaký podnět,” prozradil mistr, 
jenž holdoval alkoholu. „A u mě 
jsou to zpravidla dluhy.”

také na Facebooku 
facebook.com/ 
echomutov

eChomutov    
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 1.3. út 09.30  Počátky hudebního romantismu – přednáška akademie 3. věku 
– SKKS

 2.3. st 17.30  jaro na talíři – povídání o zdravé jarní stravě s Monikou Ledvinkovou –  
Café Atrium

 2.3. st 18.00  Povídání o bylinkáCh – SKKS
 3.3. čt 17.00  bibliCké Příběhy – Velikonoce, proč a jak slavíme – SKKS
 3.3. čt 17.00  teraPie Cesta Podle brandon bays – Café Atrium
 7.3. po 12.00  vzPomínkové setkání – u příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka 

– park u ZUŠ
 9.3. st 17.30  astrologie – SKKS
 9. a 10.3. 14.30  mateřinka 2016 – okresní kolo přehlídky dětské tvořivosti – městské divadlo
 10.3. čt 17.30  art zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 11.3. pá 18.00  zPovědniCe radovana smokoně a martina jáChyma 

Moderovaná beseda. Hostem Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří – Café Atrium
 11.3. pá 20.00  rePrezentační Ples statutárního města Chomutova – 

městské divadlo
 12.3. so 09.30  den Poezie – okresní soutěž v recitaci dětí – SKKS
 12. a 26.3.  08.00  severočeské Farmářskék trhy – náměstí 1. máje
 14.3. po 17.00  večery Pod lamPou – autorský večer a koncert básníka, spisovatele 

a písničkáře Josefa Fouska – SKKS
 15.3. út 17.30  vznik státu izrael – Café Atrium
 14. až 18.3. 08.00  záPisy dětí do mateřskýCh škol – pro školní rok 2016/2017 – školy 

zřízené statutárním městem Chomutov
 17.3. čt 13.00  velikonoCe kdysi a dnes – určeno pro nevidomé a slabozraké SONS – 

SKKS
 17.3. čt 18.00  Posvátná hora malajCů – cestopisná přednáška – SKKS
 18. až 30.3. 09.00  Chomutovské deskohrátky – SKKS
 18.3. pá 18.30  kubánský večer – ochutnávka kubánských specialit – Café Atrium
 19.3. so 13.00  Probouzení medvědů hnědýCh – probouzení medvědů ze zimního 

spánku – Podkrušnohorský zoopark
 20.3. ne 10.00  rodinné záPolení 2016 – Deskohrátky – SKKS
 22.3. út 17.00  stárnutí v souvislosti se životními Cykly a jak 

stárnout Pomaleji 3 – Café Atrium
 23.3. st 09.30  Chomutovské velikonoCe – vítání jara – velikonoční pásmo 

říkadel a písniček dětí MŠ Chomutov – Rytířský sál radnice
 23.3. st 19.00  oPerní sÓlistka anda – louise bogza – Sólistka Státní opery Praha 

a dalších operních scén zazpívá árie a dueta z děl W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Pucciniho 
a G. Bizeta v rámci Chomutovských hudebních večerů. Účinkují: Milan Vlček – tenor, 
doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka – městské divadlo

 25.3. pá 17.00  velkoPáteční mše – kostel sv. Kateřiny
 27.3. ne 14.00  velikonoční neděle ve staré vsi – skanzen Stará Ves

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

    večerní ProCházka Po zooParku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

 3.3. čt 17.30  mikrokonCert malýCh muzikantů – sál ZUŠ
 31.3. čt 17.30  konCert žáků – sál ZUŠ
 31.3. čt 18.00  velikonoční konCert – vystoupení pěveckého sboru Hlahol 

a Komorního orchestru města Chomutova, diriguje M. Šulc – galerie 
Špejchar

 3.3. čt 19.00  v Paříži byCh tě nečekala, tatínku – Výběrčí přímých daní 
ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí 
svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho 
milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on.

 16.3. st 17.00  večerníček Pro seniory – Tradiční taneční podvečer s Malou 
českou muzikou. 

 20.3. ne 15.00  tančíme a zPíváme s míšou – Interaktivní písničková show 
pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové 
jsou zvyklí na hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček, tan-
cováním, dováděním a sladkými odměnami. Vítané jsou děti v kostýmech. 

Od 5.3.  židovské stoPy – v bavorsko-českém pohraničí – stav a obnova 
židovských památek, vernisáž v 10 hodin – Dům J. Popela

Od  8.3. FotograFie – Daniel Černý – galerie Zlatý klenot
10.–29.3.  obrazy – Vladimír Šavel – galerie Lurago
14.–25.3. velikonoční výstava – SVČ Domeček
Od 24.3.  Pražské groše karla iv. – numismatika z Přísečnice, vernisáž 

v 16 hodin – oblastní muzeum radnice
Od  29.3.  na Počátku bylo slovo – vystavení faksmile darovací listiny 

řádu německých rytířů z 29. 3. 1252, prvního písemného dokladu existence 
Chomutova – oblastní muzeum radnice

Do 11.3.  eduard ingriš – život proslulého světoběžníka – výstavní prostory 
na radnici

Do  26.3.  Poklady středověkého umění – ze sbírek Národní galerie 
v Praze – muzejní prostory na radnici

Do 31.3.  kresby – Miloslav Šedina – galerie Na schodech
Do  31.3. Foto – Martin Dejl – výstavní síň knihovny
Do  10.4. FotograFie – Vladimír Polesný – Podkrušnohorský zoopark
Do 15.4. obrazy – Vladimír Franz – galerie Špejchar

 2.3. st 17.00 Padesát odstínů černé
   19.00 girl Power 19.30 lída baarová
 3.3. čt 17.00 zootroPolis: město zvířat 18.00 PoledniCe
   20.00 deadPool
 4.3. pá 17.00 zootroPolis: město zvířat 3d 18.00 PoledniCe
   20.00 ave, Caesar!
 5.3. so 15.00 zootroPolis: město zvířat 3d
   17.00 deCibely lásky 18.00 ave, Caesar! 20.00 PoledniCe
 6.3. ne 15.00 zootroPolis: město zvířat 17.00 PoledniCe
   18.00 lída baarová 19.30 ave, Caesar!
 7.3. po 17.00 deadPool 19.00 rodinný Film
 8.3. út 17.00 Padesát odstínů černé
   19.00 jonas kauFmann – večer s PuCCinim
   19.30 ave, Caesar!
 9.3. st  17.00 revenant zmrtvýChvstání 19.00 bohové egyPta 3d
 10.3. čt 17.00 série divergenCe: alianCe 19.00 rudý kaPitán
   20.00 grimsby
 11.3. pá 17.00 řaChanda 18.00 grimsby 20.00 rudý kaPitán
 12.3. so 15.00 řaChanda 17.00 série divergenCe: alianCe
   18.00 rudý kaPitán 20.00 grimsby
 13.3. ne 15.00 alvin a ChiPmunkové: čiPerná jízda
   17.00 rudý kaPitán 18.00 série divergenCe: alianCe
   20.00 grimsby
 14.3. po 17.00 série divergenCe: alianCe 19.00 rudý kaPitán
 15.3. út 17.00 ave, Caesar! 19.00 už je tady zas
 16.3. st 17.00 deCibely lásky 19.00 série divergenCe: alianCe
 17.3. čt 17.00 kung Fu Panda 3 19.00 dvojníCi
 18.3. pá 17.00 Filmový Festival eXPediční kamera
   17.00 kung Fu Panda 3 3d 19.30 dvojníCi
 19.3. so 15.00 kung Fu Panda 3 17.00 bohové egyPta 18.00 dvojníCi
   20.00 lída baarová
 20.3. ne 15.00 kung Fu Panda 3 3d 17.00 deCibely lásky
   19.00 dvojníCi
 21.3. po 17.00 dvojníCi 20.15 boris godunov
 22.3. út 17.00 rudý kaPitán
   19.00 ladislav zibura: 40 dní Pěšky do jeruzaléma
   20.00 ztraCeni v mniChově
 23.3. st 16.00 Festival výboru národnostníCh menšin
   17.00 rodinný Film 20.00 už je tady zas
 24.3. čt 17.00 Festival výboru národnostníCh menšin
   19.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti 3d
 25.3. pá 11.00 barbie: tajná agentka 
   17.00 alvin a ChiPmunkové: čiPerná jízda
   18.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti 3d
   19.30 rodinný Film
 26.3. so 15.00 barbie: tajná agentka 17.00 už je tady zas
   18.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti 3d
   20.00 grimsby
 27.3. ne 15.00 kung Fu Panda 3 17.00 deadPool
   18.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti
   20.00 PoledniCe
 28.3. po 15.00 zootroPolis: město zvířat 
   18.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti 3d
   19.00 trabantem do Posledního deChu 
 29.3. út 17.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti
   19.00 už je tady zas
 30.3. st 17.00 batman vs. suPerman: úsvit sPravedlnosti
   19.00 domáCí Péče 17.00 řaChanda 19.00 teorie tygra
   20.00 teorie tygra

 5.3. so 10.00  skautská burza - akce je pro všechny, kteří mají nepotřebné 
skautské věci a outdoorové vybavení – kroje, maskáče, ešusy, nášivky, 
boty a podobně – které by chtěli prodat a poslat dál 

 5.3. so 10.00  kreativní sobota – rukodělné činnosti 

pŘedNášKY, beSedY, AKCe

jUNáK CHOMUTOV

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

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

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   Pohledy do Pravěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  laPidárium – kamenné Plastiky – expozice muzea na radnici
  Fialův Pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

OblASTNí MUzeUM
 Stálé 
expozice

VýSTAVY
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 13., 27.1.   15.30  klub PathFinder – pro děti z 2. stupně základních škol
 4.3.  pá  11.00  sPirituální Poradna – duchovno, křesťanství, víra
 1., 15., 29.3.  18.00  čtení bible – ve skupině 15+, Markovo evangelium
 2., 9., 16., 23.3.  15.30  klub PathFinder – 2. stupeň ZŠ
 3., 10., 17., 24.3.  16.00  angličtina Pro děti
 4., 18., 26.3.  16.30  klub PathFinder – 1. stupeň ZŠ
 4.3. pá 10.00  sPirituální Poradna – na objednání
 8.3. út 18.00  kinematograFiCká akademie 
 10., 24.3.   16.45  english games – anglická konverzace
 11., 23.3.  10.00  rodinné Poradenství – na objednání
 14.3. po 17.00  kreativní klub 
 18.3. pá 10.00  bylinná Přírodní teraPie – na objednání
 20.3. ne 9.00  Chomutovský bazárek 
 21.3. po 17.00  arteteraPeutiCké setkání 
 22.3. út 16.00  klub deskovýCh her – pro celou rodinu
 26.3. so 9.30  diskuzní četba bible ve skuPině – bohoslužba 

pro veřejnost
 26.3. so 11.00  bible dnes – očima teologa – bohoslužba pro 

veřejnost, II. část

 10.3. čt 17.00  bezPlenková metoda - diskuzní skupina 
zaměřená na bezplenkovou metodu u dětí

 17.3. čt 17.00  velikonoční modelování z Cukrářské 
hmoty 

 1., 8., 15., 22., 29.3.   14.00  angličtina v herně - jednoduchá angličtina 
pro děti hravou formou

 2., 9., 16., 23., 30.3.  10.00  výtvarná dílnička s rozmarýnem - 
výroba dekorací, nové výtvarné techniky

 3., 10., 17., 24., 31.3.  13.00  zPíváme, tančíme, hrajeme si - základní 
hudební průprava, bubnování, tleskání

 4., 11., 18., 25.3.   10.00  Cvičení s kočárky - aktivní trávení volného času 
rodičů a dětí

 18., 25.1.  18.00  zumba Fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
každé pondělí   18.00  zumba Fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
každé úterý   10.00  Cvičínek – rodiče s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
každou středu   10.00  zumba Fit nejen Pro maminky – cvičení 

v latinskoamerických rytmech s možností hlídání dětí
každou středu   17.00  keramika Pro dosPělé a mládež – tvoření podle 

vlastních nápadů a fantazie
každou středu   18.00  Country taneční klub laso – taneční podvečery
každý čtvrtek   10.00  Cvičínek – rodiče s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
každý čtvrtek   17.00  zumba Fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
každý čtvrtek   15.00  autodráha Pro veřejnost
 12.3. so 9.00  akvarijní trhy
 14.3. po 8.00  soutěž v Programování
 18.3. pá 16.00  rodinné tvoření – velikonoční dekorace
 19.3. so 10.00  velikonoční aranžování
 24.3. čt 10.00  krasliCe – zdobení vajíček
 24.3. čt 14.00  velikonoční dekoraCe
 30.3. st 9.00  doPoledne Pro mš

11. a 25.3.  20.00 večerní Plavání
2., 9., 16., 23., 30.3. 8.30 kondiční Cvičení Pro seniory
1., 8., 15., 22., 29.3. 19.00 aQuaaerobiC
24. až 28.3. 9.00 velikonoční Prázdniny – vodní atrakce, aquazorbing
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AqUASVěT

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

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

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

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

SpOrT
pravidelné 

akce
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Nadvláda baumrtové trvá

Výroční utkání oživilo vzpomínky

Víte, jakou přednost má vyhlá-
šení výsledků ankety Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska před 
olympiádou? Na obou akcích se 
setkávají sportovci napříč různými 
disciplínami, ale jen na vyhlá-
šení ankety se scházejí zástupci 
zimních i letních sportů. Pestrost 
účastníků akce v městském divadle 
tradičně dosahuje maxima i díky 
šesti vyhlašovaným kategoriím.

Jednotvárnou naopak anketu 
činí jméno vítěze hlavní kategorie. 
Sportovní královnou Chomutovska 
za rok 2015 se totiž posedmé za 
sebou stala plavkyně TJ Slávie 
Chomutov Simona Baumrtová! 
Olympionička z Londýna a drži-
telka dvou limitů pro start v Riu de 
Janeiro ovšem zrovna byla na tré-
ninkovém soustředění v Thajsku, 
takže ceny za prvenství v hlavní 

kategorii a za vítězství v doplň-
kové anketě Sportovní hvězda 
Deníku za ni přišli převzít její 
maminka, bratr Ondřej a trenér 
Jaroslav Jezbera. Nejlepší spor-
tovkyně Chomutovska pozdravila 
diváky a poděkovala hlasujícím 
alespoň prostřednictvím předtoče-
ného klipu.

Druhé místo obsadil oblíbe-
nec hokejových fanoušků, útočník 
Štěpán Hřebejk, pro třetí cenu, 
poslední ve své dlouhé, loni ukon-
čené kariéře, si došel softbalový 
nadhazovač Lubomír Vrbenský. 
Čtvrtý skončil kanoista Branko 
Tarkulič, ale cenu za něj převzal 
šéftrenér klubu Petr Doležal. Ten 
byl nakonec na pódiu ze všech pří-
tomných nejčastěji. Jednak i vítězi 
mezi mládežnickými jednotlivci 
Ondřeji Bišickému nedovolily 

tréninkové povinnosti vyzved-
nout si cenu osobně a jednak sám 
zvítězil mezi trenéry (viz rozhovor 
na str. 8). Častými hosty na jevišti 
byli i extraligoví hokejisté, kteří 
uspěli jak mezi jednotlivci, tak 

mezi seniorskými i mládežnickými 
kolektivy. Předěly mezi jednotli-
vými kategoriemi vyplnila pěvecká 
a taneční vystoupení, zpestřením 
byl i ukázkový souboj chomutov-
ských šermířů.

Hokejový klub Piráti Chomutov 
slaví letos sedmdesát let své existence. 
A období, kdy vaříny dobýval pod ná-
zvy Sokol Hutě, Baník ZJF, VTŽ nebo 
KLH, veřejnosti připomněl především 
vzpomínkovým utkáním s různými 
retroprvky. Nejvýraznějším atributem 
oslav byly červenobílé dresy, které 
byly replikou těch, v nichž chomu-
tovští hokejisté nastupovali na konci 
60. a začátku 70. let. Fanouškům je 
klub poprvé představil o týden dřív 
ve výrobní hale válcoven, tedy pod-
niku, který zdejší hokej několik deseti-
letí živil (viz foto na str. 3).

Při vlastním zápase, který Piráti 
Chomutov sehráli s Bílými tygry 
Liberec, se zcela zaplněné hlediště 
přeneslo proti proudu času také pro-
střednictvím šotů představujících jed-
notlivá období i díky dobové hudbě. 

Ale diváci si nepřipomínali jen slavné 
okamžiky, ale i jejich strůjce. Před 
utkáním byly u stropu arény vyvěšeny 
a ze sady dresů slavnostně vyřazeny 
symbolické dresy dvou legendárních 
hráčů – nejlepšího brankáře mistrov-
ství světa v roce 1957 a opory v cho-
mutovském brankovišti Karla Straky 
a vynikajícího útočníka a střelce 243 
chomutovských gólů Jiřího Růžičky. 
Aktu přihlíželo dalších patnáct bý-
valých špičkových hráčů přímo na 
ledě, mnoho desítek dalších pak bylo 
mezi pozvanými hosty v hledišti. 
Pominemeli výsledek 0:2, pak jedi-
nou šmouhou na nablýskaném večeru 
byla nepřítomnost trenéra Vladimíra 
Růžičky a jeho syna kvůli čerstvému 
úmrtí v rodině. Letošní výroční sezonu 
klub uzavře vydáním knihy mapující 
celou historii chomutovského hokeje.

Nejlepší SpOrTOVeC CHOMUTOVSKA 2015
jednotlivCi dosPělí
1. Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov), 2. Štěpán Hře-
bejk (hokej, Piráti Chomutov), 3. Lubomír Vrbenský (softbal, SC Bea-
vers 80 Chomutov), 4. Branko Tarkulič (kanoistika, SC 80 Chomutov), 
5. Artur Omarov (zápas, Czech Wrestling Chomutov), 6. Jan Rutta 
(hokej, Piráti Chomutov), 7. Jan Vlček (florbal, Florbal Chomutov), 
8. Václav Svoboda (softbal, SC Beavers 80 Chomutov), 9. David Kämpf 
(hokej, Piráti Chomutov), 10. Zdeněk Kopta (futsal, Betis Kadaň).
jednotlivCi mládež:
1. Ondřej Bišický (kanoistika, SC 80 Chomutov), 2. Tomáš Franta (pla-
vání, TJ Slávie Chomutov), 3. Lukáš Kříž (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov), 
4. Natálie Horsáková (basketbal, Levharti Chomutov), 5. David Vopat 
(judo, TJ VTŽ Chomutov).
kolektivy dosPělí:
1. Piráti Chomutov (hokej), 2. TJ Slávie Chomutov (plavání), 3. Florbal 
Chomutov (florbal, ženy).
kolektiv mládeže:
1. družstvo SK Kosagym Kadaň (kickbox), 2. junioři Pirátů Chomutov 
(hokej), 3. mladší žákyně U14 Levhartů Chomutov (basketbal).
trenéři:
1. Petr Doležal (kanoistika, SC 80 Chomutov), 2. Jana Hyjánková 
(atletika, TJ VTŽ Chomutov), 3. Tomáš Eisner (basketbal, Levharti 
Chomutov).
masters:
Jaroslava Čihařová (národní házená, SK Chomutov NH).
sPortovní hvězda deníku:
Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov).
Cena joseFa masoPusta:
Josef Březák (fotbal, SK Ervěnice – Jirkov).

Primátor Černý předává cenu ženskému týmu Florbalu Chomutov
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Další dny čekalo na děti 5D kino, 
návštěva mosteckého Aquadromu, pl-
zeňské Techmanie a kadaňské herny. 
„Ta měla u dětí největší ohlasy, moc 
se jim tam líbilo a nechtěly odtud 
domů,“ dodala Lucie Klierová. Jen 
jeden den strávily děti v Domečku. 
Ve středu totiž zdobily trička a pak 
šly hrát bowling. Na výlety vyráželo 
pravidelně 18 dětí ve věku mezi šesti 
a třinácti lety. 

V Aquasvětě byly prázdniny sa-
mozřejmě hlavně mokré. Užít si vody 
přišlo přes sedmdesát dětí. Dopoledne 
soutěžily a hrály si ve vodě. „Mohly 

si také užít všechny vodní atrakce, 
které Aquasvět nabízí. Právě to se jim 
nejvíce líbilo – tobogany a nafuko-
vací atrakce,“ řekl vedoucí Aquasvěta 
Jan Dufek. Po obědě se již děti do 
vody většinou nevracely, hrály si 
a soutěžily v klubovně. 

Tři desítky dětí se každý prázd-
ninový den proměnily v zooparku 
v detektivy. Kromě obvyklých 
aktivit, jako je krmení zvířat, jízdy 
na ponících a zábavných her, při-
pravil zoopark řadu záhad, které 
děti odhalovaly. „Naším cílem je, 
aby si děti začaly více všímat pří-
rody okolo sebe a zároveň ji chtěly 

chránit. Když si zvyknou chovat 
se šetrně k životnímu prostředí už 
v dětství, v dospělosti jim to bude 
připadat samozřejmé,“ uvedl ekolog 
Václav Brožka, který měl spolu 
s dalšími dvěma kolegy malé de-
tektivy na starosti. Děti nejvíc bavil 
úklid lesíka ve Staré Vsi. „Našly 
jsme tam dokonce gumu od kola 
a odpadky, které tam nechali ná-
vštěvníci,“ řekl malý detektiv Pepa 
Hutlas. Marii Schüllerovou zase 
nejvíc bavila jízda na koni a kr-
mení zvířat, třeba buvolů, kachen 
a  domácích zvířat.

V městské knihovně se nekonal 

klasický příměstský tábor jako 
v ostatních organizacích, děti si 
sem s rodiči mohly po dva dny 
přijít vytvořit dekoraci z odpad-
ních materiálů. „Tvořili jsme 
například z ruliček od toaletního 
papíru nebo z obalů od vajíček. 
Vzniklo tak mnoho různých zví-
řátek, květin a dalších výrobků,“ 
řekla Vladimíra Skoczylasová 
ze Střediska knihovnických 
a kulturních služeb. Ve dvou 
dnech navštívilo knihovnu přes 
třicet dětí mezi šesti a osmi lety 
s rodiči. Vše, co si vyrobili, si 
malí tvůrci mohli odnést domů. 
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děti cestovaly, pátraly, 
tvořily i plavaly
Pokračování ze str. 16
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