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akce:
•  soustředění hokejového klubu
•  soustředění krasobruslařského klubu
•  hokejové zápasy
•  extraligové hokejové zápasy
•  ligové hokejové zápasy
•  pořádání koncertů 
•  Silvestr na ledě

•  dětské hřiště s lanovou dráhou a vodními prvky
•  in-line dráha – půlkruh od zimního stadionu 

k dětskému hřišti v délce 800 m
• kamerový systém v areálu
• oplocení areálu

Návštěvnost zimního stadionu pátým rokem v provozu (2015) – 52 390 návštěvníků

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 
ve městech: 1,38 ha

ZIMNÍ STADION

REVITALIZACE A REGENERACE 
PROSTŘEDÍ V ZÓNĚ
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 4 cHoMUtoV 

a BaVorsKÝ erLaNGeN 
rozŠÍŘÍ sPoLUPráci
Chomutov navštívil starosta 
Erlangenu Florian Janik. 
Bavorské město se stalo 
symbolickým centrem 
Chomutovanů odsunutých po 
druhé světové válce.

 aktuality
 5 KaMeNČáK Je 

BezPeČNÝ, MĚsto 
stiHLo oPraVY
Částečnou rekonstrukci 
areálu Kamencového jezera 
stihlo město podle plánu. 
Areál byl slavnostně otevřen 
1. července a pro návštěvníky 
je bezpečný.

 rozhovor
 8 K PaDesátiNáM 

DoBrÝ sKUteK
Chlapi v padesáti začínají 
žít a někteří i pomáhat. To 
je případ Chomutovana 
Lubomíra Kučery, který si vzal 
do hlavy, že získá peníze na 
kompenzační pomůcky.

 minitéma
 9 ProJeKt cHoMUtoV 

PoMáHá zaJistÍ 
PoMŮcKY ČtYŘeM 
HaNDicaPoVaNÝM
Dobročinnost s prověrkou 
vlastních sil spojí Lubomír 
Kučera. V srpnu objede na 
kole republiku, aby čtyřem 
handicapovaným usnadnil život.

 kultura
 12 ProČ BYcHoM se 

NetĚŠiLi, zNĚLo zNoVU 
LetNÍM KiNeM
Popáté se do letního kina 
vrátila vážná hudba v podobě 
Letní fi lharmonie. Ta letošní 
doznala několika změn.

 historie
 13 cHoMUtoVsKá 

VzPoUra a KrVaVÝ 
soUD
V letošním roce si 
připomeneme 425. výročí 
takzvaného Chomutovského 
povstání a „krvavého soudu“, 
které bylo jednou z předzvěstí 
náboženských konfl iktů.

 sport
 22 GYMNastKY zaŽiLY 

MeDaiLoVÉ ŽNĚ
Oddíl moderní gymnastiky 
SC 80 Chomutov má za 
sebou znamenité jaro. Spor-
tovkyně tohoto klubu získaly 
48 medailí, z toho 17 zlatých.

16. a 30.7. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

17.7. 
Další část Rodinného zápolení 
s podtitulem V kuchyni 
od 10 hodin v areálu Banda

13.8.
Rodinné zápolení tentokrát 
na téma Naše město 
v historickém centru

8.8. 
Start charitativní jízdy 
Chomutov pomáhá v 11 hodin 
na náměstí 1. máje

každou středu
Koncerty dechových hudeb od 
16.30 v městském parku

zaPiŠte si 
Do DiáŘe

cHcete MĚ?
brit je asi desetiletý kříženec, 
zřejmě labradora a pitbula. 
Je střední velikosti. Je to hodný 
a vyrovnaný pes, ovšem 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.

minitéma historie zaPiŠte si 

VeNUŠi MaJÍ V rUKoU 
restaUrátoŘi

více na straně 5
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chomutov 
a erlangen 

rozšíří spolupráci

 Chomutov navštívil primátor 
Erlangenu Florian Janik. Bavorské 
město se stalo symbolickým cent-
rem Chomutovanů odsunutých po 
druhé světové válce. Chomutovský 
primátor Daniel Černý a primátor 
Erlangenu si navzájem přislíbili 
spolupráci obou měst zejména 
při přeshraničních kulturních 
projektech.

„Meziměstská spolupráce vlastně 
už dávno probíhá. V Chomutově 
nedávno skončila výstava erlangen-
ských fotografů, nově tu vystavují 
tamější výtvarníci. Se starostou 
Janikem jsme se ale dohodli, že spo-
lupráci mezi oběma městy pomů-
žeme zintenzivnit. Nechceme se při-
tom upínat k poválečným událostem, 
ale hodláme využít bohaté chomu-
tovské a erlangenské historie k zají-
mavým přeshraničním uměleckým 

a vzdělávacím projektům,“ uvedl 
k tomu primátor Daniel Černý.

Erlangenský spolek Heimatkreis 
Komotau disponuje rozsáhlým archi-
vem k historii Chomutova. Primátor 
Černý byl v létě minulého roku his-
toricky teprve druhým statutárním 
zástupcem města, který v Erlangenu 
krajanský spolek navštívil. Už tehdy se 
primátor Erlangenu Janik a primátor 
Černý shodli, že podpoří spolupráci 
obou měst. „Je skvělé, že současné 
vedení radnice přistupuje dospěle 
k tíživým momentům česko-německé 
historie. Spolupráce v dnešní Evropě 
ale už není otázkou národností či 
etnického původu. Důležitá je myš-
lenka a konkrétní nápady. Spolupráce 
Erlangenu a Chomutova může být 
zdrojem mnoha životaschopných 
a smysluplných aktivit,“ prohlásil pri-
mátor Erlangenu Florian Janik.

od září se bude scházet 
seniorský parlament

rodiče získají až tisíc 
korun ročně 

Piráti dostanou půjčku 

Senioři, kteří mají zájem se 
aktivně podílet na správě města 
a přinášet konstrutivní podněty, se 
mohou od září účastnit jednání seni-
orského parlamentu, který je porad-
ním orgánem při Magistrátu města 
Chomutova. „Jednání parlamentu 
vychází z návrhů, názorů a připo-
mínek seniorů a z jejich vlastních 
zjištění,“ řekla Zdislava Binterová 
z organizace Společně proti času.

Parlament si může zvát zástupce 
jednotlivých odborů, případně zá-
stupce vedení města k zodpovězení 

dotazů či vyslechnutí podnětů, které 
by mohly napomoci zlepšení život-
ních podmínek v Chomutově.

Parlament seniorů řeší i úkoly 
a náměty, o které je případně požádá 
primátor města. Setkání probíhají 
jednou za dva měsíce. Senioři, kteří 
mají zájem se zapojit do dění ve 
městě, se mohou hlásit na telefonech 
474 447 817, 734 827 199, e-mailu 
spolecneproticasu@seznam.cz či 
v sídle organizace Společně proti 
času na poliklinice v Chomutově 
ve 2. podlaží na chodbě C.

Město bude přispívat rodičům na 
kroužky jejich dětí. Od září budou 
pro děti od 6 do 18 let k dispozici 
pětisetkorunové poukazy, které je-
jich rodiče budou moci uplatnit při 
hrazení kroužkovného. „Tato sleva 
bude platit u všech zájmových, spor-
tovních, kulturních i vzdělávacích 
organizací ve městě. Organizace 
bude ale muset doložit svou historii, 
zaměření a aktivity. Poté jí město 
proplatí poukazy, jimiž rodiče za-
platili poplatek,“ vysvětlil náměstek 
primátora Marian Bystroň.

Pět set korun na kroužek mo-
hou lidé využít v obou pololetích, 
celkem tedy na kroužku mohou 
ušetřit tisíc korun ročně. Cílem 
je podpora volnočasových akti-
vit dětí ze strany města, ale také 
snaha o jejich rozšíření. „Nabídka 
kroužků v centru města je velmi 
pestrá, v okrajových částech města 
je to ale jiné. Je to příležitost pro 
základní školy, které by mohly po-
řádat kroužky, do nichž by rodiče 
díky příspěvku mohli děti posílat,“ 
doplnil náměstek.

Několikaměsíční jednání měs ta 
s hokejovým klubem Piráti Cho-
mutov o jeho podpoře skončilo 
na posledním jednání zastupitel-
stva. Proti sobě stála snaha po-
moci klubu a zachránit extraligu 
v Chomutově a nemožnost z veřej-
ných peněz dotovat soukromý klub 
a jeho profesionální tým. Klub 
nakonec na podporu hokejové aka-
demie kromě již dříve schválené 
dotace 7,5 milionu korun dostane 
od města půjčku.

Jednání byla dlouhá, klub bě-
hem nich slevil ze svých poža-
davků a městu předložil návrh na 
dotaci ve výši 12,5 milionu korun. 
Zastupitelé ji ale po několikahodi-

novém jednání neschválili. „Proto 
jsem zástupce stran vyzval k doha-
dovacímu řízení, jehož výsledkem 
byl návrh na poskytnutí návratné 
fi nanční výpomoci dvanácti a půl 
milionu korun,“ řekl primátor 
Daniel Černý. Ten zastupitelstvo 
nakonec schválilo.

Přestože se dotace přetavila 
v půjčku, klub krok zastupitelů 
kvitoval. „Musím říct, že jsme ta-
kové řešení nečekali. Chápu to tak, 
že je politická shoda i vůle města 
zachovat v Chomutově extra-
ligu,“ řekl statutární ředitel Pirátů 
Chomutov Jaroslav Veverka.

A co dál? Obě strany se sho-
dují, že získaly čas na řešení sys-

témové podpory. „Nesmíme se 
 kaž dý rok dohadovat o výši pod-
pory. Diskuze ale musí mít širší 

rámec a musí se týkat systémové 
podpory všech sportů,“ dodal ná-
městek primátora Marek Hrabáč.
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Krátce
Návštěva depozitáře
Veřejnosti se 26. až 28. srpna 
otevře železniční depozitář. Histo-
rické i moderní stroje jsou k vidění 
jen několikrát do roka.

trika charitativNí jízdy
V turistickém informačním centru 
byl zahájen prodej triček a čepic 
charitativní cyklojízdy L. Kučery 
Chomutov pomáhá.

váNočNí stáNky pro 
prodejce
Na stránkách www.chomutov-
-mesto.cz je v sekci Nabídka 
úřadu zveřejněná výzva pro 
stánkový prodej akce Chomutov-
ské Vánoce 2016.

Nábory do kroužků
Chomutovský Domeček uspo-
řádá 1. a 2. září náborové dny. 
Ve čtvrtek 1. září se uskuteční 
od 8 do 17 hodin, v pátek 2. září 
od 8 do 15 hodin.

večerNí safari 
v zooparku
Návštěvníci zooparku si mohou 
dopřát večerní safari. Jízda do 
bezprostřední blízkosti zvířat 
v neopakovatelné večerní 
atmosféře startuje vždy v pátek 
a v sobotu ve 20.15 hodin.

týdeN bez teplé vody
S odstávkou teplé vody musejí 
počítat obyvatelé většiny částí 
města od 20. do 26. nebo 27. čer-
vence. Přesný rozpis ulic lidé 
najdou na www.actherm.cz. 

Magistrát získal ocenění 
pro nejpřívětivější úřad

Školy stále měří hodnoty radonu

Kamenčák je bezpečný, 
město stihlo opravy

Chomutov má nejpřívětivější 
městský úřad v Ústeckém kraji. 
Vyplynulo to z hodnocení minis-
terstva vnitra. Do prvního ročníku 
soutěže Přívětivý úřad se přihlásilo 
na 190 úřadů s rozšířenou působ-
ností z celé republiky. „Magistrát 
stále prochází změnami a vůči ve-
řejnosti je otevřenější, ale hlavně 
transparentnější. Proto jsme se nebáli 
jít s kůží na trh,“ komentuje účast 
města Chomutova jeho primátor 
Daniel Černý. Ministerští úředníci 

hodnotili především transparentnost, 
komunikaci a přístupnost úřadu pro 
veřejnost. 

Chomutov vyniká hlavně v elek-
tronických službách, jako je objedná-
vání na úřad pomocí sms, a v aplikaci 
Portál občana, ve které si klienti mo-
hou řadu úkonů vyřídit elektronicky 
bez nutnosti návštěvy magistrátu. 
„Když už k nám musí klient dojít, má 
možnost podívat se na webu, zda ho 
u příslušné přepážky čeká fronta,“ 
zmínil další přednost tajemník magis-

trátu Theodor Sojka. Pozitivní body 
magistrát získal také za počet úředních 
hodin. „V oblasti transparentnosti 
hodnotitelé ocenili zveřejňování smluv 
a dalších dokumentů, on-line přenosy 
ze zastupitelstva či zveřejnění rozkli-
kávacího rozpočtu,“ řekl primátor. 

Z hodnocení úřadů vznikl také 
sborník dobrých praxí. I zde je 
Chomutov v jednom ohledu vzo-
rem. Hodnotitele zaujal projekt Váš 
strážník, který občanům pomáhá řešit 
otázky bezpečnosti ve městě. 

V základní škole Akademika Hey-
rovského se připravuje další měření 
radonu. V minulosti škola nechala pro-
vést orientační měření, které ukázalo 
hodnoty radonu nad zákonnou hranicí 
v několika učebnách. S ohledem na 
zdraví dětí i pedagogů škola začala 
v těchto učebnách intenzivně větrat. 
Následné podrobné měření, které zvý-

šené hodnoty nad stanovenou normu 
neprokázalo, bylo ale častým větráním 
částečně zkresleno. Po dohodě s rodiči 
nyní škola plánuje měření opakovat.

„Další měření budeme provádět za 
běžných podmínek, tedy když se ne-
bude větrat příliš často. Podle výsledku 
tohoto měření se rozhodneme, jak dále 
postupovat,“ uvedl náměstek primá-

tora Marian Bystroň. Pokud by hod-
noty radonu v učebnách byly stále nad 
hranicí, budou nutná stavební opatření.

Příčinou výskytu radonu je zřejmě 
topný kanál, nad kterým se tyto 
učebny nacházejí a kudy plyn do tříd 
vniká. Přítomnost radonu v učebnách 
měří v současné době i ostatní školy, 
výsledky ale zatím nemají k dispozici.

Částečnou rekonstrukci areálu 
Kamencového jezera stihlo město po-
dle plánu. Areál byl slavnostně otevřen 
1. července a pro návštěvníky je bez-
pečný. Opravena jsou postranní mola 
a vyčištěno je dno od hlavního mola 
až k půjčovně lodiček. „Dokonce 
jsme stihli i něco navíc díky spo-
lupráci s věznicí ve Všehrdech. 
Důležité je, že během hlavní části 
sezony budou moci návštěvníci areál 
využívat,“ informoval náměstek pri-
mátora Marian Bystroň.

Návštěvníci budou muset pro 
letošní rok počítat s různými ome-
zeními při využívání areálu, odrazí 
se to však na vstupném. To se sníží. 
Dospělí tedy zaplatí 40 korun na 
den, děti od pěti let 30 korun na den 
a snížené vstupné je také 30 korun. 
Permanentní vstup stojí 500 korun na 
rok, pro důchodce či handicapované 
s průkazem ZTP činí 400 na rok a pro 
děti 300 korun na rok.

Na návštěvníky čekají novinky, 
například takzvaný peddleboard. To 

je velmi stabilní prkno, které pluje 
po vodě a lidé ho mohou využít jako 
lehátko, loďku či odrazový můstek 
na skákání. Lidé si mohou vybrat ze 
čtyř prken různých velikostí a za-
půjčit si je. Klasickými atrakcemi 
na Kamenčáku zůstávají lodičky 
a šlapadla.

Na drobnějších opravách se po-
díleli i odsouzení z věznice Všehrdy. 
„Vězeňská služba České republiky 
nám vyšla vstříc, pomáhalo nám 
šest odsouzených vězňů,“ uvedl 
Tomáš Gibas, vedoucí technického 
oddělení zooparku, který areál spra-
vuje. Vězni uklízeli, hrabali trávu, 
vyklízeli a malovali chatky a opra-
vili také plot a pokladny u vstupu 
z Přemyslovy ulice.

Další opravy se už plánují. Je ne-
zbytné opravit hlavní molo, které je 
nyní uzavřené z důvodu bezpečnosti. 
„Zda bude opravena jen pochozí plo-
cha, nebo bude nutné odstranění i pů-
vodních pilířů, se ve spolupráci s pro-
jektantem rozhodneme až po snesení 
horní části mola,“ dodal Bystroň.

Restaurování poškozené sochy 
Venuše ve fontáně v Palackého ulici 
bylo zahájeno na konci června jejím 
sejmutím z podstavce. Socha má 
deformovanou část hlavy a povrch 
sochy nese řadu drobných vrypů 
a prasklin. Socha byla osazena na 
podstavec ve fontáně již v roce 
1974. Je vytvořena ze slitiny olova 
a cínu. Jedná se dílo sochaře Václava 
Kyselky, který v severních Čechách 
zanechal řadu plastik. Slitina olova 
a cínu je neobvyklým materiálem 
pro sochy, a tak je restaurování sochy 
Venuše složitější. Restaurování a vy-
ztužení včetně opětovného osazení 
sochy do fontány město vyjde na ne-
celých čtvrt milionu korun. Opětovné 
osazení sochy do fontány je předpo-
kládáno v září až říjnu.

Venuši mají 
v rukou 
restaurátoři

Primátor s náměstky vyzkoušel první prázdnínový den odbahněné dno
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Největší letošní akcí je úprava 
okolí KaSSu na Zahradní a demolice 
jeho střední části. Město na to vyna-
loží celkem třiatřicet milionů korun. 
Po demolici se upraví zbylá část 
budovy a v proluce se začne stavět sil-
nice. „Společně s úpravami komuni-
kací by tyto práce měly být dokončeny 
do konce roku,“ řekl Jan Kuna z od-
boru rozvoje a investic.

Druhou příčku drží dokončení 
kompletní rekonstrukce Šafaříkovy, 
Jiráskovy, Hornické a Rooseveltovy 
ulice, do které město investuje 22 
milionů korun. Stavbě předcházela 
výměna plynovodů, vodovodů a ka-
nalizace. „Součástí je i rekonstrukce 
parkoviště u Luny, která se společně 
s Rooseveltovou ulicí uskutečnila 
v loňském roce,“ řekl Petr Svoboda 
z odboru rozvoje a investic. Nyní se 
opravuje Hornická, následovat budou 
Jiráskova a Šafaříkova.

Přeměna parku T. G. Masaryka 
vyjde město na osm milionů. Změny 
budou patrné už při vstupu do parku, 
hlavní vstup bude širší. Chodníky 
a cesty zůstanou na původních 
místech, dostanou ale mlatový 
povrch. Některá místa budou zpev-
něná žulovými kostkami. Z parku 
zmizí současný mobiliář, nahradí 
ho nové kusy. Stromová alej podél 
Smetanovy ulice bude vykácena, 
protože stromy již dožívají a nejsou 
schopny dalšího perspektivního 
růstu a jsou dlouhodobě navrženy na 
obnovu. Stromy nahradí nová mladá 
alej. Podél hlavní osy je v plánu 
vybudovat okrasné záhony. Po ob-
vodu parku bude vysázen živý plot. 
Všechny stávající trávníky nahradí 
nové. Současně s rekonstrukcí parku 
se budou konat práce na obnově ulic 
po obvodu parku. Ulice dostanou 
nové chodníky a osvětlení.

Celková investice do oprav areálu 
Kamencového jezera činí deset mi-
lionů. Město již nechalo vyčistit dno 
podél pláže a opravit postranní mola. 
Hlavní molo je zatím zavřené, práce 
na něm začnou v dalších měsících. 
Chatky pro návštěvníky jsou vyklizené 
a vymalované. Potřebné opravy se 
uskutečnily u plotu kolem areálu a po-
kladen u vstupu z Přemyslovy ulice.

Křižovatka Čelakovského, Zbo-
rovská a Politických vězňů změní 
profi l. Ten se více přizpůsobí tvaru 
křižovatky a odbočování ze Zborovské 
směrem k železniční zastávce nebude 
tak ostré. Změní se i poloha ostrůvku, 
na kterém ve směru do Zborovské ulice 
vznikne bezpečný přechod s osvětle-
ním a přechod na Čelakovského se více 
přiblíží křižovatce. Práce na křižovatce 
by měly začít v září a měly by trvat do 
konce listopadu.

Letošní investiční plány počítají 
i menšími rekonstrukcemi komuni-
kací. Jen povrch se vyměnil v uli-
cích Kyjická a Dřínovská, dále pak 
na Kamenné, v ulici 17. listopadu 
a Zadních Vinohradech. Na nový as-
falt čeká chodníky ve Svahové ulici. 
V Jugmannově se kromě povrchu 
chodníku zrekonstruují dvě lampy 
veřejného osvětlení. V Blatenské ulici 
se vymění část povrchu za zámko-
vou dlažbu a také se opraví veřejné 
osvětlení. Nový chodník město vybu-
duje v ulici Kosmonautů a také mezi 
Březeneckou a Podkrušnohorským 

zooparkem, kde chybí přibližně 
70 metrů chodníku. Už se pracuje na 
rekonstrukci jedné strany chodníku ve 
Kmochově ulici, kde se pokládá zám-
ková dlažba.

Ve Fibichově ulici se opraví povr-
chy chodníků a vodorovným doprav-
ním značením se zúží silnice o dva 
metry. Tím se získá místo pro podélné 
parkování. Současně s rekonstrukcí 
město nechá vyměnit veřejné osvět-
lení. „V ulici se  zač ne pracovat, až se 
položí optický kabel, o jehož pokládku 
zažádala soukromá společnost,“ řekl 
Kateřina Vránová z odboru rozvoje 
a investic.

Pro větší bezpečnost chodců 
bude vybudován chodník v ulici 
Dr. Janského od ulice Spořická smě-
rem k nemocnici. Ten se napojí na 
stávající chodník k zadní části byto-
vých domů přibližně v půlce ulice. 
V křižovatce se Spořickou bude zřízen 
nový osvětlený přechod pro chodce. 
Součástí výstavby je i rekonstrukce 
stávajícího vedení veřejného osvětlení 
s novými stožáry.

Městský hřbitov bude rozšířen vy-
budováním epitafního pole s novými 
cestami. Součástí stavby budou pří-
pojky vodovodu a elektřiny včetně no-
vého veřejného osvětlení. Samozřejmě 
se prodlouží a opraví i část pojezdové 
komunikace podél hřbitova a rozšíří 
oplocení území. Nová část hřbitova 
získá také sadové úpravy a nové 
lavičky. 

Město letos investuje 
190 milionů

Město letos realizuje na tři desítky investičních projektů. Nateče do nich téměř 190 milionů korun. Nejčastěji 
radnice rekonstruuje silnice a chodníky, opravuje školy a investovala do otevření areálu Kamencového jezera. 
Mezi největší investice patří revitalizace okolí KaSSu, parku T. G. Masaryka a opravy komunikací.

Rekonstrukce Hornické ulice

Demolice KaSSu
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Téměř 12 milionů korun dá 
město letos do oprav základních 
a mateřských škol a umělecké školy. 
Nejrůznější opravy se budou konat 
v jednotlivých školách po celé prázd-
niny. „Na každé škole je zapotřebí 
opravit něco jiného. Vždy reagujeme 
na podněty ředitelů, oni vědí nejlépe, 
co je důležité. My zase víme, že in-
vestice do školství jako takového musí 
být pro město jednou z priorit,“ uvedl 

náměstek primátora Marek Hrabáč. 
Opravy se budou konat na osmi 

základních školách. Na Zahradní, 
v Hornické, Akademika Heyrovského, 
Březenecké a 17. listopadu je zapo-
třebí opravit elektrorozvody v učeb-
nách. Na Zahradní se kromě toho 
opraví hygienické kouty v učebnách, 
žáci z Březenecké budou od září vy-
užívat zrekonstruované sociální zaří-
zení a v ZŠ a MŠ 17. listopadu bude 

opravena podlaha ve školní kuchyni 
a oplocen pozemek.

V základní škole Na Příkopech 
město opraví cvičnou kuchyňku 
a postupně vymění okna. Kadaňskou 
čekají stavební úpravy ve školní 
družině, Písečnou oprava sociá-
lek a Školní oprava šaten, dešťo-
vých svodů, střechy a kanalizace. 
Všechny tyto rekonstrukce si vyžá-
dají 8,6 milionu korun. 

Pracovat se v létě bude i v mateřin-
kách. Celkem tam budou opravy stát 
přes tři miliony korun. V mateřinkách 
město zainvestuje opravy sociálních 
zařízení, podlahových krytin, omítek, 
oplocení, schodišť, elektrorozvodů či 
přístupových cest. 

Havarijní stav komínových těles 
v základní umělecké škole se napraví 
také letos v létě. Tyto práce vyjdou na 
200 tisíc korun.

Dvanáct milionů půjde do oprav budov škol

ladislav drlý
člen klubu KSČM

To je jednoduchá otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Město má majetek v hodnotě téměř 6,5 mili-
ardy Kč, roční odpisy nemovitého majetku jsou cca 100 milionů Kč. Pokud nechceme, aby hodnota majetku města 
klesala, musíme ročně investovat více než je hodnota odpisů. Jinak se nám začnou prohlubovat a množit díry na silni-
cích a chodnících, z městských budov bude padat omítka, střešní tašky i okna, veřejná prostranství budou stále zane-
dbanější. Zkrátka Chomutov se postupně stane místem, ve kterém bude chtít žít stále méně lidí. Aby k tomu nedošlo, 
musí zastupitelé zapomenout na mezistranické spory a osobní nevraživost, sednout si k jednomu stolu se správci 
městského majetku a řešit priority investic a velkých oprav ne podle toho, co má kdo ve svém volebním programu, 
ale podle toho, co majetek města a jeho občané skutečně potřebují. Chceme-li, aby byl Chomutov městem vhodným 
pro život, nesmíme rozhodovat o akcích podle toho, jestli je navrhuje KSČM, PRO, ANO, ČSSD nebo Nový Sever, ale co 
která akce přinese občanům. Proto za největší investiční výzvu považujeme systémové dlouhodobější řešení investic. 
Ne od rozpočtu k rozpočtu, ne od voleb k volbám.

mariaN bystroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

V rozpočtu města zůstává po zaplacení běžných výdajů na investice částka zhruba 100 milonů korun. Z nich je třeba 
zaplatit splátku půjčky, kterou si město vzalo v minulosti, zbylé prostředky lze pak použít na investice. Část z nich bude 
investována do oprav chodníků, silnic, parků a obecně do zkrášlení veřejného prostoru. Samostatnou kapitolou jsou 
investice do škol – jedná se nejen o obvyklé zateplení či opravy střech, ale zejména o vybudování speciálních učeben 
(počítačové učebny, výuka jazyků, kuchyňky). Část investic do škol bude možné fi nancovat z dotací, ale vždy bude 
nutná spoluúčast města. Velkou výzvou, která nás čeká, je změna odpadového hospodářství. V krátké době již ne-
bude možné ukládat odpady na skládku a bude tedy nutné radikálně zvýšit množství tříděného odpadu. To si vyžádá 
nejen vybudování nových stanovišť pro kontejnery, ale například i zavedení svozu biologického odpadu na území ce-
lého města. Taková změna si vyžádá značné fi nanční prostředky. Každý občan může mít trochu jiné představy o tom, 
kam má město investovat, ale měl by mít možnost se k investicím vyjádřit. Proto se pro příští rok připravuje část roz-
počtu jako participativní. Město připraví několik projektů a občané města sami rozhodnou, který z nich chtějí fi nanco-
vat. Na závěr je třeba uvést alespoň jednu konkrétní investici – velké molo na Kamencovém jezeře.

milaN mÄrc
předseda klubu Nový Sever

V rámci odpovědného plánování investic by se nám líbilo stanovení pevné částky na investice v závislosti na hospoda-
ření města. Tato částka by vznikla na základě shody napříč politickými kluby. Podpoříme každou smysluplnou inves-
tici do lidského potenciálu. Máme tady neskutečnou řadu osobností, které vedou sportovní, taneční, zájmové kluby 
a sdružení a my budeme vždy pro jejich podporu. Budeme usilovat o navýšení podpory na sport, ale nechceme zapo-
mínat ani na kulturu a rozvoj zájmového vzdělávání. Příkladem je potřebná rekonstrukce softbalového hřiště Beavers 
Chomutov. Velké investice určitě čekají Kamencové jezero. V tomto případě bude město investovat do rozvoje areálu, 
ale také bude nemalé prostředky vracet fi rmě CV Relax. Očekáváme investice do škol a školských zařízení, zejména 
jejich zateplení a výměnu oken. Je nutné brzy rozhodnout, co bude s bývalou školou Kamenná a městskými lázněmi. 
Město také musí investovat do výstavby dalších parkovacích míst. A nesmíme zapomenout na desky, které se nikdy 
neobehrají, naše vozovky a chodníky…

jaN mareš
člen klubu ČSSD

Prostředků na investice, rozumějme na výstavbu nové a obnovu stávající infrastruktury, nebude nikdy dost. Město, 
včetně jeho organizací, by v této oblasti mělo maximálně využít možnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie 
a takto rozpočtu města ulehčit. Bezpochyby sem patří rekonstrukce veřejného osvětlení, modernizace odpadového 
hospodářství, například podzemní kontejnery a nová technika na svoz odpadu a úklid města, úprava prostor po bý-
valých městských lázních a fotbalovém stadionu, dokončení sítí cyklostezek a k tomu účelu i úprava stávající sítě 
chodníků, rozšiřování parkovacích ploch a oddychově relaxačních míst na sídlištích, vylepšení a rozšíření míst pro 
důstojný život seniorů, modernizace prostor pro vzdělávání a volnočasové aktivity dětí v našich školách a školních 
jídelen. Investice však musí mířit také do chytrých technologií, které umožňují dobrou komunikaci občanů s úřady 
a usnadňují orientaci návštěvníků a turistů města. Rozpočet města jistě unese částku v objemu kolem 150 milionů 
Kč ročně. Investicí většinou rozumíme stavbu chodníku či budovy. My jsme však přesvědčeni, že se v rozpočtu nesmí 
zapomenout na „investice“ do lidí a na podporu jejich aktivit. Sem nepatří jen dotace organizacím, ale také městské 
slavnosti, Rodinné zápolení, taneční večerníčky pro seniory atd.

marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Mezi největší investiční výzvy města patří vyřešení městského parku a bývalého fotbalového stadionu. V souvislosti 
s tímto prostorem se musí určit, k čemu budou sloužit městské lázně. Zákonná povinnost nás přiměje řešit odpadové 
hospodářství. Po zákazu skládkování přichází do úvahy jen třídička komunálního odpadu a to bude obrovská inves-
tice. Dalším vážným problémem je městská hromadná doprava a s ní spojená obnova vozového parku, která by se 
měla uskutečnit v příštím roce. Přestože město čekají takto velké investiční výzvy, nesmí se zapomínat na běžnou ob-
novu a rozvoj infrastruktury. Kontinuálně se musí rekonstruovat chodníky, veřejná prostranství na sídlištích i v centru 
města, opravovat školy či parky. Zapomínat se nesmí na další záchranné investice do areálu Kamencového jezera. 
Město zvládne ročně na investice vyčlenit částku do dvou set milionů korun. Aby se město rozrůstalo co nejrychleji, je 
zapotřebí v co největší míře zapojit dotační tituly – evropské, národní i krajské.

JaKÉ iNVestiČNÍ VÝzVY PoDLe Vás ČeKaJÍ cHoMUtoV V NásLeDUJÍcÍcH LetecH? 
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Jak ve vás uzrála myšlenka na po-
moc potřebným?

Chlap v padesáti začíná žít, jak 
se říká. A mně letos těch padesát 
bylo, takže jsem si řekl, že bych to 
mohl oslavit nějakým dobrým skut-
kem, respektive založit tradici tako-
vých skutků. Vybavila se mi loňská 
Cesta proti bolesti pana Milana 
Dzuriaka. Dočetl jsem se, že jeho 
zdravotní stav není ideální a že už 
loni měl problém, aby dojel. Takže 
jsem se s ním setkal a nejprve mu 
nabídl, že bych mohl v jeho projektu 
pokračovat, aby to neupadlo v za-
pomnění. Ale nevěděl jsem, že má 
pokračování vymyšlené jinak.
Takže jste se dohodli, že oba půjdete 
vlastní cestou?

Ano. Já kolo miluji, takže spojím 
příjemné s užitečným a také pojedu 
na kole. Ale jsem Chomutovák, tak 
jízdu začnu i ukončím ve svém rod-
ném městě. Milana Dzuriaka jsem 
na start 8. srpna pozval, rád bych ho 
vzal na pódium, abych ho přítom-
ným představil a přihlásil se k tomu, 
že on je mojí inspirací. Klobouk 
dolů před tím, co dokázal, přestože 
je tak mladý.
A jak na to reagoval?

Napsal, že rád přijde. Já jsem 
mu na oplátku slíbil, že svojí účastí 
podpořím jeho letošní běh v Jirkově 
(uskutečnil se po uzávěrce novin – 
pozn. red.).

Jak jste se dostal k lidem, kterým 
plánujete pomoci?

Rozhodil jsem sítě mezi své 
známé a ti mi doporučili dva chlapce, 
Radimovi je jedenáct a Mattiasovi 
šest. A právě Mattiasova maminka 
mě překvapila a až dojala, protože mi 
ještě doporučila sedmiletou Kačenku, 
která je z nich na tom zdravotně nej-
hůř. Čtvrtým do party je nevidomý 
pan Vaculík, ke kterému chodím na 

masáže. Já k handicapovaným lidem 
mám blízko, protože mojí mamince 
v mých sedmi letech stroj utrhl ruku 
v rameni. V podstatě smrťák, naštěstí 
ji zachránili. Ale ani jí nepřiznali plný 
invalidní důchod, jen částečný. Takže 
dál musela chodit do práce a ještě se 
starat o nás, o děti. Největší gól je, 
že dneska má důchod 6 700 korun 
a kdybychom jí se sestrou nepomá-
hali, asi by se chodila pást.
Odstartujete 8. srpna z náměstí 
1. máje a než se sem zase 28. srpna 
vrátíte, ujedete na kole 2 016 kilo-
metrů. Zvládnete to?

Určitě. Trénuji skoro každý den 
a také jsem si přizpůsobil stravu, aby 
tělo mělo dostatek živin a energie ke 
zvládnutí tak dlouhé cesty.

Trasa nevede po obvodu republiky, 
jak jste ji sestavoval?

Kdybych jel po obvodu republiky, 
dělalo by to nějakých 1 590 kilometrů. 
Takže když jsem chtěl, aby trasa byla 
dlouhá symbolických 2 016 kilome-
trů, musel jsem ji naplánovat jinak. 
Díky tomu se ale povědomí o projektu 
Chomutov pomáhá dostane na víc míst.
Jak konkrétně probíhají přípravy?

Teď před cestou oslovuji spon-

zory, sháním kapely, které na startu 
zahrají, momentálně jsem dohodnutý 
se dvěma.
Jakým způsobem probíhá sbírka?

Do projektu se zapojilo město 
Chomutov, které zřídilo speciální 

sbírkové konto a připravilo čtyři ka-
sičky, do kterých mohou lidé přispívat. 
Město také nechalo vyrobit speci-
ální trička. Část jich povezu s sebou 
a budu jimi dělat propagaci projektu 
a Chomutovu, část půjde do prodeje 
a výtěžek na sbírkové konto. Další pe-
níze by měly plynout od sponzorů.
A s těmi jednáte jak?

Navštěvuji je a představuji jim vizi 
projektu. Rozdávám jim letáčky se zá-
kladními informacemi a odkazuji je na 
web města, kde mají další informace 
a kde jim za rozumný peníz pro sbírku 
nabízím možnost umístit jejich logo.
Setkáváte se spíš s pochopením, 
nebo odmítáním?

Zatím jsem na začátku. Oslovil 
jsem jak malé, tak velké fi rmy. 
A hlavně ty velké neřeknou hned, 
jestli dají, nebo ne. Ale obecně lidé 
reagují vstřícně, je vidět, že solidarita 
ve společnosti ještě existuje.

Chlapi v padesáti začínají žít a někteří i pomáhat. To je případ Chomutovana Lubomíra Kučery, který 
si vzal do hlavy, že získá peníze na kompenzační pomůcky, které usnadní život čtyřem zdravotně 
postiženým spoluobčanům. Zatímco teď s prosbou o příspěvek oslovuje fi rmy z regionu, v srpnu pro 
zdar projektu sedne na kolo a objede republiku.

CHLAP V PADESÁTI ZAČÍNÁ ŽÍT, JAK SE ŘÍKÁ. A MNĚ 
LETOS PADESÁT BYLO, TAKŽE JSEM SI ŘEKL, ŽE BYCH 
TO MOHL OSLAVIT NĚJAKÝM DOBRÝM SKUTKEM.

chomutov pomáhá
·  sbírka na nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované spo-

luobčany (viz protější strana)
·  start jízdy Lubomíra Kučery z náměstí 1. máje 8. srpna ve 11 hodin
·  transparentní účet číslo 9090217/0100 zřízený městem
·  kasičky na příspěvky na recepcích historické radnice a Aquasvěta, 

v prostorách Střediska knihovnických a kulturních služeb, jedna 
mobilní na akcích pořádaných městem nebo s jeho účastí

·  čerstvé informace na www.chomutov-mesto.cz/cz/chomu tov-pomaha, 
kde jsou postupně zveřejňovány i přispívající fi rmy a další pomáhající 
subjekty

Lubomír Kučera:

K padesátinám 
dobrý skutek
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Projekt chomutov pomáhá zajistí 
pomůcky čtyřem handicapovaným
Dobročinnost s prověrkou vlastních sil spojí Lubomír Kučera (viz rozhovor na předchozí straně). V srpnu objede na kole republiku, aby čtyřem 
handicapovaným usnadnil život. Na kole stráví jednadvacet dnů a ujede symbolických 2 016 kilometrů. Putovat bude od pondělí 8. do neděle 
28. srpna. Start nebude anonymní, ale bude mít podobu krátkého koncertu několika hudebních skupin na náměstí 1. máje. Město Chomutov 
takovou iniciativu uvítalo a v rámci svých možností ji podpořilo. Zřídilo transparentní účet číslo 9090217/0100 a kasičky s nápisem Chomutov 
pomáhá, do kterých může vložit peníze kdokoliv, kdo chce stejně jako Lubomír Kučera pomoci. Komu projekt pomůže?

speciální telefon pro 
nevidomého Petra

Příslušenství k vozíku 
radimovi chybí

i v boji s nemocí tablet 
Matthiasovi pomůže

Pomozme Kačence 
k mobilní klimatizaci

Pětačtyřicetiletý Petr Vaculík je 
nevidomý již dvanáct let. V jeho tři-
atřiceti letech mu lékaři diagnostiko-
vali úplnou slepotu z důvodu odum-
ření očních nervů jako následek dia-
betu. Krátce poté dostal zánět jedné 
ledviny a asi tři měsíce na to bylo 

nutné mu ji odebrat. Druhá ledvina 
výborně pracovala po celých šest let. 
Pak ale začala pracovat méně a Petr 
začal chodit na dialýzu.

Všechny tyto následky byly z dia-
betu, proto byl zařazen do programu 
na transplantaci kombinovanou, což 
znamenalo transplantaci ledviny 
i slinivky. Po třech letech dochá-
zení na dialýzu se dočkal vytoužené 
transplantace. Měl štěstí, jeho tělo 
nové orgány přijalo a již dva a půl 
roku výborně pracují.

Petr všechny nesnáze zvládl 
hlavně díky podpoře svých nejbliž-
ších, velice mu pomohl vodící pes 
Gryf. Ten ho doprovází v osobním 
i pracovním životě a výrazně mu 
usnadňuje život. Nyní se Petr živí 
jako masér. Díky dobročinné akci by 
si chtěl zakoupit speciální mobilní te-
lefon pro nevidomé.

Radim Zeman se narodil v roce 
2005 v nemocnici Ústí nad Labem 
s vrozenou vadou meningomyeloke-
lou, tedy rozštěpem páteře, a hydroce-
falusem. Znamenalo to, že bude celý 
život připoután na invalidní vozík. 
Kvůli jeho zdravotnímu stavu rodina 
neustále cestuje po nemocnicích po 
celé republice. Ale Radim je veselý 
kluk, který si cestování oblíbil a vždy 
se velmi těší.

Nyní je žákem základní školy 
Březenecká, která je bezbariérová. 
Nejraději má anglický jazyk. Chlapec 
je upovídaný, vždy ochotný pomoci. 
Miluje procházky v přírodě a všechna 
zvířata. Jeho vášní jsou auta, kdyby 
byl zdravý, za povolání by si zvolil 
automechanika. Také rád poslouchá 
hudbu, nejraději rockovou.

Dnes již jedenáctiletý Radim má 
za sebou spoustu operací hlavy a pá-

teře. Kvůli operacím se dlouhou dobu 
nemohl pohybovat a kvůli tomu má 
nadváhu. Nic ale nevzdává a stále bo-
juje se vším, co mu život připraví.

Peníze z veřejné sbírky mu pomo-
hou získat příslušenství k invalidnímu 
vozíku, které nehradí pojišťovna.

Matthias Reinelt se narodil jako 
zcela zdravé miminko v roce 2010. 
Jednoho dne Matýska viděla ná-
hodně fyzioterapeutka, která dopo-
ručila návštěvu neurologa. Před tím 
bylo provedeno vyšetření svalových 
enzymů, jejichž hodnoty ukázaly 
na závažný problém. Matýsek byl 
hospitalizován v nemocnici, kde 
zazněla diagnóza svalová dystrofi e 
Duchenne, která byla potvrzena ge-
netickým vyšetřením. Tuto nejhorší 
možnou zprávu se rodiče dozvěděli 
v listopadu 2010.

Matýsek od té doby rehabilituje, 
plave, chodí na hipoterapii, užívá 
velké množství výživových doplňků. 
Matýskův psychomotorický vývoj byl 
zcela v normě, začal chodit ve 13 mě-
sících a jedinou potíží byl opožděný 
nástup řeči, ale dneska už Matýsek 
povídá neustále, i když výslovnost 
není dokonalá.

Matýsek je velmi živé dítě, na kte-
rém by na první pohled nikdo nepoznal, 
jak vážně je nemocné. Matýsek měl 
potíže s chůzí do schodů, na delší vzdá-
lenosti a byl více unaven, po nasazení 
kortikoidové terapie se potíže výrazně 
zmírnily. Navštěvuje klasickou mateř-
skou školku, kde má asistentku. V září 
měl být školákem, ale má roční odklad. 
Jediným přáním celé rodiny je, aby se 
Matýsek dočkal léku. A co by si přál 
Matýsek? Určitě hodně dobrý tablet.

Kačenka Škubová se narodila 
v roce 2009 ve 29. týdnu těhotenství. 
Vstup do života neměla vůbec jedno-
duchý a první týden doslova bojovala 
o přežití.

Když bylo Kateřině půl roku, 
projevily se u ní první epileptické zá-
chvaty. Byla převezena do nemocnice 
v Praze. Od záchvatů tam Kačence 
pomohli, léky ale musí brát dodnes.

K epilepsii se přidávaly další dia-
gnózy, jako Westův syndrom, kvadru-
spasticita, která dnes přešla už v disto-
nicko-diskynetickou formu, DMO, 
centrální postižení zraku, hodně 
špatnou imunitu. To vše znamená, že 
Kačenka nesedí, neleze, nechodí, ne-
mluví, sama se nenají, ani nenapije.

Zrovna teď je období veder, pro 
Kačenku snad to nejhorší. Velice 
špatně vedra snáší.

Jsou to dva roky, kdy Kačenka 
dostala asistenčního pejska Emie. 

Eminka ji pomáhá s uvolňováním 
spasmů. Pomáhá ale i rodičům. 
Přinese čistou plenu, použitou odnese 
do koše, svlékne Kačence ponožky, 
podává spadlé věci. Když mají rodiče 
Kačenku na ruce, otevře i dveře.

Díky sbírce chtějí rodiče pro 
Kačenku pořídit mobilní klimati-
zaci, plovací límec, video chůvičky, 
perličkovou koupel do vany a čelní 
teploměr.



názory občanů

10 | názory občanů

Vaše témata
 podNěty

Nepořádek 
u koNtajNerů

Dobrý den,
jsem občan z Chomutova. Na 

Písečné bydlím od roku 1977. 
Zde na Jirkovské 5021, o sto me-
trů dále u čp. 5023 jsou umístěny 
popelnice. Podotýkám, že snad 
ne všichni, ale někteří z těch, co 
vybírají odpadky, je odhazují jen 
na zem. Cestou k dalším popelni-
cím vyhazují to, co se jim nehodí, 
a kolikrát vítr dokoná své a nepo-
řádek je rozesetý široko daleko. 
Koukáte na to z balkonu a nevě-
říte, co to jsou za čuňata. Kolikrát 
mi to nedá a seberu to a uklidím. 
To by ale člověk mohl dělat skoro 
každý den. Myslím si, že nejsme 
výjimkou a toto se děje i u jiných 
popelnic. Chudáci policajti (to 
myslím bez ironie), to nemohou 
vše ohlídat. Ale co s tím? Přece 
se většina slušných lidí nebude 
podřizovat několika jednotlivcům. 
Policajti by měli mít pravomoc, že 
když někoho načapají při dělání 
nepořádku, nasázejí mu rákoskou 
na zadek, aby si to příště rozmys-
lel. Stoprocentně by se to zlepšilo. 
V některých státech to mají a fun-
guje to.

Dobrý den, 
podle doporučení městské poli-

cie, když lidé vidí tyto "vybírače”, 
mají inhned volat bezplatnou linku 
městské policie 156. Strážníci do-
tyčného, pokud se stále nachází 
na místě, donutí, aby si po sobě 
nepořádek uklidil, a dále ho řeší. 
V případě, že v okolí stanoviště 
kontejnerů je nepořádek, může se 
každý občan obrátit na dispe-
čink Technických služeb města 
Chomutova na telefonu 731 411 
775 a jejich pracovníci zajistí 
úklid.

Marcela Čermáková,
odbor interní audit

bude workout 
Na domoviNce?

Dobrý den,
byla by možnost zřídit na 

Domovině – v areálu bývalé ploché 
dráhy – workoutové hřiště? Ráda 
bych se zeptala, jestli se o návrhu 
bude jednat. Ráda bych nějak pod-
pořila výstavbu tohoto hřiště, pokud 
to bude možné. A chtěla jsem se ze-
ptat, co je potřeba pro to podniknout. 

Přeji pěkný den.
Mgr. Lucie Opálková

Vážená paní magistro,
děkujeme Vám za podnět a zájem 

o workoutové hřiště na Domovince 
(ploché dráze). Odbor rozvoje 
a investic připravuje aktualizaci 
pasportu dětských hřišť a sporto-
višť, dále prověří možnost doplnění 
herních prvků v areálu nebo v okolí. 
Také má v úmyslu připravit anketu 
na toto téma. Na základě této aktu-
alizace a ankety bude doplnění her-
ních prvků zahrnuto do plánu inves-
tic. Vlastní realizace však závisí na 
schválení konkrétní investiční akce 
zastupitelstvem města. Bohužel Vám 
v současné době neumíme sdělit ter-
mín doplnění hřiště.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

jaká bude podoba 
městských parků?

Vážení,
mám dva dotazy na parkovou 

úpravu ve středu města Chomutova. 
První dotaz se týká parku na 
Masarykově náměstí před ZUŠ. Za 
minulého vedení města zde bylo 
provedeno kácení starých a výsadba 
nových stromů s dovysazením ži-
vého plotu po obvodu parčíku.

Až potud je vše v pořádku. Na 
hlavní cestu parčíku však byly 
instalovány betonové kvádry s ja-
kousi ocelovou konstrukcí.Volba 
této úpravy nebyla příliš šťastná. 
Nicméně nové vedení města ne-
chalo konstrukci odstranit a nyní 
tam zbyly nevzhledné kvádry 
s uprostřed kamenitou nedokonče-
nou cestou, po které se mimocho-
dem nedá ani chodit. Budou v nej-
bližší době práce dokončeny? Co se 
zamýšlí s nic neříkajícími kvádry?

Druhý dotaz se týká parkové 
úpravy na Benešově náměstí. Kdysi 
šlo o krásný park. Byla zde citlivě 
vysázena zeleň s krásnou květinovou 
výsadbou, vhodně a smysluplně ve-
dené cestičky a podobně rozmístěné 
lavičky. Bylo zde i malé hřiště – kout 
určený dětem. Dnes se rozhodně nedá 
mluvit o parku, ale o jakémsi zele-
ném průchozím pásu plném papírů 
a odpadků. Nedala by se opět udělat 
z tohoto místa krásná odpočinková 
zóna, jako tomu bylo dříve?

Hana Koziolová
Vážená paní,
v současné době je městem vy-

hlášeno zadávací řízení na zhoto-
vitele nového vzhledu parku T. G. 
Masaryka s tím, že práce by měly 
být ukončeny do konce roku 2016. 
V rámci rekonstrukce budou od-

straněny stávající štěrkové chod-
níky, betonové a kamenné obruby 
a tyto budou nahrazeny chodníky 
s mlatovým povrchem s doplněním 
o zpevňující pásy či plochy ze žu-
lové kostky. Odstraněno bude šest 
základových betonových patek, 
stávající lavičky a další mobiliář, 
vše bude nahrazeno novým vyba-
vením. Obnoví se stromová alej 
podél Smetanovy ulice a celkově 
se doplní a změní současná zeleň 
a modelace terénu. Podél hlavní 
osy v parkovém trávníku budou 
vysazeny okrasné květinové záhony 
(tzv. rabata), které budou doplněny 
o jednoduché, lehké konstrukce na 
popínavé rostliny ve tvaru sloupku. 
Současně s pracemi uvnitř parku 
bude probíhat rekonstrukce chod-
níků a veřejného osvětlení ulic po 
obvodu parku.

Podoba parku Eduarda Beneše 
včetně situování cestní sítě je 
dána a vychází z původního ná-
vrhu podoby parku a z jeho rea-
lizace. Smyslem úprav, které byly 
provedeny v rámci revitalizace, 
nebylo v tomto směru cokoliv mě-
nit. Dosadily se stálezelené keře 
a stromy a odstranily nevhodné 
dřeviny. Úpravy navrhl zahradní 
architekt. Na podzim se vysadily 
pruhy cibulovin, které na jaře park 
ozdobily bohatou záplavou květů. 
Ohlasy na tyto úpravy byly zatím 
v naprosté většině kladné. Fakt, 
že si někteří občané z veřejných 
prostranství dělají odpadkový koš 
nebo ničí veřejnou zeleň, bohužel 
žádnou úpravou parku nevyře-
šíme. S ohledem na rozměry parku 
zde není vhodné umístění dětského 
hřiště, kterých je v blízkém okolí 
dostatek.

Bc. Jitka Andršová,
odbor rozvoje a investic

Ing. Jana Hladová,
odbor životního prostředí

parkováNí u zušky 
je problém

Dobrý den,
na základě rubriky Názory občanů 

bych se do ní také zapojila s podně-
tem týkajícím se rozšíření parkova-

cích míst u Základní umělecké školy 
v Chomutově a jejím okolí. V pro-
storách ZUŠ se pohybuje snad denně 
veliké množství žáků s doprovodem 
a s tím souvisí i veliké množství 
parkujících aut v okolí ZUŠ včetně 
omezování chůze na chodníku a bez-
pečného přecházení silnice. Napadlo 
mě, zda by se k uvedenému nedalo 
upravit a využít plochy nepoužívané 
zahrady v zadní části ZUŠ nebo plo-
chy v okolí SPŠ.

Jaroslava Starostová

Dobrý den, vážená paní,
k Vašemu podnětu sděluji, že 

v současné době probíhají jednání 
v rámci akce Komunikace a chod-
níky náměstí T. G. Masaryka, včetně 
úpravy parku, která bude realizována 
ještě v tomto roce. Rekonstrukce na-
vržené lokality obsahuje nové komu-
nikace včetně bezpečných přechodů 
pro chodce, odvodnění a veřejné 
osvětlení. Navýšení počtu parkova-
cích stání je jedním z hlavních pilířů 
této akce. V ulici Purkyňova (podél 
SPŠ) se zúží postranní chodníky a vy-
budují se zde dva parkovací pásy po 
obou stranách komunikace, v ulici 
Křižíkova (u ZUŠ) se rovněž vybudují 
dva parkovací pásy po obou stra-
nách komunikace v šířce dvou metrů 
(na úkor chodníku) a před budovou 
Policie ČR se upraví stávající šikmé 
stání a přidá se pravý parkovací 
pás se zálivy pro umístění veřejného 
osvětlení. Celkový počet parkovacích 
stání po rekonstrukci bude 77 míst.

Pokud jde o využití zahrady za 
ZUŠ za účelem parkování, je tento 
záměr letitým problémem, který jsme 
řešili, jako vlastník pozemku, již v mi-
nulosti. Předmětná plocha je natolik 
zasíťována inženýrskými sítěmi, že 
stavba nového parkoviště a případné 
přeložky těchto sítí by byly až příliš 
nákladné. Vámi další navrhovaná 
plocha k parkování v okolí SPŠ není 
v majetku města Chomutova, ale 
Krajského úřadu Ústeckého kraje se 
sídlem v Ústí nad Labem.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města
úsek majetkoprávní – komunikace

máte také zajímavý Nápad, 
podNět či zkušeNost s Něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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JarosLaV 
zÍKa
Jsem jedním z prvních uživatelů 
tvořivé dílny s názvem Mezi námi, 
kterou pro osoby s mentálním 
a kombinovaným handicapem 
provozuje spolek Masopust. 
Rád se účastním všech aktivit 
dílny a navazuji nová přátelství 
s dobrovolníky i dalšími uživateli 
dílny. Nyní si plánuji, co budu 
dále trénovat. Asi to bude vaření, 
tvoření z různých materiálů 
a praní. Zajímám se o vše, co se 
děje v Chomutově a v dílně si 
o tom povídáme. 

KareL 
PatoČKa
Mimo práce u Policie ČR se věnuji 
literární tvorbě a počátkem 
roku 2016 mi vyšel historický 
román Tulák a erb lilie, který jsem 
dokončil v roce 2013. Děj příběhu 
je vsazen do doby upevňování 
moci Napoleona Bonaparteho, 
s hlavními aktéry i skutečnými 
postavami čtenář pozná tehdejší 
život v Čechách, Francii, husarské 
boje, špionáž ve šlechtických 
kruzích, naplněnou i tragickou 
lásku. Mám dokončeno volné 
pokračování tohoto příběhu, 
tentokrát z prostředí zámořských 
držav Francie po skončení 
indiánských válek. Pokračuji 
v psaní i třetí části příběhu.
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chomutov zná nejlepší zpěváky

Proč bychom se netěšili, znělo 
znovu letním kinem

Hurníková a Pinta získali cenu Jiřího Popela

Šestadvacet let se v Chomutově 
scházejí nadějní zpěváci při soutěži 
Mladá píseň. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Do soutěže se přihlásilo pěta-
dvacet soutěžících. „Nikoho neodmí-
táme, každý má šanci ukázat, co umí. 
Hlavně mladí zpěváci často zjistí, že 
zpěv na mikrofon a s doprovodem je 
jiný, než když si zpívají doma. Někdy 
tedy ze soutěže sami odstoupí, jindy 
na sobě zapracují a jdou dál,“ uvedla 
Helena Čermáková z SKKS. 

Soutěžící si mohou píseň zvo-
lit libovolně. Letošní ročník byl 
od ostatních odlišný v tom, že si 
zpěváci vybírali často české nebo 
slovenské písně. Zazněly skladby 
například od skupiny Čechomor, 

zpěvačky Kristiny nebo od Tomáše 
Kluse. 

Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií, první byla od 12 do 15 let, 
druhá od 16 let. „Do finále obou ka-
tegorií postoupilo čtrnáct soutěžících. 
Kritériem k postupu byla hlavně chuť 
zpívat,“ řekla Helena Čermáková. 

V první kategorii porotu nej-
více zaujala Nina Schwarzová 
s písní Let it be od Beatles, druhé 
místo obsadila také tato zpěvačka 
spolu s Matějem Koudelkou. 
Dvojice zpívala píseň Já s tebou žít 
nebudu od Zuzany Navarové. Třetí 
skončila Jana Nováková s písní 
Saving all my love for you od 
Whitney Houston.

V kategorii starších zpěváků 
byl nejlepší Jan Dvořák se sklad-
bou Patricie z muzikálu Baron 
Prášil, druhá skončila Karolína 

Schubertová s písní Don´t let it rain 
on my parade od Barbory Streisand 
a třetí Adéla Radimcová s vlastní 
skladbou Napořád.

Popáté se do letního kina vrátila 
vážná hudba v podobě Letní filharmo-
nie. Ta letošní doznala několika změn, 
neboť se konala o dva týdny dříve 
a dirigentskou hůlku namísto Kajsy 
Boström držel rumunský dirigent Örs 
Balogh. Závěrečný potlesk zaplněného 
hlediště však dokázal, že vážná hudba 
podpořená talentem všech přítomných 
překonala tyto změny a znovu si našla 
cestu do srdce publika. 

Ústřední roli opět hrál početný mul-
tinárodní orchestr doprovázený stejně 
početným sborem, ani ty nebyly stejné 
jako před rokem. „Obě tělesa se během 
let proměnila. Děti, se kterými jsme 
před šesti lety na projektu začínaly, 
jsou nyní na vysoké škole, a tak Letní 
filharmonie musí hledat nové tváře. 
Ovšem zájemců je dost,“ říká Karel 
Žižka, ředitel ZUŠ Chomutov, která na 
akci znovu spolupracovala se Saskou 

Mozartovou společností a Univerzitou 
Jana Evangelisty Purkyně. 

Složení orchestru bylo znovu ne-
tradiční, a to nejen díky více národnos-
tem. Obecně platí, že v orchestru sedí 
vždy jediný koncertní mistr, ale Letní 
filharmonie měla hned dva. Koncertní 
mistr Julian Dedu totiž neváhal a než 
přišlo jeho sólo s violistkou Deborah 
Sharon Krupa, pomáhal ve skrytu 
ostatním houslistům v orchestru. Oba 
koncertní mistry, ale také dalších deset 
houslistů, čtyři violisty a sedm fléten 
a hobojů, klarinety, saxofon, bicí, 
trumpetu, kontrabas či lesní roh musel 
uřídit nový dirigent Örs Balogh, který 
nahradil oblíbenou Kajsu Boström. 

„Nevěděl jsem, jak na mne bu-
dou hudebníci reagovat, ale s dalšími 
zkouškami byla lepší a lepší atmosféra 
a na konci jsme si užili hodně zábavy,“ 
svěřil se mladý dirigent, který v mi-

nulosti působil jako asistent švédské 
dirigentky, a tak nebyl pro muzikanty 
neznámý. Ovšem i samotná Kajsa 
Boström přes svou nepřítomnost zane-
chala svůj otisk v podobě Letní filhar-
monie, neboť vybírala skladby, které 
během večera zazněly. 

A znít budou i příští rok. Letní 
filharmonie se totiž stala součástí 
velkého tříletého projektu Viva La 
Musica, a tak se i v následujících le-
tech sejdou muzikanti z celé Evropy, 
aby nacházeli přátelství a učili se jeden 
od druhého. 

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
letos již podvanácté získali lidé, 
kteří svou prací přináší něco navíc 
ve prospěch života v Chomutově. 
Cenu udělilo město Hedvice 
Hurníkové a Václavu Pintovi. 

Hedvika Hurníková je předsed-
kyní základní organizace Spolku 
Němců a přátel německé kultury 
Chomutov. Aktivně se účastní 
kulturního a společenského života 
v Chomutově, především v oblasti 

česko-německých vztahů. Letos 
oslaví životní jubileum 90 let.

Václav Pinta je zakladatel po-
bočky České numismatické spo-
lečnosti v Chomutově, autor řady 
odborných textů nejen v oblasti 
numismatiky, ale i regionální his-
torie. Na svém kontě má i několik 
výstav, je spoluautorem výstavy na 
Pražském hradě věnované 700. vý-
ročí narození Karla IV. Věnuje se 
také přednáškové činnosti.
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Návštěva krále
Do Chomutova zavítal 28. července 1335 při své cestě z Francie do Prahy 
král Jan Lucemburský a vydal zde rozsáhlou listinu pro Ústí nad Labem.

Nové právo městu
Král Vladislav II. Jagelonský udělil 27. července 1515 na žádost 
Šebestiá na z Veitmíle Chomutovu právo pečetit červeným voskem.

Ničivá povodeň
Chomutov postihla 30. července 1609 povodeň, při níž měla hladina 
vody dosahovat výš než při záplavě z roku 1566, která zničila v Pískové 
ulici osm domů.

Ničivý požár
Při požáru Dolního předměstí shořelo 23. července 1774 čtyřiapade-
sát domů a jedenáct stodol. Rovněž byl zcela zničen kostel sv. Ducha 
a přilehlý špitál.

koNfiskace psů
V Chomutově byla 31. července 1917 provedena konfiskace psů. Vybra-
ná zvířata měla sloužit jako vojenští, policejní, zdravotní nebo tažní psi.

opraveNé jezero
Po rozsáhlé přestavbě (nové kabiny, mola, věž pro skoky do vody a re-
staurační budova) bylo 6. července 1929 otevřeno Kamencové jezero.

bomby bořily domy
Ve dvě hodiny ráno dne 21. července 1944 bomby z asi 180 spoje-
neckých letadel zničily a poškodily na 400 objektů a obytných domů 
v severním okraji města, Horní Vsi a Zátiší.

čestNé občaNství
Plénum Městského národního výboru v Chomutově schválilo 22. čer-
vence 1949 návrh rady z 19. července na udělení čestného občanství 
města Antonínu Zápotockému. 

Historie Ve zKratce

chomutovská vzpoura a krvavý soud
V letošním roce si připome-

neme 425. výročí takzvaného 
Chomutovského povstání a „kr-
vavého soudu“, které byly jednou 
z předzvěstí náboženských kon-
fliktů, jež vyústily až v ničivou 
třicetiletou válku (1618–1648). 
Chomutovské události se zapsaly 
do historie jako příklad zlovůle 
a krutosti katolické vrchnosti. Jsou 
také jednou z uváděných příčin 
stavovského povstání zahájeného 
Pražskou defenestrací v roce 1618.

Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší 
hofmistr Království českého, byl 
fanatickým katolíkem vycho-
vaným jezuity, a tak se nemohl 
smířit s myšlenkou, že většina 
jeho chomutovských podda-
ných nevyznává katolickou víru. 
Považoval proto za svůj prvořadý 
úkol na svém panství zcela vymýtit 
Lutherovo učení, které podporo-
vali předchozí majitelé Chomutova 
Bohuslav Felix a Bohuslav Jáchym 
Hasištejnští z Lobkovic. Pozval 
proto do města jezuity. Roku 1589 
přijel do Chomutova provinciál 
rakouské provincie páter Georg 
Bader a rektor pražské koleje páter 
Johan Reinel. Již v únoru vysvětili 
zámeckou kapli a městský kostel. 
Lutherský pastor Wofgang Wagner 
byl vyhnán. Byli preferováni kato-
líci před protestantskou většinou.

Základní kámen pro výstavbu 
jezuitského areálu byl slavnostně 
položen 14. 8. 1590. V roce 1591 
pro jezuity Jiří Popel zakoupil sedm 
domů, zřídil jim kolej, předal farní 
kostel a pod dozor jim dal i fary 
v okolních vsích náležejících k pan-
ství. Kolej se skládala z deseti tříd, 
auly, ložnic a místností potřebných 
pro její chod. Součástí byl i dům 
pro ubytování chudých studentů. 

Chomutovské povstání začalo 
po zákazu zvonění při pohřbech 
protestantů, který vydal Jiří Popel 
z Lobkovic. Při pohřbu 13. června 
1591 se někteří protestanti pokusili 
proniknout na městskou věž a zvo-
nit. Dne 30. června zabránil srocený 
dav, aby byli tři obvinění mladíci 
odvedeni do šatlavy na zámku. Věž 
se zvony byla na příkaz zámeckého 
hejtmana opatřena zámkem, který 
kdosi 13. července zničil. O dva 
dny později bylo uvězněno šest to-
varyšů, kteří při pohřbu pronikli do 
věže a rozezněli zvony. Zámecký 
hejtman Kreuziger obvinil z nepo-
kojů městskou radu a nechal všech 
dvanáct radních uvěznit na zámku. 
Následovalo vzbouření obyvatel 
Chomutova, ke kterému se přidali 
i lidé z okolních vesnic. Ozbrojený 
dav tehdy vylomil bránu a osvo-
bodil radní, zdemoloval a vyplenil 
chomutovský zámek, dnešní objekt 
radnice. Hejtman i úředníci uprchli. 
Vzbouřenci poničili také zaří-
zení rozestavěné jezuitské koleje. 
Přítomní jezuité uprchli z koleje 
přes zahrady, v noci pak došli nej-
prve na Červený Hrádek a pak až 
do Libochovic.

Lobkovic svolal 19. srpna 
soud, na který pozval urozené 
pány i doktory práv. Už 20. srpna 
1591 proběhl na zámku Červeném 
Hrádku takzvaný „krvavý soud“ 
nad chomutovskými obyvateli. 
Dva měšťané, Georg Gärnperle 
a Georg Hoppedanz, byli odsou-
zeni k smrti a na místě popraveni. 
Několik dalších provinilců bylo 
uvězněno. Chomutov musel pro je-
zuity 22. srpna vypravit povozy do 
Libochovic a dovézt je zpět do ko-
leje. Město muselo podle rozsudku 
odevzdat všechna udělená privile-

gia a také zbraně předat na zámek 
do rukou svého pána Jiřího Popela 
z Lobkovic. Zachránění členové 
řádu odsloužili ve městě děkov-
nou mši 24. srpna. Jezuitům museli 
Chomutovští nahradit všechny 
způsobené škody na rozestavěné 
koleji. Jezuité zde pak založili 
školu – pozdější gymnázium, která 
se brzy stala známou nejen u nás, 
ale i v sousedním Sasku. Svůj zá-
měr povýšit tuto školu na univerzitu 
(23. 1. 1592 ještě císařem udělena 
práva a výsady) však Popel již ne-
mohl uskutečnit, protože upadl u cí-

saře v nemilost. Byl zatčen, jeho 
majetek zkonfiskován a on sám byl 
odsouzen za velezradu.

Pro město však znamenalo 
Popelovo odsouzení spásu, protože 
císař vrátil Chomutovu již roku 1594 
všechna jeho privilegia a umožnil 
jeho vykoupení z poddanství. Až do 
roku 1622 byla v Chomutově protes-
tantská většina. Po bělohorské po-
rážce zvítězila katolická strana. Ti, 
kteří nechtěli přestoupit na katolic-
kou víru, odešli většinou do Saska. 
V roce 1651 už byl Chomutov čistě 
katolickým městem.

Chomutovský zámek na konci 16. století
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Lidem s poškozením mozku 
pomáhá Klub cerebra

senioři spolu tráví čas v klubu i na výletech

Jen málokdo přemýšlí o tom, jak 
by se život změnil, kdyby mozek, 
ten dokonalý počítač, začal fun-
govat náhle jinak. Třeba v souvis-
losti s dopravní nehodou. Nejen 
polámané tělo může být problém, 
mnohem horší bývá vypořádat se 
s následky, které úraz způsobí v ner-
vovém systému člověka. S podob-
nými následky se musejí vypořádat 
i lidé po mozkové mrtvici.

Ať už dojde k poškození mozku 
jakkoliv, lidem v této situaci pomáhá 
Klub Cerebra. „V jednu chvíli jste 
člověk se všemi běžnými radostmi 
a starostmi. Vzdělaný, sečtělý, kul-
turní, se širokým spektrem zájmů, 
užíváte si život naplno. Pak se v ne-
mocnici probudíte a stěží poznáváte 
své nejbližší příbuzné. Po několika 
dnech nebo týdnech lékaři jakž takž 
spraví vaši tělesnou schránku a pro-
pustí vás do domácí péče. A vy si 
nedokážete zavázat tkaničku u bot, 
nemůžete řídit auto, jezdit na kole, 
nepoznáváte písmena ani čísla, vzpo-
mínky se vám v hlavě pletou,“ po-
psala možné poškození mozku Pavla 
Benešová z Klubu Cerebra.

V Praze působí od roku 2007 
nezisková organizace Cerebrum, 
která podporuje lidi po poškození 
mozku, jejich rodiny a pečující. 
Tato organizace ve spolupráci se za-
psaným spolkem Masopust založila 
na začátku roku 2015 Klub Cerebra 
v Chomutově.

Klub nabízí pomoc lidem, kteří 
v důsledku poranění mozku mají 
potíže v oblasti kognitivních funkcí, 
tedy třeba s pamětí či pozorností, 
v oblasti řeči a komunikace, potíže 
související se změnou chování a pro-
žívání. „Klub poskytuje poradenství 
a psychologickou podporu, organizuje 
pravidelné tréninky paměti a dalších 
kognitivních funkcí, pořádá besedy 
a přednášky, jejichž cílem je přispívat 
k porozumění problematiky poranění 
mozku,“ uvedla Pavla Benešová.

Poranění nebo poškození mozku 
je takové poškození tkání mozku, 
které není způsobeno degenerativní 
nebo vrozenou nemocí, ale náh-
lým úrazovým dějem. Úraz hlavy, 
tedy traumatické poranění mozku, 
nejčastěji vzniká při dopravních 
nehodách, sportovních či pracov-
ních úrazech, pádech, napadení. 
Další častou příčinou získaného 
poškození mozku bývá cévní moz-
ková příhoda, nádor mozku, infekce 
nebo hypoxie, například v důsledku 
otravy nebo zástavy srdce.

Jak dokáže poškození mozku 
změnit život, popisuje Trevor Powell 
v knize Poškození mozku. Zachytil 
například příběh mladé Šárky, která 
měla v plánu jít na uměleckou školu. 
Po jednom večírku se svezla autem 
s přítelem, který před jízdou pil alko-
hol, a vybourali se. Šárka skončila na 
šest měsíců v nemocnici, mimo jiné 
s poškozením mozku, a je na vozíku. 

Maluje pořád ráda, ale není schopná 
nakreslit rovnou čáru. Stále ráda 
chodí do galerií, i když zapomíná, co 
tam viděla.

Martina srazilo nákladní auto, 
když jel na motorce. Úraz měl za 
následek poškození mozku. Ztratil 
práci kvůli problémům s pamětí, 
organizováním a plánováním. 
Projevuje se u něj snížená odolnost 
vůči frustraci, když rozebral a vy-
čistil svou motorku, zjistil, že jí 
neumí dát dohromady. Pocítil velké 
zklamání a rozzuřil se tak, že svůj 
stroj rozmlátil kladivem.

Lidé trpící poškozením mozku 
žijí také v Chomutově, své příběhy 
ale nechtějí zveřejňovat. V Klubu 
Cerebra se pravidelně scházejí, 

mohou se tam o své problémy po-
dělit s ostatními a hlavně – neustále 
trénují svůj mozek. Klub sídlí na 
Husově náměstí 38, vchod je na-
proti sportovní hale. Více informací 
se lidé dozví z internetových strá-
nek www.spolekmasopust.cz.

Čtyři stovky klientů se scházejí 
v Klubu seniorů při Sociálních 
službách Chomutov. Společně slaví 
narozeniny, jezdí na výlety a tráví 
volný čas. Jelikož je to největší klub 
v Chomutově, musejí se členové 
scházet po skupinách, všichni by 

se do jednoho sálu nevešli. „Za tu 
dobu, co klub existuje, se již něko-
likrát změnilo místo, kde se členové 
scházejí, právě z důvodu kapacity. 
Nyní jsme v prostorách domu pro 
seniory Merkur,“ uvedla vedoucí 
klubu Věra Vejražková.

Náplň schůzek v klubu je různo-
rodá. Ti starší si přijdou hlavně popo-
vídat s přáteli, oslaví spolu svátek či 
narozeniny. „Tím pádem mají důvod 
vyjít z domu, pěkně se obléknout 
a upravit. Tento sociální kontakt se 
svými vrstevníky je pro mnohé velmi 
důležitý,“ vysvětlila Věra Vejražková.

Mladší senioři nejsou příliš aktivní 
v účasti na schůzkách, ale zato rádi 
jezdí na výlety. „Tím se to krásně dělí. 
Ti starší si raději posedí a povídají, 
mladší plánují a organizují výlety, kte-
rých se pak účastní,“ dodala vedoucí.

Cíle, kam se senioři vydávají, jsou 
klasické i zajímavé. Navštěvují zámky 
a hrady v okolí, prošlé mají i zoolo-
gické či botanické zahrady, byli se ale 
podívat i v mýdlárně, elektrárně či na 
různých výstavách. „Výlety plánujeme 
na taková místa, kde uvidíme kus his-

torie nebo české kultury a zároveň se 
něco naučíme,“ uvedla vedoucí.

V klubu se konají několikrát do 
roka přednášky nebo besedy. Lidé se 
při nich mohou dozvědět například 
o nebezpečí, které jim hrozí, ale také 
o léčivých účincích bylin či o kráse 
motýlů. Součástí schůzek bývá také 
cvičení nebo výpravy do kin či diva-
del. O všechny akce, které klub po-
řádá, je velký zájem. „Někdy to bývá 
organizačně náročně, ale vždy to ně-
jak vymyslíme, aby se mohli zúčastnit 
všichni, kteří mají zájem,“ řekla Věra 
Vejražková.

V klubu nezapomínají na oslavu 
jubilea. Naposledy senioři popřáli 
dvěma členkám, které slavily deva-
desátiny. Jedna z nich se svěřila, že 
do klubu chodí již třicet let a zatím se 
nechystá přestat.

ukázka tréNiNku 
mozku
Přeskupte níže uvedená písme-
na tak, aby z nesrozumitelných 
slov vznikly názvy českých měst:

ÝDFARLTN
ŽIDEOMLAC
CĎARHIOŽOVE
VEŠONEB
ŠVYKVO
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Úschova peněz a listin u advokáta
Advokátní úschova je nejčastěji 

využívána při prodeji nemovitých 
věcí, který skýtá řadu rizik spoje-
ných se zápisem vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. Klíčovým 
momentem je totiž povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Otázkou je, jakým 

způsobem se prodávající a kupu-
jící domluví na úhradě kupní ceny. 
V případě platby před povolením 
vkladu vzniká riziko pro kupují-
cího a v případě platby po povolení 
vzniká riziko pro prodávajícího. 
Princip advokátní úschovy peněz je 
takový, že kupující složí před vkla-

dem vlastnického práva peníze pro 
prodávajícího na zvláštní účet nezá-
vislé třetí osoby - advokáta. Teprve 
při naplnění předmětu obchodu 
a splnění všech podmínek smlouvy, 
jsou peníze uvolněny z účtu advo-
káta prodávajícímu. Do té doby ne-
může s penězi disponovat ani jedna 

ze zúčastněných stran. K účtu má 
přístup dle smlouvy pouze advokát, 
tedy nezávislá osoba. Do advokátní 
úschovy se vyplatí investovat, pro-
tože celá koupě díky ní bude probí-
hat mnohem bezpečněji.

Mgr. Ing. Jiří Dostál, advokát,
advokátní kancelář Dostál & Sorokáč

zrušeNí trvalého pobytu

kdo žádá?
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části 
nebo oprávněná osoba za splnění zákon-
ných podmínek.

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správ-
ních činností – evidence obyvatel, přízemí
telefon: 474 637 200 až 203
e-mail: eo@chomutov-mesto.cz

co s sebou potřebuji?
•   občanský průkaz nebo jiný doklad 

totožnosti,

•   podat písemný návrh na zrušení místa tr-
valého pobytu,

•   prokázat splnění zákonných podmínek 
pro zrušení adresy místa trvalého pobytu 
občana – zaniklo-li užívací právo občana 
k objektu nebo vymezené části objektu, 
jehož adresa je v evidenci obyvatel uve-

dena jako místo trvalého pobytu občana 
a neužívá-li občan tento objekt nebo vy-
mezenou část,

•   doložit vlastnické právo nebo jiné užívací 
právo, pokud si existenci tohoto práva 
nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně 
veřejným dálkovým přístupem v katastru 
nemovitostí.

kolik za to zaplatím?
Správní poplatek 100 Kč za osobu.

Může osoba s mentálním postižením pracovat?

Jak je to se zdravotním pojištěním 
studentů o prázdninách?

Může. Záleží však na rozsahu 
a typu postižení. Často je potřeba 
těmto lidem poskytnout vhodné pod-
mínky při hledání zaměstnání i jeho 
výkonu. Při lehčím typu postižení 
je možné sehnat práci stejným způ-
sobem, jako u osob bez handicapu 
a na otevřeném trhu práce, případně 
s dopomocí služby jako je například 
podporované zaměstnávání (vyhle-
dání vhodného typu zaměstnání, 
pomoc při sepsání životopisu, kon-
taktování zaměstnavatele, asistence 

na pracovišti do zapracování apod.). 
Pokud je postižení závažnější, je ve 
většině případů nutné využít někte-
rou sociální službu nebo jiný typ 
podpory. Častou možností je práce 
na chráněných pracovních místech, 
kde jsou speciálně upravené pod-
mínky, díky nimž je možné zaměst-
nat osoby, které by se na běžném 
trhu práce neuplatnily (zkrácená 
pracovní doba, podpora na pracovi-
šti, upravená náplň práce, upravené 
pracovní prostředí). Kvalitu chráně-

ného místa je třeba nejdříve ověřit, 
označená místa často neodpovídají 
potřebám lidí s postižením a těží 
z příspěvků úřadu práce. 

Umístění na běžný či chráněný 
trh práce může předcházet také pra-
covní rehabilitace, kterou zprostřed-
kovává úřad práce. Nácvik probíhá 
v přirozeném prostředí zaměstna-
vatele, například v kavárně Café 
Atrium zapsaného spolku Masopust. 
Tréninkem k budoucímu zaměst-
nání může být sociálně aktivizační 

služba a sociálně terapeutické 
dílny. Tato služba přichází v úvahu 
například v případě, že postižení 
je závažnější a současný stav neu-
možňuje nástup do zaměstnání ani 
v chráněných podmínkách. Může 
jít o trénink dovednosti, které zvýší 
šanci na následné pracovní uplat-
nění. Pro některé je docházení do 
těchto služeb maximem.

Tereza Petřinová, 
pracovník sociálně terapeutické dílny, 

Masopust, z.s. 

V květnu jsem udělala maturitu 
a jsem už přijata na vysokou školu. 
O prázdninách mám domluvenou 
brigádu. Vyplývá mi z dané situace 
nějaká povinnost ve vztahu ke zdra-
votní pojišťovně, nebo za mě nadále 
prostě platí pojistné stát?

Jestliže student složil v květnu 
maturitní zkoušku a bez přerušení 
pokračuje studiem na vysoké škole, 

považuje se i celá doba od ukončení 
střední školy do dne zápisu na vy-
sokou školu za soustavnou přípravu 
na budoucí povolání. Dotyčný stu-
dent tak patří bez dalších podmínek 
(ať je výdělečně činný, nebo ne) 
mezi tzv. nezaopatřené děti, za které 
pojistné platí stát. Jen maturanti, 
kteří dál ve studiu nepokračují, ne-
smí o posledních prázdninách po 

celý (!) kalendářní měsíc vykoná-
vat výdělečnou činnost – v takovém 
případě by nebyli považováni za 
nezaopatřené dítě a stát by za ně po-
jistné neplatil.

Připomínáme ještě, že pojiště-
nec má povinnost vždy oznámit své 
zdravotní pojišťovně skutečnosti 
rozhodné pro vznik a zánik povin-
nosti státu platit za něj pojistné. 

Školy tuto povinnost nemají, i když 
většina z nich oznámení provádí. 
Nezapomeňte si tedy zjistit, zda 
za vás škola zdravotní pojišťovně 
oznámila ukončení studia na střední 
škole, resp. pak hlavně zahájení stu-
dia na vysoké škole. Pokud ne, mu-
síte tyto skutečnosti oznámit sama.

Mgr. Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP
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Mladí záchranáři soutěžili v zooparku

Šikulka na Kadaňské ani před 
prázdninami nezahálela

V Podkrušnohorském zooparku 
se konalo okresní kolo pohybově 
vědomostní soutěže Mladý záchra-
nář. Soutěž je určena pro děti z 2. 
stupně základních škol a je zamě-
řená na oblast ochrany člověka za 
mimořádných událostí a běžných 
rizik. „Zúčastnilo se jí celkem deset 
čtyřčlenných družstev. Děti plnily 
různé úkoly na celkem dvanácti 
stanovištích, například z první po-
moci, topografi e, dopravní výchovy, 
nahlašování mimořádných událostí 
a dalších oblastí,“ popsal mluvčí ha-
sičů Lukáš Marvan.

Zvítězilo družstvo klášterec-
kého gymnázia, druzí byli žáci 
ze základní školy Krušnohorská 
z Jirkova a třetí byl tým ze základní 
školy Písečná. První dvě druž-
stva, která prokázala nejlepší zna-
losti, postoupila do krajského kola 
Mladého záchranáře v Děčíně.

Tuto akci pro 7. a 8. ročníky 
základních škol uspořádal Hasičský 
záchranný sbor Ústeckého kraje, 
územní odbor Chomutov. S organi-
zací pomáhali také policisté, dobro-
volní hasiči a žáci i učitelé slouče-
ných středních škol ESOZ.

Ještě než se dětičky rozutekly ze 
školy, aby si pořádně užily prázd-
niny, pozvaly je vychovatelky z dru-
žiny i s rodiči k poslednímu tvoření 
v rámci kroužku Šikulka. Jako vždy 
se do tvoření zapojily jak děti, tak 
i jejich doprovod. „Stalo se už pravi-
dlem, že paní vychovatelky, pokud je 
to možné, připravují materiál na tvo-
ření nejen pro děti, ale pro každého, 
kdo přijde. Tentokrát to s přípravou 
nebylo nijak náročné, stačilo jen asi 
pětadvacet plechovek od kukuřice 
nebo hrášku, pořádně je očistit od 
lepidla, natřít základovou barvou 
a práce mohla začít,“ řekla vychova-
telka Gabriela Knoblochová.

Každý si dekoroval svoji ple-
chovku a využil při tom získaných 
dovedností z předchozích setkání. 
Bylo možné zvolit libovolnou tech-

niku zpracování. Někteří nanášeli 
strukturovací pastu v kombinaci 
s dekupáží, neboli ubrouskovou tech-
nikou, jiní dekorovali krajkami, stuž-
kami a mícháním různých barev v ná-
těrech a někteří kombinovali všechny 
techniky dohromady. „Bylo úžasné 
sledovat, jak všichni samostatně 
pracují, zapojují svoji fantazii a opět 
jim pod rukama vznikají jedinečné 
originály. Podařilo se nám proměnit 
obyčejné plechovky v květináčky, 
organizéry a tužky, dózy na sladkosti, 
dekoraci do koupelny nebo dokonce 
plechovku na špagety,“ popsala vy-
chovatelka s tím, že setkání jsou pro 
všechny příjemně stráveným časem 
ve velmi milé společnosti. Vždy se 
navíc naučí vyrábět a tvořit jinou 
technikou. Kroužek bude pokračovat 
se začátkem příštího školního roku.

Šikulka na Kadaňské ani před 

Žáci z Hornické 
cestovali za radostí

Základní škola Hornická v Cho-
mu tově uspořádala projektový den, 
tentokrát s názvem Cesta k radosti. 
Žáci 5. tříd připravili pro své mladší 
spolužáky z prvního stupně v růz-
ných prostorách školy sportovní 
závody, jazykolamy a zábavné sou-
těže. Na všechny soutěžící čekala 
sladká odměna.

Průvodce skupinkám dětí dělali 
spolužáci ze sedmých tříd a 9.A, kteří 
se o děti opravdu vzorně starali, což 
bylo někdy i velmi náročné. „Dokonce 
si přišly zasoutěžit i děti z nedaleké 
mateřské školy v Šafaříkově ulici,“ 
uvedla učitelka Zuzana Hejcmanová.

Na druhém stupni zbylé třídy 
vyrazily za zábavou mimo budovu 
školy. Šesťáci do lesoparku, kde 
plnili úkoly v pracovních listech 
a pořizovali fotodokumentaci. 
Osmé třídy si vybraly pro spor-
tovní vyžití areál Domovinky, kde 
žáci hráli fotbal, tenis, jezdili na 
kolečkových bruslích, na skate-
boardech a hráli v altánu společen-
ské hry. Třída 9.B si prověřovala 
týmového ducha, logické myšlení 
a kombinační schopnosti při úni-
kové hře Escape. Skupinky bojo-
valy nejen s časem, ale i strachem 
z uzavřených prostorů a tmy.
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soutěžící se při Psychologické 
olympiádě zabývali životními motty

atletky z Březenecké jsou nejlepší v kraji

Děti poznávaly povolání umělce, 
uspořádaly i výstavu

Životní motto, kterým se řídím. 
To bylo téma dvanáctého ročníku 
Psychologické olympiády, která se 
konala ve střední zdravotnické škole. 
Soutěže, kterou škola organizovala, 
se zúčastnilo patnáct žáků z osmi 
zdravotnických škol z Ústeckého 
a Libereckého kraje. Každý soutě-
žící uchopil hlavní heslo olympiády 
originálním způsobem, zpracoval po-
werpointovou prezentaci nebo krátký 
film a obhajoval své myšlenky a ná-
zory doplněné osobními zkušenostmi.

Porota, která neměla snadný 
úkol, se shodla na vítězství žákyně 
Anastasie Sherstobitové z Liberce, 
která se zúčastní ústředního kola 
olympiády. „Anastasia, která žije 
v České republice třetím rokem, 
vycházela ze svých zkušeností, 
které dokázala zobecnit. Ukázala, že 
nestačí mít jen sen, ale že je nutné po-
stupnými kroky tento sen sám sobě 
plnit i za cenu toho, že obětujeme 

kousek vlastního pohodlí,“ uvedla 
Marcela Malíková ze sloučených 
středních škol ESOZ.

Na druhém místě se umístila do-
mácí soutěžící Sabina Burghardová 
ze třídy ZA 4.A. Sabina se otevřeně 
podělila o příběh, který prožívá, 
a vysvětlila, že jí životní motta 
pomáhají jít dál. V současné době 
se jako studentka maturitního roč-
níku zaměřuje na svou budoucnost 
a podporou jí je heslo „I ten nej-
mohutnější strom pochází z malého 
semínka a i obrovské schodiště má 
první schod.“

Třetí příčka patřila Janu Hanau-
erovi z Teplic za osobitou prezentaci 
hlavního hesla soutěže. Jan, který se 
ve volném čase věnuje herectví a da-
bování, natočil s kamarády krátký 
film, ve kterém velmi vtipně zobra-
zili šest hesel, která často použí-
váme, jako například „Risk je zisk“ 
nebo „Život je boj“.

V průběhu přestávky byla pro 
účastníky soutěže i jejich pedago-
gické doprovody připravena pro-
hlídka zdravotnického minimuzea, 
které se nachází v budově školy, 
a módní přehlídka zdravotnických 
uniforem. K vidění byla nezapo-
menutelná modro-bílá uniforma se 

zástěrkou a legendárním čepcem, 
ale i současné pracovní oděvy zdra-
votníků. V roli modelek se předsta-
vily žákyně třetího ročníku oboru 
zdravotnický asistent.

Na závěr soutěžící obdrželi 
diplomy nebo účastnické listy 
a drobné dárky.

Vybrané žákyně reprezentovaly 
základní školu Březenecká v kraj-
ském finále atletických závodů Pohár 
rozhlasu v Ústí nad Labem. Tam se 
po skvělých výkonech kvalifikovaly 
z předchozího okresního kola, kde 
jednoznačně ovládly celou soutěž. 

„Ani v Ústí, mezi krajskou atletickou 
elitou, nenechaly nikoho na pochy-
bách, že to jsou právě ony, kdo v tuto 
chvíli vládne atletickým disciplí-
nám, a opět si přesvědčivě došly pro 
vytoužené vítězství a pozvedly nad 
hlavu pohár pro vítězky mezi staršími 

žačkami,“ řekl zástupce ředitelky 
Josef Karhan. Školu reprezentovala 
Markéta Štolová, Natálie Marková, 
Denisa Matějková, Tereza Čihařová, 
Nicole Ammerová, Šárka Klimešová, 
Natálie Ulrichová, Kristýna Šupicová 
a Natálie Mikešová. „Obrovské po-

děkování patří nejen děvčatům za 
jejich výkony a přístup, ale také paní 
učitelce Čihařové, která děvčata při-
pravovala, vedla a doprovázela na 
jednotlivých soutěžích. Držíme všem 
pěsti při dalších závodech,“ dodal zá-
stupce ředitelky Karhan.

Obrazy chomutovského malíře 
Dády Jansty zaplnily prostory ma-
teřské školy Kamarád v Růžové 

ulici. Výstava se konala v rámci 
projektu Čím budu, až vyrostu 
a děti se tak mohly seznámit s po-

voláním umělce. „Malíř má ve 
třídě U Berušek vnučku Elenku 
a ochotně zapůjčil několik svých 
cenných děl. Z nich děti a paní uči-
telky vytvořily výstavu a nazvaly 
ji Galerie U Berušek,“ uvedla zá-
stupkyně ředitelky Jana Benešová.

Otevření galerie i její návštěva 
se stala pro děti poučnou hrou. 
Na žádné správné vernisáži nesmí 
chybět pohoštění. To zajistila třída 
nejmenších dětí, která pod vede-
ním učitelek připravila moravské 
koláčky. Děti nachystaly těsto 
a pak koláčky plnily a zdobily. 
Koláčky pak pekly kuchařky a děti 
je rozdávaly při vernisáži.

Před návštěvou galerie byly 

děti poučeny, jak se mají chovat, 
protože namalovat obraz dá, dle 
slov pana malíře, neskutečnou 
a zdlouhavou práci. Děti si na vý-
stavu fiktivně zakoupily vstupenky 
a mohly se kochat úžasnými ob-
razy, ze kterých čišela pozitivní 
energie. Atmosféra výstavy byla 
podkreslena relaxační hudbou, což 
celý zážitek ještě umocňovalo. 
„Pro všechny návštěvníky to byl 
neskutečný zážitek. Vždyť kolik 
dětí se do galerie s rodiči podívá, 
tady za nimi galerie přišla sama,“ 
řekla zástupkyně. V následujících 
dnech měly děti při ranních hrách 
jediný úkol – vyzkoušet si, jak 
těžké je namalovat krásný obrázek.
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Dopravní podnik pořídí nové, 
pohodlné a ekologické vozy 

Třiadvacet nových vozů má 
v plánu zakoupit Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova. Jedná 
se o velmi výraznou obměnu stáva-
jícího vozového parku. Důvodem 
je ekologičtější veřejná doprava. 
„Směřujeme tím k bezemisní a níz-
koemisní veřejné dopravě. Deset 
trolejbusů, které nyní máme, je 
v provozu již dvacet let. Naftové 
vozy nejsou ekologické ani mo-
derní. Postupně budeme obměňovat 
i vozy starší deseti let. Naším cílem 
je zajistit cestujícím komfort a po-
hodlí při cestování, všem obyvate-
lům města čistší životní prostředí,“ 
uvedl ředitel dopravního podniku 
Petr Maxa.

Nové vozy by se v ulicích mohly 
objevit již v druhé polovině příštího 
roku. Dopravní podnik plánuje po-
řídit deset osmnáctimetrových klou-
bových trolejbusů, pět dvanáctime-
trových trolejbusů, šest CNG (plyn) 
dvanáctimetrových autobusů a dva 
CNG osmnáctimetrové kloubové 
autobusy. „Rozhodli jsme se nepo-
řizovat vozy kratší dvanácti metrů, 
protože by ve špičce byly přeplněné. 
Všechny nové vozy budou zcela níz-
kopodlažní s vyklápěcí plošinou pro 
vozíčkáře. Vyslyšeli jsme tím poža-
davky cestujících,“ vysvětlil ředitel. 
Částečně nízkopodlažní vozy totiž 
nebyly příliš vhodné pro seniory 
nebo vozíčkáře, kteří se nedostali do 

všech částí autobusu nebo trolejbusu 
kvůli schodům. Tento problém v no-
vých vozech nenastane.

Zakoupené vozy se budou střídat 
na všech linkách městské hromadné 
dopravy v Chomutově, Jirkově i při-
lehlých obcích. Linku číslo 16 budou 
nově obsluhovat kloubové CNG au-
tobusy, které nahradí kratší vozy, tím 
pádem se navýší přepravní kapacita.

Všechny vozy budou vybavené 
novým zvukovým orientačním a in-
formačním systémem. Ten každou 
zastávku oznámí její název. Řidič 
díky tomuto systému bude moci 
pouštět podle potřeby zvukové in-
strukce, například „Nastupujte pouze 
předními dveřmi“ nebo „Postupujte 

dále do vozu“ a další. Zrakově han-
dicapovaní lidé se pomocí dálkového 
ovladače dozví, jaké číslo má linka 
a jakým směrem jede. Zároveň s po-
užitím ovladače dostane signál řidič, 
že veze zdravotně postiženého.

Pořízením třiadvaceti nových 
vozů získá dopravní podnik tři čtvr-
tiny moderního ekologického vo-
zového parku. Postupně má v plánu 
vyměnit i zbývající neekologické 
nebo staré vozy. Obměnu začal 
dopravní podnik již v roce 2014, 
kdy pořídil tři nové autobusy. O rok 
později vyjelo do ulic sedm nových 
CNG autobusů. V současné době 
cestující přepravuje šestnáct trolej-
busů a deset CNG autobusů.

Dopravní podnik chce zakoupit 
nové autobusy a trolejbusy díky do-
taci z Integrovaného operačního pro-
gramu Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Dotace může činit až 85 
procent z nákladů. Cílem moderni-
zace vozového parku je především 
ekologická doprava i spolehlivost 
a pohodlí pro cestující.

K záměru nákupu nových auto-
busů a trolejbusů mohou lidé zasílat 
své připomínky či návrhy na e-mai-
lovou adresu dpchj@dpchj.cz do 
20. července letošního roku. Zasláním 
dotazu na tuto adresu se také mohou 
dozvědět více informací. 

Město zapojí občany 
do rozhodování

V Chomutově bude v nejbližší 
době probíhat sociologický prů-
zkum kvality života, ve kterém se 
občané mohou vyjádřit, jak jsou 
spokojeni nebo nespokojeni v zá-
kladních oblastech kvality života, 
např. se vzděláváním, životním pro-
středím, volnočasovými, kulturními 
a sportovními aktivitami ve městě či 
dopravou. „Občané se touto formou 
mohou podílet na rozvoji města. 
Dotazník sociologického průzkumu 
bude možné snadno vyplnit na webu 
magistrátu,“ řekla referentka strate-
gického plánování odboru rozvoje 
a investic Tereza Rödlingová. 

Zároveň mohou občané určit 
priority k plánovaným rozvojovým 
aktivitám města, například rekon-
strukce bytového fondu a veřejného 
prostranství, projekty se zaměře-
ním na sociální podnikání a sociální 

bydlení, další revitalizace měst-
ského parku, Kamencového jezera, 
zooparku, horní části Bezručova 
údolí, smysluplné využití budovy 
bývalých městských lázní a jiných 
nevyužívaných objektů ve městě, 
propojení autobusové, železniční 
a cyklodopravy, rekonstrukce kul-
turního domu KaSS, obnovy území 
po demolici kina Evropa, přesu-
nutí hlavního železničního nádraží 
do centra města. „Součástí budou 
také otázky na rozvoj zážitkové 
turistiky, například singletrack, 
wakepark, dirtpark či venkovní po-
silovny,“ dodala Rödlingová. 

Sociologický průzkum bude pro-
váděn formou dotazníkového šetření 
a skupinových diskuzí. Dotazník 
bude možno vyplnit osobně s ta-
zatelem, ale i on-line na stránkách 
města Chomutova. 

PřIHLáŠKA DO SOuTěŽě

„za ještě krásNější chomutov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

Jméno,
příjmení:

Adresa soutěžícího:

Tel.: 

Adresa, č. patra nebo popis místa předmětu soutěže:

Přihláška musí být doručena v  písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2016 prostřednictvím pošty nebo 
osobně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města chomutova – ožp, zborovská 
4602, 430 28 chomutov, nebo elektronicky na adresu podatelna@chomutov-mesto.cz. Obálka nebo 
e-mail musí být opatřeny názvem soutěže „za ještě krásnější chomutov“. Podmínky soutěže jsou 
k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Datum nar.: 

Nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, 
balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

Nejhezčí výzdoba domu
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

Nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba 
okolí domu, předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná 
z veřejných ploch města)

Dopravní podnik čeká obnova vozového parku
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křížovka V létě roku 1936 západně a severně od Chomutova bylo postaveno přes padesát (tajenka) vzor 36.

jed
N

o
d

u
c

h
é 

stř
ed

N
ě těžk

é

tě
žk

é

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.

osmisměrka Od 1. 7. v PZOO opět bude vyjíždět (tajenka). vtipy o dovoleNé

Na dovolené povídá matka 
synovi: „Po obědě nesmíš na 
houpačku, Pepíčku, mohlo by ti 
být zle.” 
„Ale mami, když doma smím, 
proč tady ne?” 
„Protože doma nestojí tvůj oběd 
sto padesát korun!”

Letadlo na letišti se už  roz-
jíždí, ale najednou zastaví 
a vrací se zpátky. Po hodinové 
pauze znovu odstartovalo. 
Znepokojený cestující se zeptal 
letušky, co se stalo. Letuška na to 
odpoví:  
„Pilotovi se nějak nelíbil zvuk 
motoru a trvalo nám skoro 

hodinu, než jsme sehnali pilota, 
kterému to nevadilo...”

Průvodce ukazuje turistům starý 
zámek a vysvětluje: „Tento zámek 
pochází z 15. století s výjimkou 
fontány, kterou právě staví. 
Ta bude pocházet ze století 
šestnáctého."

Ptá se zájemce o zájezd 
v cestovní kanceláři před 
placením: „A prosím vás, jste 
pojištěni proti úpadku?” 
Úřednice se na něj konejšivě 
podívá a povídá: „Nebojte se, to 
se dozvíte na letišti!”aVaŘi, BaLet, BarYUM, BorŠČ, DĚVČe, ePoPeJ, etioP, KasaŘ, KLetr, 

LeBKY, LetáK, PLUie, PŘÍze, sariN, saUNa, sKÓre, sLoUPY, sMYKY, 
stoPY, sVazY, ŠeLMa, ŠiPáK, ŠNeci, ÚLeKY, UPUstit, VraKY, YsatY
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 13., 20. a 27.7. st 16.30  koNcerty dechových hudeb – tradiční 
středeční koncerty dechových hudeb – městský park 

 27.7. st 17.00  a sessioN – album a arcus – atrium SKKS
 3., 10., 17., 24. a 31.8.  st 16.30  koNcerty dechových hudeb – tradiční 

středeční koncerty dechových hudeb – městský park

 6.7. st  22.00 fakjů paNe učiteli 2
 7.7. čt   10.00 pohádkový rej s divadlem koráb
 7.7. čt 22.00 pařba v pattayi
 8.7. pá 22.00 řachaNda
 9.7. so 22.00 the boy
 13.7. st 22.00 jurský svět
 14.7. čt 22.00 padesát odstíNů čerNé
 15.7. pá 22.00 lucie: příběh jedNý kapely
 16.7. so 22.00 lída baarová
 20.7. st 21.30 bohové eGypta
 21.7. čt 10.00 o koblížkovi 21.30 dvojNíci
 22.7. pá 21.30 léto all eXclusive
 23.7. so 17.00 fesŤáček letňáček
 27.7.  st 21.30 deadpool
 28.7.  čt 21.30 GaNGsterka: afričaN
 29.7. pá 21.30 zmizelá 
 30.7. so 21.30 aNdré rieu – koNcert z maastrichtu

 7.7.  čt 17.00 leGeNda o tarzaNovi (3d)
   19.00 lucie: příběh jedNý kapely
 8.7.  pá 16.00 leGeNda o tarzaNovi (3d) 17.00 očista: volebNí rok
   19.00 leGeNda o tarzaNovi
 9.7.  so 15.00 hledá se dory 16.00 jak se zbavit Nevěsty
   18.00 leGeNda o tarzaNovi (3d) 19.00 očista: volebNí rok
 10.7.  ne 15.00 hledá se dory (3d) 17.00 mike i dave sháNěj holku
   18.00 leGeNda o tarzaNovi 20.00 očista: volebNí rok
 11.7.  po 17.00 mike i dave sháNěj holku
   19.00 leGeNda o tarzaNovi (3d) 19.30 tohle je Náš svět
 12.7.  út 17.00 očista: volebNí rok 19.00 líNá zátoka
 13.7.  st 17.00 leGeNda o tarzaNovi 19.00 NeoNový býk
 14.7.  čt 11.00 doba ledová: mamutí drcNutí
   17.00 doba ledová: mamutí drcNutí (3d)
   19.00 mike i dave sháNěj holku
 15.7.  pá 16.00 doba ledová: mamutí drcNutí (3d)
   17.00 doba ledová: mamutí drcNutí 19.00 vzkaz v láhvi
 16.7.  so 15.00 doba ledová: mamutí drcNutí 17.00 podfukáři 2
   19.00 v zajetí démoNů 2
 17.7.  ne 15.00 doba ledová: mamutí drcNutí (3d)
   17.00 aleNka v říši divů: za zrcadlem
   18.00 leGeNda o tarzaNovi 20.00 Než jsem tě pozNala
 18.7.  po 17.00 doba ledová: mamutí drcNutí (3d)
   19.00 warcraft: prvNí střet
 19.7.  út 17.00 doba ledová: mamutí drcNutí 19.00 vzkaz v láhvi
 20.7.  st 17.00 warcraft: prvNí střet (3d)
   19.00 lucie: příběh jedNý kapely
 21.7.  čt 17.00 učitelka 19.00 bůh ti žehNej ozzy osbourNe
 22.7.  pá 16.00 hledá se dory (3d) 17.00 julieta 19.00 učitelka
 23.7.  so 15.00 aNGry birds ve filmu (3d) 17.00 učitelka
   19.00 zhasNi a zemřeš
 24.7.  ne 15.00 zootropolis: město zvířat 17.00 zhasNi a zemřeš
   19.00 učitelka 20.00 moNteNeGro
 25.7.  po 17.00 léto all eXclusive 19.00 zhasNi a zemřeš
 26.7.  út 17.00 učitelka 19.00 paN dokoNalý 17.00 paN dokoNalý
 27.7.  st 19.00 bůh ti žehNej ozzy osbourNe
 28.7.  čt 11.00 aleNka v říši divů: za zrcadlem (3d)
   17.00 krotitelé duchů 19.00 sezN@mka
 29.7.  pá 16.00 hledá se dory 17.00 sezN@mka
   19.00 krotitelé duchů (3d)
 30.7.  so 15.00 doba ledová: mamutí drcNutí 17.00 jasoN bourNe
   19.00 krotitelé duchů (3d)
 31.7.  ne 15.00 heidy děvčátko z hor 18.00 krotitelé duchů
   18.00 jasoN bourNe 20.00 sezN@mka

 7.7.  čt 17.00

   19.00

 8.7.  pá 16.00

   19.00

 9.7.  so 15.00 

   18.00

 10.7.  ne 15.00

   18.00

 11.7.  po 17.00

   19.00

 12.7.  út 17.00

 13.7.  st 17.00

 14.7.  čt 11.00

   17.00

   19.00

 15.7.  pá 16.00 

   17.00

 16.7.  so 15.00 

   19.00

 17.7.  ne 15.00

   17.00

   18.00

 18.7.  po 17.00 

   19.00

 19.7.  út 17.00 

 20.7.  st 17.00

   19.00

 21.7.  čt 17.00

 22.7.  pá 16.00

 23.7.  so 15.00 

   19.00 

 24.7.  ne 15.00

   19.00 

 25.7.  po 17.00

 26.7.  út 17.00 

 27.7.  st 19.00

 28.7.  čt 11.00

   17.00

 29.7.  pá 16.00

   19.00

 30.7.  so 15.00

   19.00

 31.7.  ne 15.00

   18.00 

 6.7. st  22.00
 7.7. čt   10.00
 7.7. čt 22.00 
 8.7. pá 22.00 
 9.7. so 22.00 
 13.7. st 22.00 
 14.7. čt 22.00
 15.7. pá 22.00
 16.7. so 22.00
 20.7. st 21.30 
 21.7. čt 10.00
 22.7. pá 21.30
 23.7. so 17.00
 27.7.  st 21.30
 28.7.  čt 21.30
 29.7. pá 21.30
 30.7. so 21.30

KiNo sVĚt

LetNÍ KiNo

 13., 20. a 27.7. st

 27.7. st 17.00  
 3., 10., 17., 24. a 31.8.  st

KoNcertY

Od 9.7.  staré hudebNí Nástroje – sbírka Jaromíra Růžičky včetně produkce 
z Chomutova a Krušných hor – Dům J. Popela

Od 1.8.  Grafické cesty – dialoGy – Alois Kračmar a Hana Matuščíková – 
galerie Lurago

Do  31.7.  obrazy – milaN pecák – Art galerie Radnice

Do 31.7.  petr boháček – diGitálNí ilustrace – výstava digitálních 
ilustrací spojená s workshopem – PZOO

Do 14.8.  pohádkou pozNáváme svět – výstava dětských výtvarných prací – 
PZOO, interiér větrného mlýna

Do 26.8.  Gruppe plus erlaNGeN werkschau – uměNí jiNakosti – 
galerie Špejchar

Do 28.8.  kašpárkovo pidluke – loutky a loutková divadla 1850 – 1950 ze 
sbírky Marie a Pavla Jiráskových – oblastní muzeum, radnice

Do 30.8.  kurz kresby a Grafiky – galerie Na schodech

Do  31.8.  vesmírNá odysea – fotoGrafie – reNata matysová – 
výstavní síň knihovny

Do  31.8.  prodejNí výstava masožravých rostliN – PZOO, výstavní síň

Do 3.9.  má vlast cestami proměN – společné česko-německé projekty 
záchrany památek – kostel sv. Kateřiny

Do  30.9.  proměNy – blaNka bohdaNová – vernisáž od 17 hodin – galerie 
Zlatý klenot

Od 9.7.  staré hudebNí Nástroje

Od 1.8.  Grafické cesty – dialoGy

Do  31.7.  obrazy – milaN pecák
Do 31.7.  petr boháček – diGitálNí ilustrace

Do 14.8.  pohádkou pozNáváme svět 

Do 26.8.  Gruppe plus erlaNGeN werkschau – uměNí jiNakosti –

Do 28.8.  kašpárkovo pidluke

Do 30.8.  kurz kresby a Grafiky
Do  31.8.  vesmírNá odysea – fotoGrafie – reNata matysová

Do  31.8.  prodejNí výstava masožravých rostliN
Do 3.9.  má vlast cestami proměN

Do  30.9.  proměNy – blaNka bohdaNová

VÝstaVY

 16. a 30.7.   08.00  severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje

 9., 23. a 30.7.  14.00  krušNohorská hračka pro každého – 
výroba fi gurek, přívěsků, magnetků a dalších předmětů – PZOO, 
Stará Ves

 10.7., 7.8.   11.00  hudebNí matiNé ve staré vsi – vystoupení 
folklorního souboru Kucharovci a jejich hostů ve stodole 
krušnohorského statku – PZOO, Stará Ves

 11. až 17.7.   10.00  výtvarNé dNy ve staré vsi – PZOO, Stará Ves

 17.7.  ne 10.00  rodiNNé zápoleNí 2016 – v kuchyNi – 
Areál Banda – Saltus aréna

 12., 13., 19., a 20.8.   18.00  pohádkové safari – cesty do světa kouzelných bytostí – 
PZOO

 13.8. so   rodiNNé zápoleNí 2016 – Naše město – 
historické centrum města

 13. až 20.8.    obNažeNi – park u divadla

 17.8.  st 17.00  výtvarNá dílNa – v rámci festivalu OBNAŽENI – atrium 
SKKS

 20.8.  so 20.00  v rytmu orieNtu – taneční a hudební show – atrium 
SKKS

 26. až 28.8.   10.00  deN otevřeNých dveří v chomutovském 
depozitáři železNičNího muzea Ntm – 
v blízkosti depa Českých drah, přístup z Černovické ulice

 28.8. ne 14.00  couNtry fest – atrium SKKS

 1.7. až 31.8.     letNí čítárNa v atriu – od pondělí do pátku mezi 
9. a 17. hodinou, v sobotu a v neděli mezi 10. a 18. hodinou – denní 
tisk, časopisy, knihy a odpočinek ve stínu podloubí – atrium SKKS

 1.7. až 31.8.     malováNí pro děti v dětském odděleNí – 
každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek – městská knihovna

 1.7. až 31.8.     volNé hraNí deskových a karetNích her 
– každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek – studovna městské 
knihovny

 1.7. až 31.8.     prázdNiNový provoz domečku – od pondělí do 
pátku mezi 10. a 16. hodinou – volné využití posilovny, horostěny, 
tělocvičny, k dispozici je i stolní tenis nebo fotbálek – SVČ 
Domeček

 1.7. až 30.9.     dětský svět baNda – každý den mezi 11. a 21. hodinou 
– atrakce a zábava pro děti i dospělé – areál Banda

     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

     muzeum čs. opevNěNí Na kočičáku – prohlídky 
každou sobotu a neděli od 10 hodin – Na Kočičáku 

 16. a 30.7.   
 9., 23. a 30.7.  

 10.7., 7.8.   

 11. až 17.7.   až 17.7.   až
 17.7.  ne

 12., 13., 19., a 20.8.   

 13.8. so   

 13. až 20.8.    obNažeNi až 20.8.    obNažeNi až
 17.8.  st 17.00  

 20.8.  so 20.00  

 26. až 28.8.   až 28.8.   až

 28.8. ne 14.00  

 1.7. až 31.8.     až 31.8.     až

 1.7. až 31.8.     malováNí pro děti v dětském odděleNí až 31.8.     malováNí pro děti v dětském odděleNí až

 1.7. až 31.8.     volNé hraNí deskových a karetNích heraž 31.8.     volNé hraNí deskových a karetNích heraž

 1.7. až 31.8.     prázdNiNový provoz domečkuaž 31.8.     prázdNiNový provoz domečkuaž

 1.7. až 30.9.     dětský svět baNda až 30.9.     dětský svět baNda až

    

     

     

PŘeDNáŠKY, BeseDY, aKce

Pravidelné akce

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

  miNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kameNNé plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

   

  miNerály a horNiNy krušNohoří
   pohledy do pravěku

  lapidárium – kameNNé plastiky
  fialův pohyblivý betlém

oBLastNÍ MUzeUM
 stálé
expozice
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podrobNý 
kaleNdář akcí 
najdete na webu:

Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje 

výběrové řízeNí Na obsazeNí 
pracovNích míst:
• Koordinátor/ka městského informačního centra
• Referent/ka městského informačního centra
•  Referent/ka městského informačního centra se 

zaměřením na informační technologie
na odbor kancelář primátora,
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

 27.7.  Palackého za SZŠ, Vodních staveb vč. zadních traktů a parkoviště, sídl. 
zd. Štěpánka, Školní, Vršovců, Vikové – Kunětické

 28.7.   Čechova, Smetanova, Legionářská, Purkyňova, Meisnerova, Křižíkova, 
náměstí T. G. Masaryka, Školní

 2.8.   Čechova, Rokycanova, mjr. Šulce, nám. Dr. Beneše, Spořická, Školní, 
Poděbradova + vnitroblok, Wolkerova, Nádražní

 3.8.   28. října, Školní, K. světlé, zadní trakt u MMCH, zborovská, Za Zborovskou, 
Bezručova cykl. stezka podél Chomutovky

 4.8.   U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova, Na Moráni – k masokombinátu – Dvůr Anna

 9.8.   Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, raisova, Jugoslávská, 
Pražská, spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna, k dolu J. Žižky

 10.8.   Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M.Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

 13.8.   edisonova mimo chod. u Nsp a VzP, Dr. Janského, parkoviště 
u aquasvěta

 11.8.   Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 
revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá 
od Bělidla po Alf. Muchy – chodníky, Farského, Mánesova

 16.8.   Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – část, 
K. Buriana, selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na 
Příkopech

  17.8.   Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, Alf. Muchy, Zadní Vinohrady, 
U Kamencového jezera

 18.8.   Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, Tom. ze Štítného, Politických vězňů, 
Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 23.8.   Čelakovského, Stromovka, okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 
Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká

 24.8.   Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Buchenwaldská

 25.8.   Cihlářská, M. Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Blatenská, Moravská

 30.8.   Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, Jiráskova

 31.8.   Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 
Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova

 1.9.   Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

 27.7.  Palackého za SZŠ, 

 28.7.   Čechova, Smetanova, Legionářská, Purkyňova, Meisnerova, 

 2.8.   Čechova, Rokycanova, mjr. Šulce, 

 3.8.   28. října, Školní, 

 4.8.   

 9.8.   Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, 

 10.8.   Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M.Gorkého, 

 13.8.   

 11.8.   Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 

 16.8.   Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – část, 

  17.8.   Kosmonautů, Patočkova,

 18.8.   Čelakovského, Mostecká, 

 23.8.   Čelakovského, Stromovka, 

 24.8.   Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 

 25.8.   Cihlářská, 

 30.8.   Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, 

 31.8.   Havlíčkova, Erbenova, 

 1.9.   Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 

KoMPLeXNÍ BLoKoVÉ ČiŠtĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 23.7. so 09.00  pro – doma cup – 3. ročNík závodu v libovolNé 
pistoli 60 raN – multifunkční hala střelnice SSK 

 8. 8.  po 11.00  chomutov pomáhá – start charitativní cyklojízdy L. Kučery na 
podporu nákupu pomůcek pro handicapované děti – náměstí 1. máje 

 23.7. so 09.00  

 8. 8.  po 11.00  
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mladý tým sestoupil
Národní házenkářky SK Cho-
mutov NH sestoupily z 1. do 
2. ligy. Mladý tým v sezoně jen 
jednou vyhrál a jednou remizo-
val, zbylých 20 zápasů prohrál. 
Skončila tak mimořádně úspěš-
ná etapa klubu, který mezi lety 
1998 a 2010 získal deset titulů 
mistryň České republiky.

poběží se hodiNovka
Atleti VTŽ Chomutov pořádají 
v sobotu 9. července už 37. roč-
ník Chomutovské hodinovky. 
Běžecký závod na stadionu na 
Zadních Vinohradech odstar-
tuje v 10.00 hodin, do 9.30 
pořadatelé přijímají přihlášky.

Krátce Pálkař Beavers odpálil stý homerun, 
nadhazovač vstoupil do síně slávy

z chomutovské líhně až na vrcholné šampionáty

Gymnastky zažily medailové žně 

Letošní červen byl pro softba-
lový klub SC 80 Beavers Chomutov 
opravdu historický. Bývalý exce-
lentní nadhazovač Lubomír Vrbenský 
byl jako první hráč Beavers uveden 
do Síně slávy Evropské softbalové fe-
derace. Pálkař Václav Svoboda zase 
dlouhým odpalem pokořil hranici 
100 homerunů. 

„Softbal byl pro mě vždy skvě-
lou zábavou. Chtěl bych poděkovat 
rodině za podporu a klukům z repre-
zentace i chomutovského klubu za 
výkony, které předváděli a umožnili 
mi tak získat toto ocenění,“ řekl bě-
hem předávání dojatý nadhazovač.

Ve sportu je zvykem, že hráči 
jsou do síní slávy uváděni po konci 
aktivní kariéry. „Luboš tam byl uve-
den hned poté, co pověsil softbalové 
kopačky na hřebík, což dokazuje, 
jak moc si ho federace váží,“ vy-
světluje tiskový mluvčí klubu Jan 
Řápek. 

Zápis do historických tabulek 
patří také pálkaři Beavers Václavu 
Svobodovi, který je autorem stovky 
homerunů. „Tuto metu zatím poko-
řili jen dva hráči z extraligy. Vašek 
je prvním z našeho klubu,“ říká 
Jan Řápek a připomíná, že Václav 
Svoboda začal pracovat na dosažení 

historické mety už v roce 2003, kdy 
se stal významnou součástí chomu-
tovského týmu. Po třinácti letech 
magickou hranici překročil. 

„Je to poctivý dříč, který chce 
být nejlepší a ze všech sil se sou-
středí na odstranění chyb. Navíc je 
velmi silný a má rychlé ruce, což jej 
řadí k české pálkařské extratřídě,“ 
charakterizuje chomutovského re-
kordmana tiskový mluvčí. A jak klub 
oslavil prolomení jubilejní stovky? 
„Myslím, že pro Vaška i celý tým 
bude nejlepší oslavou postup do play 
off a týmový úspěch ve vyřazova-
cích bojích,“ uzavírá Jan Řápek.

Dlouhodobá trpělivá práce se 
kanoistům SC 80 Chomutov letos 
úročí měrou vrchovatou. Silná ge-
nerace dorůstá do juniorského až 
dospělého věku a začíná se v těchto 
fi nálních kategoriích prosazovat i na 
vrcholných soutěžích.

Nejzářivějším příkladem může 
být osmnáctiletý Ondřej Bišický, 
který poslední červnový víkend 
poprvé okusil atmosféru senior-
ského mistrovství Evropy v Moskvě. 
„Reprezentační trenér ví, jaký je 
Ondra talent, tak ho na šampionát 
vzal, aby si to tam bez tlaku na vý-
sledek vyzkoušel,“ prozradil šéftre-
nér chomutovského kanoistického 
klubu Petr Doležal. Bišický a jeho 

parťák Martin Seidl ve dvojkajaku 
startovali na trati 500 metrů. Přestože 
to není jejich standardní trať, oba 
mladíci zabojovali, v rozjížďce skon-
čili pátí a postoupili do semifi nále, 
kde obsadili sedmé místo. Celkově 
jim patřila šestnáctá příčka.

Bišický dokonce v květnu bo-
joval o účast na olympiádě, byť 
vzhledem ke konkurenci a nomi-
načním pravidlům byla jeho šance 
mizivá. Na olympijské donomi-
naci v Duisburgu ve dvojkajaku se 
Seidlem na trati 200 m skončili tři-
náctí, postupovali jen vítězové.

Daniel Pokorný se zase zúčastnil 
akademického MS v Portugalsku. Na 
singlkajaku se na tratích 200 a 500 m 

dostal do velkého fi nále a v obou pří-
padech nakonec obsadil 8. místo.

Chomutovský klub bude mít 
zastoupení i v Plovdivu, kde tento 
měsíc proběhnou mistrovství juniorů 
(tj. do 18 let) a kanoistů do 23 let. 
Kromě Bišického ve dvojkajaku na 
trati 200 m se tam ve čtyřkajaku na 
1 000 m představí i Michal Čeřovský.

Trenérům dělají radosti i další 
jejich svěřenci. Celorepublikový 
žebříček žáků vede Jakub Remuta, 
dorostenců zase Tomáš Fridrych. 
Spolu s nimi kritéria pro zařazení 
do sportovního centra mládeže spl-
ňují i Andreas Predka, Magdaléna 
Tomanová, Kateřina Vrbenská, Nela 
Marková a Adam Novotný.

Oddíl moderní gymnastiky SC 
80 Chomutov má za sebou zna-
menité jaro. Celkem sportovkyně 
tohoto klubu získaly 48 medailí, 
z toho 17 zlatých. Osm závodnic 
reprezentovalo oddíl na mistrovství 
České republiky a úspěchem skon-
čily také domácí závody, v nichž 
chomutovský oddíl fi guroval v roli 
pořadatele. 

„Máme za sebou další krásnou 
sezonu, i když se nám nepodařil 
naplnit únorový cíl v podobě zisku 
padesáti medailí, vozili jsme cenné 
kovy téměř z každého závodu. 
Letošní statistiky jsou opravdu vy-
nikající a je příjemné vidět, že se 
pečlivý trénink vyplácí,“ říká hlavní 
trenérka moderních gymnastek Věra 
Nedbálková. Těší ji také skuteč-

nost, že se dařilo mnoha závodnicím 
a svůj talent a píli dokázala prodat 
také mladší děvčata. „Úspěchy měly 
i závodnice, které letos přešly do 
starších kategorií a musely se vy-
pořádat se zkušenější konkurencí. 
Skutečnost, že se začínají prosazo-
vat mladší gymnastky, je pro nás 
velký příslib a myslím, že pokud 
vydrží poctivě trénovat, můžeme 
očekávat stejné medailové úspěchy 
i v budoucnu,“ dodává. 

Mezi největší úspěchy oddílu pa-
tří početné zastoupení jeho závodnic 
na mistrovství České republiky, 
na kterém v rámci kombinova-
ného programu obsadila Jacqueline 
Bernasová šesté a Tereza Žižková 
sedmé místo. „Na mistrovství re-
publiky se v této sezoně kvalifi -

kovalo více gymnastek než vloni 
a věřím, že tento vzestupný trend 
bude pokračovat, i když nám nyní 
několik stabilních opor odchází,“ 
kvituje Věra Nedbálková. Větší 
úspěchy zaznamenal oddíl také 
v rámci oblastních přeborů, když 
pět dívek vybojovalo titul přebor-
nic. Úspěšné jaro podtrhla i vysoká 
účast na Chomutovském poháru, 
kde startovalo 135 závodnic z ČR, 
Slovenska a Polska. 

Gymnastky nebudou zahálet ani 
během prázdnin. Sejdou se druhý 
týden v srpnu, aby v rámci letního 
soustředění zahájily přípravu na 
sezonu. V loňském roce v podzimní 
části věnované společným skladbám 
získaly čtyřicet cenných kovů, a tak 
mají co obhajovat. Tereza Žižková

Ondřej Bišický
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Žijeme tady, ukázal Domeček. 
Bavily se děti každého věku

Rozloučit se se školním rokem 
a přivítat prázdniny přišly děti do 
chomutovského Domečku při akci 
Žijeme tady. Konal se již třetí ročník 
a již tradičně se ho zúčastnily různé 
organizace, které představovaly svou 
činnost. „Lidé si u nás mohli vytvořit 
Mimoně z kamenů nebo si vyzkoušet 
sumo, což je aktivita klubu Pathfi nder, 
tedy takové křesťanské varianty 
skauta,“ uvedl Jan Matoušek, koordi-
nátor KCR Horizont.

Z nepřeberného množství ak-
tivit, které nabízí Domeček, si 
návštěvníci mohli vyzkoušet ty 
netradiční, třeba aquazorbing, 
street workoutové cvičení a mnoho 
dalších. Své stánky měly i některé 
kroužky. Pokud se jejich zaměření 
dětem líbilo, od září se do nich 
mohou přihlásit. Kapacita se však 
rychle plní. V letošním školním 
roce Domeček dosáhl rekordního 
počtu 1 326 účastníků zájmových 

činností. „Mám dojem, že ještě ně-
jaké rezervy máme, takže pokud by 
zájem byl, tak si s tím poradíme,“ 
řekl Milan Märc, ředitel Domečku. 

Akce Žijeme tady se zúčast-
nily děti z mateřinek i základních 
škol, odpoledne do areálu zavítala 
veřejnost. Starší děti či jejich rodiče 
se dozvěděli o oborech, které na-
bízí sloučené střední školy ESOZ, 
mladší děti se věnovaly vyrábění. 
Každý, kdo přišel, si přišel na své.




