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ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

SVĚTOVÁ JEDNIČKA VE FILTRAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Společnost Donaldson je vedoucím celosvětovým dodavatelem

 filtračních systémů a jejich výměnných částí.

Donaldson slouží zákazníkům průmyslových a motorových trhů, počínaje 

odprašovacími zařízeními, výrobou elektrické energie, přes speciální filtrace, 

průmyslové kompresory, vzduchové filtry pro těžká nákladní vozidla.

PROJEKTOVÝ ( VÝROBNÍ ) INŽENÝR
Pracovní náplň:

ź Navrhování a vývoj výrobních postupů a vybavení
ź Efektivní správa přidělených projektů zajišťujících splnění obchodních i technických cílů

ź Příprava, kontrola a správa rozpočtu projektu
ź Realizace nových produktů podle postupu APQP / APD

ź Tvorba FMEA a vývojových diagramů, iniciace metod s cílem vyhodnotit a optimalizovat 
výstup s důrazem na uspořádání, směrování, vybavení, organizaci práce a tok materiálu

ź Vedení a správa technické dokumentace, optimalizace technologických procesů, hledání 
nových způsobů a technologií ke zlepšení stávajících výrobků a procesů, 

zajištění kvality a snížení nákladů

Požadavky:
ź VŠ vzdělání v technickém oboru

ź Minimálně 3 roky praxe jako průmyslový / projektový inženýr
ź Znalost práce na PC (MS Office, MS Project, ACAD), rozpočtová kontrola a zadávání 

veřejných zakázek
ź Znalost angličtiny - pokročilá úroveň

ź  Zkušenosti s řízením projektů (podle ISO 9001, TS 16 949)
ź práce na plný úvazek / na dobu neurčitou

ź  35 000 - 45 000,- Kč (dle zkušeností) + čtvrtletní bonusy 

Benefity:
*notebook a služební mobil *stravenky *příspěvek na dopravu *dovolená 5 týdnů *flexibilní 

začátek/konec pracovní doby, možnost si napracovat hodiny *občerstvení na pracovišti 
*vzdělávací kurzy vč. angl.jazyka, školení  *ZAME - zvýhodněné volání *firemní akce 

*příspěvek na penz. připojištění a kulturní akce

Průmyslová zóna Verne, Klášterec nad Ohří

kontakt: 474 616 600 / 611       E-mail: lucie.janegova@donaldson.com

HLEDÁME KANDIDÁTA NA POZICI:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 3,9–4,9 l/100 km, 101–112 g/km

Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ nyní 
pro všechny modely a konfi gurace.

Chcete si právě teď užívat pocit výjimečnosti okořeněný 
adrenalinem? Pronajměte si stylové provedení Monte 
Carlo nebo sportovní vůz OCTAVIA RS 245. A když se 
Vám za dva roky změní život? Změníte i vůz! Třeba na 
rodinný RAPID SPACEBACK či SUPERB COMBI. Díky 
jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění 
i servis, si prostě zvolíte model, barvu, výbavu a délku 
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem 
ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

skodabezstarosti.cz

NOVÉ AUTO 
BEZ AKONTACE.

JAK TO?

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-11   1 31.5.2017   9:07:05
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9.6.
V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie Noc kostelů od 18 hodin

10.6.
•  Severočeské farmářské 

trhy na náměstí 1. máje 
od 8 hodin

•  Cesta kolem světa v rámci 
Rodinného zápolení v Saltus 
aréně

•  Muzejní noc na téma 
protektorátní fi lm.

14.6.
Zábavný den v Domečku 
Žijeme tady od 10 hodin

23.6.
Preventivní akce Když se chceš 
opalovat, musíš se chránit 
na Kamencovém jezeře od 
11 hodin

30.6.
Do tohoto data musí obyvatelé 
města uhradit poplatek za 
komunální odpad.

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe

cHcete MĚ?
amanda je hodná, asi pětiletá 
kříženka labradora. Má skvělou 
přátelskou povahu a je vždy 
dobře naladěna. Vhodná k domku 
se zahradou. Při dostatečném 
pohybu venku by jí jistě nevadil 
ani život v bytě. 
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.

� aktuality
 5 město opravuje památky, 

iGNác dostaNe Novou 
střechu
Přes pět milionů korun město 
letos vyčlenilo na opravy 
devíti památek. Nejrozsáhlejší 
a nejnároč nější bude oprava 
střechy kostela sv. Ignáce, která 
byla připravována několik let.

 téma
 6 chomutovské 

krušeNí: dva dNy 
zábavy prošpikovaNé 
horNickÝmi tradicemi
Obří průvod čtyř desítek 
delegací zahájí v polovině 
června 21. setkání hornických 
a hutnických měst České 
republiky pod názvem 
Chomutovské krušení. 

� rozhovor
 8 jitka kŮsová: kámeN mi 

strašNě voNí
Grafi čka, malířka a především 
sochařka Jitka Kůsová je 
křehkou ženou, která krotí 
kámen rozbrušovačkami. Před 
téměř třiceti lety chtěla žít život 
umělce.

� kultura
 12 opevNěNí hradŮ za 

husitŮ bylo velmi 
dŮmyslNé, ukazuje 
vÝstava
Jak se v 15. století dalo zabránit 
dobytí hradu, ukazuje výstava 
s ná zvem Husitské fortifi kační 
umění. 

� historie
 13 socha svatého floriáNa 

doputovala ze staré 
kašNy před městskou věŽ
Socha svatého Floriána 
původně stála na sloupu 
uprostřed kašny, usazené ve 
východní třetině náměstí před 
kostelem svatého Ignáce. 

� školy
 16 Žijeme tady pobaví 

a otevře Galerii
Zábavné odpoledne pro 
širokou veřejnost připravil 
chomutovský Domeček i pro 
tento rok. Akce Žijeme tady 
se 14. června uskuteční již 
počtvrté. 

� téma
 22 mezi kaNoisty 

překvapuje kateřiNa 
vrbeNská
Podle první trojice letošních 
celostátních závodů 
v rychlostní kanoistice 
bude zřejmě celý rok pro 
chomutovské vodáky úspěšný. 

� kultura � školy

KYVADLO NA KAMeNNÉ
Se ZŘeJMĚ rOZKÝVe

více na straně 4
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Krátce
Nezapomeňte Na 
poplatek za odpad
Poplatek za komunální odpad 
je splatný do 30. června. Sazba 
činí 250 korun na osobu za rok 
a musí jej uhradit každá fyzická 
osoba s trvalým pobytem ve 
městě Chomutově.

lékaři iNformují 
o opalováNí
U hlavní pláže na Kamencovém 
jezeře se bude 23. června konat 
akce Když se chceš opalovat, 
musíš se chránit. Kontrola 
znamének od lékařky začne 
v 11 hodin dopoledne.

jízdeNky Na safari 
jsou v prodeji
Na Pohádkové safari o druhém 
a třetím srpnovém víkendu si 
lidé mohou zakoupit jízdenky 
na webu www.zoopark.cz.

posledNí akce uzavře 
domeček
Kvůli výměně lina na podlahách 
ve Středisku volného času 
Domeček kroužky skončí ve 
středu 14. června akcí Žijeme 
tady 2017.

číst si mohou veNku
Do 31. srpna bude v SKKS ote-
vřena letní čítárna v atriu. K dis-
pozici jsou časopisy, beletrie, 
dětská literatura i denní tisk.

zmizela pískoviště
Technické služby v těchto dnech 
vybouraly stará pískoviště v uli-
cích Na Příkopech a Legionářská 
a opravily kontejnerová stání 
v ulicích Lidická a Skalková.

Nové hřiště předškoláky učí i baví

Depozitář odkryl utajené skvosty

Předškoláci z mateřinky v Bla
ten ské ulici mají nové hřiště, které 
jim nabídne mnoho zábavy. Mohou 
si hrát na řidiče a nenásilně se učit 
značky a bezpečnost na silnicích. 
Auta policistů, hasičů a záchra
nářů je naučí nejdůležitější tele
fonní čísla. Při skákání panáka či 
housenky pochytí první písmenka 
a čísla. „Kromě dopravního hřiště 
grafika plochu rozděluje na louku, 
pláž a vodu, což dává dětské fantazii 
další prostor pro hru,“ říká ředitelka 
chomutovských mateřských škol 
Irena Kopecká. Uprostřed hřiště je 
terč pro házecí hry. Po stranách ne
chybí prostor pro branky. 

O pár desítek metrů dál zdobí 
zahradu nová dvoumetrová lanová 

pyramida. „Dětem pomáhá s hrubou 
motorikou,“ vysvětluje ředitelka. 
Pyramida má certifikaci herního 
prvku pro děti od tří do dvanácti let. 

„Do herní plochy a pyramidy město 
investovalo přes čtyři sta tisíc ko
run,“ dodala referentka odboru roz
voje a investic Kateřina Vránová.

Chomutov získá na letní se
zonu významné turistické láka
dlo. Městu se podařilo vyjednat 
otevření železničního depozitáře 
Národního technického muzea. 
„Depozitář, který ukrývá nádherné 
parní lokomotivy a další želez
niční vozy, bude mít otevřeno 
čtyři dny v týdnu od června do 
konce září,“ láká náměstek primá
tora David Dinda. Po Bezručově 
údolí, Kamencovém jezeře 
a Podkrušnohorském zooparku 
Chomutov turistům i rekreantům 
nabídne další unikátní atraktivitu.

 Dosud byl depozitář otevřen 
jen na dva víkendy v roce. „Téměř 
sto historických kolejových vozů 
je obrovským pokladem, který si 

budou moci prohlédnout návštěv
níci Chomutova i jeho obyvatelé. 
Proto město národnímu technic
kému muzeu výrazně pomůže 
s propagací,“ vysvětluje Dinda 
s tím, že náklady na otevření a pro
voz depozitáře nese Národní tech
nické muzeum.

 Depozitář bude pro veřej
nost zpřístupněn po celou letní 
sezónu až do 1. října 2017, vždy 
od čtvrtka do neděle v čase od 
10.00 do 17.00 hodin. Železniční 
depozitář sousedí s areálem depa 
Českých drah. Přístup do oploce
ného areálu je možný pouze po 
značené trase z prostoru parkoviště 
Globusu obejitím restaurace ob
chodního centra.

Kyvadlo na Kamenné se 
zřejmě rozkýve

Každý z Chomuto váků jej zná 
a denně ho vidí tisíce řidičů jezdící 
po třináctce. Kyvadlo na sídlišti 
Kamenná se možná rozhýbá.

Masivní trojúhelník s kyva
dly léta rozdmýchává zvědavost 
nejednoho Chomutováka. Co je to 
za objekt a k čemu slouží? Objekt 
zarostlý zelení je uměleckým dí
lem významného českého umělce. 
„Kyvadlo či kývač vytvořil Karel 
Vratislav Novák v osmdesátých 
letech. Tvůrce mnoha dalších 
kinetických neboli pohybových 

plastik je autorem i známého met
ronomu na pražské Letné, na místě 
bývalého Stalinova pomníku. 
Chomutovské kyvadlo je přímým 
předchůdcem pražského díla,“ říká 
architekt města Jaroslav Pachner.

Kyvadlo už je dlouhé roky 
nepohyblivé. V březnu zastupitel
stvo schválilo výkup pozemků na 
sídlišti Kamenná, včetně místa pod 
plastikou. Chvíli se zjišťovalo, zda 
objekt skutečně patří městu, což 
se potvrdilo. „Nyní se musí udělat 
technické posouzení a posudek 

odborníka, zda by bylo možné a za 
jakých podmínek kyvadlo znovu 
rozhýbat. Mezi zastupiteli pano
vala většinou shoda na tom, že by 
se mělo dílo obnovit a rozpohy
bovat,“ řekla pověřená vedoucí 
odboru majetku města Pavlína 
Kolářová .

Podle knihy Sochy Chomutova 
od městského architekta Jaroslava 
Pachnera byl kývač v Chomutově 
předán ateliérem Jablonec kine
tické objekty v roce 1984 jako 
umělecké dílo sídlišti Kamenná.
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Nové molo se už 
montuje

Na Kamencovém jezeře už 
plave prvních patnáct betonových 
plováků, které ponesou nové molo. 
Dodavatelská fi rma je montuje 
přímo na vodě nedaleko nuda
pláže. „Z plováku sestaví základní 
plovoucí část mola a teprve pak ji 
po vodě převeze na druhou stranu 
jezera, kde začíná stavba pevné, 
sedmadvacetimetrové části mola,“ 
říká vedoucí úseku investic Monika 
Macherová. Po sestavení základní 
části se budou u nudapláže montovat 
ještě ocelové plováky postranních 
částí. Molo by mělo být hotové do 
konce července.

Pro maximální bezpečnost ná
vštěvníků areálu jezera je po dobu 
stavby uzavřená přístupová cesta 
k nudistické pláži, protože zhruba 
uprostřed cesty mezi pirátským hřiš
těm a nudapláží je provizorní přísta
viště s jeřábem a oplocené úložiště 
všech dílů pro stavbu. Během stavby 
bude také několikrát velmi krátko
době uzavřena cesta kolem otvické 
pláže, po které dodavatelská fi rma 
bude přivážet díly pro stavbu. Pro 
dopravu materiálu na stavbu mola 
vznikne na jezeře i plavební koridor 
vyznačený bójkami, ve kterém bude 
plavcům zakázáno se pohybovat.

Město opravuje památky, Ignác 
dostane novou střechu

Piloty z Kamenčáku 
se proměnily v atoly

Divadlo nese hrdě 
svůj název 

Přes pět milionů korun město 
letos vyčlenilo na opravy devíti 
památek. Nejrozsáhlejší a nej
náročnější bude oprava střechy 
kostela sv. Ignáce, která byla při
pravována několik let. „Kanadský 
šindel, který na ni byl položen jako 
provizorní krytina v roce 1990, je 
už za hranicí životnosti. Na střechu 
bude vrácena původní keramická 
bobrovka,“ říká architekt města 
Jaroslav Pachner.

U domu čp. 38 v Mánesově 
ulici město nechá opravit zeď 

s plastickou výzdobou a bránou. 
Ve vnitřním dvoře radnice, kde 

je lapidárium muzea, se chystá 
oprava dlažby a zatmelení míst, 
kudy proniká voda do suterénu. 
„Jižní průčelí budovy muzea 
v Palackého ulici získá nové 
omítky především v soklové části, 
bude očištěna fasáda a doplněna 
obnovenými plastickými prvky. Na 
opravu muzea je přislíbena dotace 
Ministerstva kultury,“ vysvětluje 
Jaroslav Pachner. 

Na budově magistrátu na 

Husově náměstí budou opraveny 
omítky soklu. Restaurován bude 
také pískovcový sloupový portikus 
a zábradlí balkonu nad vstupem. 

Opravena bude také rozsáhlá 
historická fasáda školy v ulici Na 
Příkopech čp. 895.

Pokračovat budou restaurátor
ské práce na Vinohradské kapli 
v Mostecké ulici. „Pro letošek je 
památkáři odsouhlaseno restauro
vání podlahy, oltářní menzy, stěn 
a klenby s výmalbou,“ popisuje 
Pachner. Plánována je také oprava 

pískovcové výklenkové kaple, 
která se skrývá na konci ulice 
Zadní Vinohrady.

Socha sv. Barbory u statku 
v zooparku získá znovu hlavu 
a ruce a restaurovány budou také 
reliéfy na soklu. Na počátku roku 
už byly opraveny sochy, které se 
staly obětí vandalů. Byl tak opra
ven Trojiční sloup na náměstí, 
na kterém bylo v loňském roce 
uraženo křídlo anděla světlonoše, 
a navrácena váza na most přes 
Chomutovku.

Piloty, které nesly staré molo 
na Kamencovém jezeře, se staly 
výtvarným materiálem pro umělce 
z Čech a Německa, kteří z nich 
v rámci osmidenního českoně
meckého výtvarněarchitektonic
kého sympozia s názvem Od jezera 
k moři vytvořili na bývalém fot
balovém hřišti za sportovní halou 
dva „mořské atoly“. Ty na bývalém 
stadionu zůstanou trvale umístěny 
a budou fungovat jako estetizující 
umělecký prvek, turistická a ro
dinná atrakce či jako místo rela
xace. Pod vedením docenta Josefa 
Daňka vytvořili příchozí umělci 
„z ulice“ nad atoly tematické to
temy, a to také z pilotů.

Piloty jsou pro výtvarníky uni
kátním materiálem. „Mnoholetým 
působením vody získaly ojedině
lou patinu. V zahraničí se podobné 
dřevo používá na výrobu velmi 

luxusního nábytku,“ řekl Martin 
Kloda z architektonické hutě 
Archwerk, která navrhla jeden atol, 
druhý vymysleli a vytvořili sami 
účastníci sympozia. To spoluor
ganizuje občanské sdružení Moře 
klidu, které do severočeské krajiny 
instaluje prvky s mořskou temati
kou. „Postupně oslovujeme města 
a obce. Ve Strupčicích vznikla 
rozhledna ve tvaru přímořského 
majáku, v Duchcově byla vytvořena 
marina a v Chomutově nyní vznikly 
mořské atoly,“ vysvětlil architekt 
Kloda s tím, že takto postupně vzni
kají základy budoucího Moře klidu.

Na projektu se podílí Technická 
univerzita Drážďany, spolek 
Bunte Erde (interkulturní zahrady) 
z Chemnitz, Univerzita Karlova 
a také univerzity v Ústí nad 
Labem a Ostravě. Projekt podpořil 
Euroregion Krušnohoří.

Už pětadvacet let se budově diva
dla říká Městské divadlo. Od předmi
nulého týdne má tento název i na své 
fasádě. „Nápad s označením budovy 
se zrodil už dávno. Chomutovští ob
jekt znají velmi dobře, ale hostujícím 
umělcům či návštěvníkům odjinud 
napovídala při orientaci pouze ma
jestátnost divadelní budovy. Letos 
jsme tedy stanovili pevný termín pro 
označení a budova již nese hrdě svůj 
název,“ říká Věra Fryčová, jednatelka 

společnosti Kultura a sport Chomutov. 
Už při otevření v roce 1905 budova
pravděpodobně nesla název Städtische 
Parksälen, do češtiny překládaný 
jako Městská parková dvorana. Po 
druhé světové válce dostalo divadlo 
český název Kulturní dům Bedřicha 
Smetany, který se v roce 1953 změnil 
na Závodní klub národního podniku 
Válcovny trub a železárny Gustava 
Klementa. Od roku 1992 se budově 
říká Městské divadlo. 
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Obří průvod čtyř desítek delegací zahájí v polovině června 21. setkání hornických a hutnických měst České 
republiky pod názvem Chomutovské krušení. Do Chomutova přijede na osm stovek horníků z Česka, 
Německa, Polska a Slovenska. „Jsme podruhé hostiteli této významné akce, poprvé to bylo v roce  2012. I letos 
je akce spojena s Chomutovskými slavnostmi v městském parku,” zve primátor Chomutova Marek Hrabáč. 

Záštitu nad akcí převzalo Mi ni
sterstvo průmyslu a obchodu ČR. 
Akce probíhá pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Slavnostní průvod, který je tra
dicí každého setkání, vyjde z parko
viště Severočeských dolů v sobotu 
17. června v 11.00 hodin a projde his
torickým centrem města a vrátí se na 
parkoviště Severočeských dolů, kde 
bude ve 13.00 hodin Chomutovské 
krušení zahájeno dekorováním 
praporů jednotlivých hornických 
spolků. Chomutov jako hostitel bude 
mít v průvodu nejpočetnější dele
gaci. „Naše horníky doplní soubor 
Skejušan, členové Junáka a muzea Na 
Kočičáku v uniformách či účastníci 
Rodinného zápolení v tričkách sou
těže. Průvod obohatí Chomutovská 
ostrostřelecká společnost a historická 
auta Veteran car clubu,“ popisuje ná
městek primátora David Dinda. 

dva dNy plNé zábavy
Pak se Chomutované i návštěvníci 

budou dva dny jen a jen bavit v měst

ském parku. Úsměvy naladí divadlo 
Hnedle vedle, V Pytli a Loudadlo 
s hosty Jů a Hele a. K poslechu za
hrají skupiny Album, Crazy Dogs, 
Retrosexuals, Tequila Band a hornické 
dechovky a pěvecké sbory z Čech, 
Německa a Slovenska.

V sobotu se uskuteční celodenní 
soutěž pro děti s názvem Pod ochra
nou svatého Prokopa, při které děti 

budou plnit úkoly inspirované hor
nictvím a legendou o tomto patronu 
horníků.

Hlavní hvězdou Chomutovského 
krušení bude zpěvačka Anna K, která 
bude mít koncert v sobotu od dvaceti 
hodin na hlavním pódiu v parku. Po ní 
vystoupí s ohňovou show skupina Pa
liTchi. Závěrem prvního dne primátor 
Chomutova Marek Hrabáč předá 

světlo patronky horníků svaté Barbory 
zástupcům delegace z Ostravy, která 
se stane hostitelem následujícího roč
níku setkání hornických a hutnických 
měst a obcí. V sobotu v 15.30 hodin 
bude v parčíku mezi obchodním do
mem Central a radnicí odhalena socha 
druhého patrona hornického cechu 
svatého Prokopa, jejíž autorkou je so
chařka Jitka Kůsová.

Veteran car club Chomutov 
zpestří Krušení jízdami  autobusu 
doubledecker. Jezdecký klub Pod
krušnohorského zooparku nabídne 
jízdy kočáry a na ponících. V parku 
nebudou chybět kejklíři, šermíři či 
obří loutky. V sobotu i neděli na 
bývalém fotbalovém hřišti budou 
návštěvníky bavit kolotočáři pouťo
vými atrakcemi.

Již tradičně se o žaludky návštěv
níků postará pestrá nabídka stánkařů.

techNika, tábořeNí 
i historie

V doprovodném programu se 
poutavými ukázkami představí Junák 
Chomutov, Středisko volného času 
Domeček či Muzeum českosloven
ského opevnění z let 1936 – 1938 Na 
Kočičáku. „Návštěvníkům Krušení 
ukážeme část cvičné dřevěné pev
nůstky z roku 1936, tábor chomutov
ského pěšího pluku 46 z roku 1938. 
Představíme jim naučnou stezku čes
koslovenského opevnění nad městem 
Chomutovem a budeme jim promítat 
fotografi e z naší činnosti,“ řekl Jiří 
Piramovský z největšího pevnostního 
muzea v Krušných horách.

Místní středisko Junáka na Cho
mu tovských slavnostech postaví malý 
tábor složený z několika podsad, 
hangáru či polní kuchyně. „V táboře 
ukážeme každodenní činnosti od ná
stupu až po vaření v polní kuchyni. 
Pravděpodobně zařadíme i nějaké 

HLAVNÍ HVĚZDOU CHOMUTOVSKÉHO KRUŠENÍ 
BUDE ZPĚVAČKA ANNA K. V PARKU NEBUDOU 
CHYBĚT KEJKLÍŘI, ŠERMÍŘI ČI OBŘÍ LOUTKY. 
ZAHRAJÍ SKUPINY ALBUM ČI CRAZY DOGS.

Obří průvod čtyř desítek delegací zahájí v polovině června 21. setkání hornických a hutnických měst České 
republiky pod názvem Chomutovské krušení. Do Chomutova přijede na osm stovek horníků z Česka, 

chomutovské krušení: 
Dva dny zábavy prošpikované 
hornickými tradicemi

Stejně jako v roce 2012 projde centrem města průvod 
hornických delegací, kterých přijelo téměř čtyřicet.
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drobné hry pro děti návštěvníků,“ 
prozradil vedoucí střediska Chomutov 
Jiří Gärtner.

Domeček svou prezentaci pojal 
technicky. „Na Krušení jdeme s hes
lem Technika nás baví,“ říká pedagog 
Domečku Ondřej Merta. Středisko při
pravilo tři workshopy. „Pro menší děti 
připravujeme lepení papírové vystři
hovánky naší vlastní konstrukce,“ na
značuje Merta. Na druhém workshopu 
si zájemci sestaví jednoduchý plastový 
model letadla v měřítku 1:144. Třetím 
workshopem budou ukázky práce 
kroužků robotiky. „Ukážeme několik 
elektrifi kovaných sestav stavebnice 
Merkur naší vlastní výroby,“ dodává 
Merta.

Rodinné centrum Rozmarýn 
vytvoří odpočinkovou zónu v rámci 
slavností. „Připravili jsme kvíz s tema
tikou těžby uhlí v okrese, stánek s ma
lováním na obličej, bumper fotbal,“ 
řekla Pavlína Skopová ze společnosti 
Kultura a sport Chomutov.

Na krušeNí radši bez 
auta

Organizátoři doporučují nejez
dit do centra auty a využít dopravu 
MHD. Parkovací možnosti v okolí 
místa konání budou totiž velmi ome
zeny. Z organizačních důvodů bude 

uzavřeno parkoviště u Severočeských 
dolů, přímo u divadla a Komerční 
banky. Pro autobusy čtyřiceti dele
gací bude vyhrazeno parkoviště za 
sportovní halou, parkoviště panelové 
plochy bude patřit historickým a ale
gorickým vozům. Omezení v dopravě 

přinese průvod v sobotu od 11.00 do 
13.00 hodin, kdy republiková i měst
ská policie budou průběžně uzavírat 
ulice v centru, aby zajistily bezpeč
nost pro průvod. Podrobný rozpis do
pravních omezení včetně zrušených 
spojů MHD najdete na straně 22.

Poděkování patří partnerům, 
kteří akci podpořili: 

Severočeské doly Chomutov, 
Fond Ústeckého kraje, United 
Energy, Yankee Candle, Excelent, 
Gastro Catering, Českoněmecký 
fond budoucnosti.
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Chomutovské 
krušení 2017

Jídelna

Domeček

Rodinné centrum Rozmarýn

Party stan - posezení

Pivovar Excelent

Podia

Junák

Program agentura Modua

Muzeum Na Kočičáku

Stánkový prodej

Toalety

Jízda na ponících

JK PZOO

PROGRAM CHOMUTOVSKÉHO KRUŠENÍ 2017
SOBOTA 17. ČERVNA
10.00–11.00  Formování průvodu účastníků Chomutovského krušení 2017 (na 

parkovišti Severočeských dolů)
11.00–13.15  Průvod městem, slavnostní zahájení, přivítání měst a spolků 

a dekorování praporů

HLAVNÍ PODIUM (travnatá plocha v parku)
14.00–14.45  Hornický dechový orchestr Frisch Glück Annaberg-Buchholz
15.00–15.30  Prezentace hornických tradic
15.30–16.00  Hornický dechový orchestr Severočeských dolů Chomutov
20.00–21.00  ANNA K.
21.15–21.30  Slavnostní ukončení 21. ročníku setkání hornických a hutnických 

měst a  obcí ČR – předání světla sv. Barbory zástupcům pořadatele 
22. ročníku

21.45–22.15  Ohňová show skupiny Pa-Li-Tchi

PODIUM V ZADNÍ ČÁSTI PARKU (program pro děti a jejich rodiče)
14.00–15.00 Archa Noemova (Divadlo V Pytli)
16.00–17.00 Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele (divadlo Loudadlo)

MALÉ PODIUM (u sochy Tanečnice v parku)
17.00–18.00  Vladimír Walda Nerušil (hudební vystoupení)
18.30–19.30  Crazy Dogs (hudební vystoupení)
22.15–23.00  Retrosexuals (hudební vystoupení)

ZAHRADNÍ RESTAURACE U DIVADLA
16.00–17.00 Album (country skupina), Medovina (taneční skupina)
19.30–20.00 Starohorský banícky Spevokol Haliar (Slovensko)

pARČÍK U RADNICE (před bývalým informačním centrem, Chelčického ul.)
15.30–16.00 Odhalení sochy sv. Prokopa

KOSTEL SV. KATEŘINY (náměstí 1. máje)
16.15–17.15  Předávání cen Český Permon

Horní města Krušných hor (výstava česko-saského projektu 
Montanregion Krušné hory, usilujícího o zápis hornické krajiny na 
seznam UNESCO).
Hornické mapy krušnohorských dolů (výstava důlních map)

DOPROVODNÝ PROGRAM V MĚSTSKÉM PARKU
10.00–18.00  Soutěže, kvízy, prezentace činnosti (Domeček Chomutov, RC 

Rozmarýn, Junák Chomutov, Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku)
10.00–17.00  Pod ochranou svatého Prokopa (celodenní soutěž pro děti), 

Divadlo Bída, cirkus Berto, kejklíř Rudy, historický šerm Briganti, 
rytířský tábor, loutkové divadlo pro děti, Musica Canora, hornická 
kuchyně (agentura Modua)

15.00–17.00  Jízdy kočárem, na koních a na ponících (JK PZOO)

BÝVALÝ LETNÍ STADION
10.00–17.00 Pouťové atrakce

NEDĚLE 18. ČERVNA

HLAVNÍ PODIUM (travnatá plocha v parku)
10.00–11.00 Dětský kabaret (divadlo Hnedle Vedle)
12.00–13.00 Staročeská dechovka
14.00–14.30 Folklorní soubor Krušnohor
16.00–17.00 Tequila Band (ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov)

PODIUM V ZADNÍ ČÁSTI PARKU (program pro děti a jejich rodiče)
11.00–12.00 O Červené Karkulce (Divadélko Uličník)
15.00–17.00 Pohádkové Diskotačení

DOPROVODNÝ PROGRAM V MĚSTSKÉM PARKU
10.00–17.00  Soutěže, kvízy, prezentace činnosti (RC Rozmarýn, Domeček 

Chomutov, Junák Chomutov, Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku).
Netradiční atrakce pro děti, historický šerm Briganti, princezna 
a drak Jiří, obří loutky, žonglér a fakír, dobová skupina Arcus 
(agentura Modua).
Jízda na sudu (rytířský trenažér), nelítostná molitanová bitva 
rytířů, interaktivní výstava fi lmové zbrojnice (A.R.G.O.)
Jízdy kočárem, na koních a na ponících (JK PZOO) 

BÝVALÝ LETNÍ STADION
10.00–17.00 Pouťové atrakce 
po celou dobu trvání akce rozmanitý stánkový prodej a pestrá nabídka 
občerstvení.
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Proč jste přijala výzvu dělat sva-
tého Prokopa?

Je to pro Chomutov. Ten má 
u mě vždy dveře otevřené. Spousta 
postav, které mají v názvu svatý, je 
od nás tak trochu oddělená. My je 
nedokážeme citově přijímat, ale při
tom to byli lidé, kteří měli osobní 
život, prožívali každodenní věci. 
Snažím se vcítit do toho, jaký ten 
člověk byl ve skutečnosti, a baví 
mě ukazovat jeho vlastnosti. Tím se 
naučíme je přijímat, nebát se o nich 
přemýšlet a nepřebírat jen zjedno
dušený pohled na ně. Na svatého 
Prokopa je pohlíženo jako na „toho 
s tím čertem“. Proto jsem jeho so
chu přijala jako výzvu ztvárnit ho 
jako lidskou bytost.
Svatý Prokop bývá vyobrazen 
v několika podobách, kterou jste 
si vybrala?

On byl Benediktýn. Jejich 
hlavní poslání bylo vzdělávat, být 
skromný a pracovitý. Benediktýni 
pěstovali byliny, měli klášterní za
hrady a snažili se lidem pomáhat 
nejen tím, že je vzdělávali, ale tím, 
že je léčili. Byli tedy velmi nápo
mocni běžnému člověku. Právě tyto 
vlastnosti se mi líbily. Aby v mém 
ztvárnění bylo vidět benediktýn
ské poslání, bude Prokop symbo
licky rozsévat květnatou úrodu. 
Obličej je ztvárněn velmi jednoduše 
a evokuje skromnost. K svatému 
Prokopovi patří legenda, která 
praví, že jej okolní lidé spatřili orat 
s ďáblem zapřaženým do pluhu 

a popoháněným křížem. Atribut této 
legendy tam mám, aby bylo jasné, 
že se jedná o svatého Prokopa, ale 
přetavila jsem si ho. Můj Prokop 
seje, při tom po čertovi šlape. Šlape 
po tom špatném a rozsévá to dobré.
Co se vám honí hlavou ve chvíli, 
kdy vám na zahradu přivezou ob-
rovský kvádr kamene, ze kterého 
máte udělat sochu?

Vždy, když vidím ten krásný a ne
poskvrněný kámen, prožívám blaho. 
Mně kámen strašně voní. Když mi 

přivezli kámen pro sochu svatého 
Prokopa, tak jsem byla překvapená 
jeho velikostí. Měla jsem s ním více 
práce, než kdybych dostala už uříz
nutý formát. K tomu jsem se dopra
covávala asi tři týdny. Můj muž mi 
udělal takový pojízdný jeřábek, který 
unese dvě a půl tuny. Některé ka
meny, které jsem odlámala a chtěla je 
dát stranou, jeřábek neunesl. Kámen 
pro svatého Prokopa má krásnou 
barvu, takovou starorůžovou s fi alo
vými odlesky. Až ho pak přebrousím, 
bude vypadat moc pěkně.
Vypadáte velice křehce, ale pra-
cujete s materiálem, který je 
velmi těžký. Co vás přitahuje na 
sochařské práci?

Já jsem chtěla vždy dělat socha
řinu. Začínala jsem na keramice, 

ale u ní dlouho trvá, než vznikne 
socha. Musíte ji vymodelovat, usu
šit, vypálit, glazovat a podobně. 
Pracovala jsem i se šamotem, který 
je povrchem i barvou podobný 
hrubému pískovci, u kterého jsem 
nakonec skončila, vlastně na just. 
Když jsem se hlásila na sochařinu, 
tak mi také říkali, že jsem křehká 
dívka a jestli to zvládnu. Je pravda, 
že je to těžká práce, ale mám sílu 
a zvládám to. I když jsem někdy 
udřená, večer mívám ruce až na 

zem, nehty žádné. Je to dřina, ale 
mám to ráda.
Vaše díla jsou vnímána jako 
velmi surová, je to tak?

Asi to pramení z mého dětství, 
maminka mě vedla k tomu, že žen
ská se má starat o domácnost, učila 
mě ručním pracím a prostě všemu 
praktickému. Setkala jsem se mno
hokrát s tím, že ženy umělkyně 
mají mít taková krásná díla. Já to 
nechci shazovat, ale tímto způso
bem nechci tvořit. Mám ráda, když 
je práce udělaná ostře. Obzvlášť 
pískovec potřebuje ostrou hranu.
Účastníte se mnoha desítek sym-
pozií. Zrovna jste před odjezdem 
do Itálie. Co vám přinášejí?

V minulosti pro mě sympo
zia byla obrovskou školou. Viděla 

jsem, jak vzniká zároveň třeba šest 
soch. Mohla jsem si sama pro sebe 
říct, tohle bych udělala jinak, to
hle se mi líbí, to se musím naučit. 
Zároveň jsem s ostatními sochaři 
řešila jejich sochy. Tímto způsobem 
jsem se naučila postupně pracovat 
s kamenem. Nyní jezdím na pres
tižní sympozia, na která se provádí 
výběrová řízení, vyhlašují se na 
nich i ceny. Baví mě, že jsem tam 
s lidmi, kteří mají stejnou krevní 
skupinu jako já a rozumíme si. 
Získávám nová přátelství i zkuše
nosti. Při každém sympoziu se něco 
nového dozvím, něco se přiučím. 
Sama organizuji sympozium dřevě
ných soch v Klášterci.
Sympozia jsou tedy pro vás 
školou, nahradily vám vysokou 
školu, na kterou vás opakovaně 
nevzali?

Svým způsobem určitě. Ale 
dnes vím, že mi to umělecky velmi 
pomohlo. Po studiu výtvarného 
návrhářství na střední škole jsem se 
čtyřikrát hlásila na vysokou školu 
a ačkoli jsem talentovky vždy udě
lala, tak mě nikdy nevzali. Nakonec 
jsem si řekla, že ti lidé jdou na 
školu a profesoři je šest let formují. 
Informace dostanou na stříbrném 
podnose. To já jsem nedostala, mu
sela jsem si vše najít, naučit se to. 
Trvalo to podstatně déle. Ale oni po 
skončení školy musejí setřásat vliv 
profesorů, aby byli sví a originální. 
Toho jsem byla ušetřená, nemusela 
jsem se zbavovat toho nánosu.

Grafi čka, malířka a především sochařka Jitka Kůsová je křehkou ženou, která krotí kámen rozbrušovačkami. 
Před téměř třiceti lety chtěla žít život umělce, který sice bude mít hlad, ale bude tvořit. Dnes je světově 
uznávanou sochařkou. Je autorkou právě vznikající sochy patrona horníků svatého Prokopa, která bude 
slavnostně odhalena na setkání hornických měst Chomutovském krušení.

Grafi čka, malířka a především sochařka Jitka Kůsová je křehkou ženou, která krotí kámen rozbrušovačkami. 

Jitka Kůsová:

Kámen mi strašně voní

ABY V MÉM ZTVÁRNĚNÍ BYLO VIDĚT 
BENEDIKTÝNSKÉ POSLÁNÍ, BUDE PROKOP 
SYMBOLICKY ROZSÉVAT KVĚTNATOU ÚRODU.
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JAKÉ NáVrHY PrOJeKtŮ POStOUPILY DO HLASOVáNÍ? 

Navrhli jste investiční projekty. Od 12 . do 25. června o nich hlasujte. Sítem 
participativního rozpočtu prošlo 28 projektů. Město má na projekty vyčleněno pět 
milionů korun. Vy rozhodněte, které se budou realizovat.

Hlasujte a rozhodněte 
o vašich projektech  

jak a kde hlasovat 
Na webu www.naschomutov.cz

v sekci Vaše návrhy si nejprve  
pročtěte popisy projektů a roz
hodněte, kterým projektům dáte 
své hlasy. K dispozici máte až 
9 kladných a 4 záporné. Každému 
projektu lze udělit pouze jeden 
hlas. Pochopitelně nemusíte využít 
všechny. Platí však pravidlo, že 
před použitím jednoho záporného 

hlasu je třeba udělit dva kladné. 
Hlasuje se pomocí počítače, 

tabletu či chytrého telefonu, které 
jsou připojené k internetu. Odkaz 
na hlasování najdete na webových 
stránkách www.naschomutov.cz 
a na facebooku Chomutova. Před 
vstupem do aplikace budete požá
dáni o zadání mobilního telefonního 
čísla, na které Vám bude v SMS 
zprávě bezplatně doručen unikátní 

PIN kód. Ten zaručí, že každý bude 
moci hlasovat pouze jednou. 

Pokud nemáte přístup k inter
netu nebo mobilní číslo, budete 
moci hlasovat na tabletu v měst
ském informačním centru. Zároveň 
bude zajištěna možnost hlasování 
s asistencí na tabletu v domově pro 
seniory a domově s pečovatelskou 
službou a dle požadavku i v dalších 
zařízeních s dlouhodobým poby

tem klientů se ztíženým přístupem 
k internetu.

Po vstupu na stránky www.
naschomutov.cz klikněte nahoře 
vpravo na ikonu Hlasujte, kterou 
budete přesměrováni do hlasovací 
aplikace, v níž můžete dát vámi 
vybraným projektům hlas. Kladný 
těm projektům, které jsou podle vás 
nejpotřebnější, záporný těm, které 
nechcete, aby byly zrealizovány.

co bude dál
Po sečtení hlasů budou návrhy 

seřazeny od nejvyššího po nejnižší 
počet získaných hlasů, přičemž do 
realizace budou vybrány návrhy 
s minimálním počtem 50 hlasů po 
odečtení minusových hlasů až do 
vyčerpání stanovené alokace 5 mili
onů Kč. Návrhy splňující minimální 
počet hlasů, které se nevejdou do 
částky 5 milionů Kč, budou vedeny 
jako projektové záměry pod ča
rou a v případě úspory z realizace 
vybraných akcí zařazeny k reali
zaci dodatečně. V případě, že dva 
návrhy obdrží stejný počet hlasů 
a součet jejich celkových nákladů 
bude přesahovat max. částku, bude 
k realizaci vybrán takový projekt, 
který bude mít méně záporných 
hlasů.

Projekty, které budou hlaso
váním vybrány, se stanou sou
částí investic statutárního města 
Chomutova, které bude zodpovědné 
za jejich realizaci. 

pro sport a zábavu
Venkovní ping-pongové stoly ve 
Skalkové ulici, Hřiště s umělým povr-
chem a  mantinely na Dehtochemě, 
Venkovní posilovací stroje na 
Domovince, Discgolfové hřiště na 
Kamenném vrchu, Venkovní ping-
-pongové stoly na Domovince, 
Bezručovo údolí - zábavně na I. 
mlýn, Bike areál Chomutov - do-
končovací práce, Přímořské zátiší 

v parku a Vybudování dětského hřiště 
v Klicperově ulici.

pro bezpečNější prostor
Spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi 
Kamencovým jezerem a  Bandou, 
Přechod pro chodce na Březenecké 
k  Penny, Lampy do Kyjické ulice, 
Osvětlení v části Eldoráda směrem od 
Výletní ulice, Úprava sjezdu na cyklo-
trasu v Přemyslově ulici (u dolní brány 

zooparku), Přechod pro chodce k MŠ 
Radost za zastávkou na Palackého 
ulici a  Zábradlí pro bezpečí dětí na 
lávce přes přivaděč v Děvínské ulici.

pro atraktivNější veřejNÝ 
prostor
Obnova květinových hodin, Pěší 
zóna u kostela sv. Kateřiny, Přestupák 
a taky park, Lavičky podél cyklo-
stezky na Březenecké, Proměna dvora 

Husovo nám. 38, Dvě solární lavičky 
do centra a Rozkvetlý městský park. 

pro upraveNější prostor
Rekonstrukce chodníků v  Jirkovské 
ulici, Oprava psího útulku, 
Rekonstrukce obvodové zdi hřbi-
tova v Beethovenově ulici, Bezručovo 
údolí  – lesní cestou na I. mlýn bez-
pečně a  Upravení okolí fontány 
v parku.

Během dubna a května probíhala kontrola všech podaných návrhů. Posuzovaly se položky v rozpočtech návrhů a jejich 
realizovatelnost jako taková. 

Návrhy postupující k hlasováNí se dají rozdělit do čtyř kateGorií: 

Celkem město přijalo 64 návrhů, z nichž 28 postupuje k hlasování. 
Všechny návrhy i odůvodnění jejich nepostoupení k hlasování naleznete na stránkách www.naschomutov.cz.
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Vaše témata
 podNěty

co s foNtáNou
Fontána u KASSu je hlučná, 

a proto navrhuji řešení v podobě 
menšího průměru trysek, namonto
vání teplotního a dešťového čidla.

(dotaz ze setkání občanů  
s vedením města)

Odbor rozvoje a investic zajistil 
omezení provozu fontány na dobu od 
8.00 do 16.00 hodin. V letních měsí-
cích lze rozšířit provozní dobu maxi-
málně do 18.00 hodin. Dalším opat-
řením proti hluku bylo omezení výšky 
výtrysku fontány ze dvou metrů na 
jeden. Instalace čidel byla poptána 
a případná realizace se bude odvíjet 
od finanční náročnosti navrhova-
ného opatření. Na základě uvedených 
opatření a z ekonomických důvodů 
nebude přistoupeno k požadovanému 
zmenšení průměru trysek.

S pozdravem
Hana Nováková,

odbor rozvoje a investic

jak Na liNkováNí 
parkoviště

Dobrý den,
je možné vyznačit parkovací 

místa na parkovišti i bez podpisů 
všech SVJ?

(dotaz ze setkání občanů  
s vedením města)

Pokud SVJ bude trvat na re-
alizaci vodorovného dopravního 
značení na parkovišti pouze před 
svým domem, musí předat na odbor 
majetku města (OMM) písemný po-
žadavek, jehož součástí bude doklad 
(zápis ze schůze) o projednání rea-
lizace dopravního značení se spolu-
vlastníky SVJ či nájemníky domu, že 
s realizací a úbytkem parkovacích 
míst před svým domem souhlasí. 
Potom odbor majetku města zařídí 
realizaci dopravního značení. Pro 
bližší informace se občané mohou 
na mě obrátit a probrat situaci na 
místě.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

Na hřišti o dvě 
hodiNy déle

Dobrý den,
chtěla jsem poprosit o zvážení 

prodloužení otevírací doby dětského 
hřiště v Čechově ulici, v dubnu 
a v březnu do 18 hodin, s dovět

kem, že za špatného počasí se bude 
zavírat v 16 hodin. V měsících 
březnu a dubnu je otevřeno pouze do 
16 hodin, přestože koncem března 
a v dubnu je již plno slunečných dnů 
a díky letnímu času je vidět až do 19 
hodin. Hřiště je v slunných dnech 
využíváno velkým množstvím dětí 
a rodičů a je velice škoda, že v 16 
hodin musí hřiště opustit. Nehledě 
na to, že s menšími dětmi se tam 
rodiče ani nedostanou – než se děti 
probudí po odpoledním spánku 
a rodiče se s nimi vypraví na hřiště, 
hřiště se již zavírá.

Děkuji za zvážení,
matka na mateřské dovolené

Dobrý den,
na základě Vašeho podnětu bude 

prodloužena otvírací doba hřiště 
v březnu a dubnu. Provozní řád 
hřiště bude opraven. Děkujeme za 
zaslání podnětu.

S pozdravem
Pavlína Kolářová,

odbor majetku města

zákaz krmeNí NeNí 
potřeba

Dobrý den,
prosím zvažte, zda by město 

nemělo vydat vyhlášku o zákazu 
krmení holubů a divokých koček, 
protože se tím krmí i potkani.

(dotaz ze setkání občanů  
s vedením města)

Krmení holubů a toulavých 
zvířat není nutné řešit vyhláškou. 
Pohazováním krmení dochází ke 
znečišťování veřejného prostran-
ství, které řeší zákon o přestupcích. 
Problémem je chytit a potrestat 
pachatele přestupku. V únoru 2017 
proběhla deratizace kanalizační 
sítě a lokalit s výskytem hlodavců. 
Konkrétní místa pohybu je třeba 
ihned oznámit na odbor životního 
prostředí, který zajistí provedení 
zásahu.

S pozdravem
Ilona Spoustová,

odbor životního prostředí

máte také zajímavÝ 
Nápad, podNět či 
zkušeNost s Něčím 
ze Života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

www.rodinnezapoleni.cz 

Cesta  
kolem světa
sobota 10. června  |  09.00–12.00 hodin
Saltus aréna – areál Banda
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lidé chomutova

JAKUB KOtULA
Právě jsem doslova na životní cestě z Česka do Singapuru, 
kterou jedu společně se dvěma kamarády na starých 
motorkách Jawa a ČZ. Naše trasa vede přes Evropu, Turecko, 
Írán, Pákistán, Indii, Nepál, Myanmar (dříve Barma), Thajsko 
do Singapuru. Celkem ujedeme přes 18 tisíc kilometrů. Vrátit 
bychom se měli na začátku září. Naši cestu můžete sledovat na 
www.cesko-singapur.cz. Vracet se budeme letadlem a lodí.

KArOLÍNA 
BecHYŇOVá
Mým koníčkem je sportovní šerm šavlí, kterému se věnuji od 
10 let  za klub FC Chomutov sídlící v Domečku. Letos jsem 
se stala mistryní světa v žákovské kategorii. Jsem žákyní 
7. ročníku ZŠ Akademika Heyrovského. Trénuji čtyřikrát 
týdně. Mám obrovskou podporu v rodičích, kteří mi umožňují 
startovat na mnoha mezinárodních turnajích a udržovat si 
kontakt s evropskou i světovou špičkou. V Česku se jako žákyně 
držím na předních místech v žebříčcích juniorek i seniorek.
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Opevnění hradů za husitů bylo 
velmi důmyslné, ukazuje výstava

Desítky obrazů 
zachycují hradiště

Výtvarný salon ukazuje díla 
zkušených i mladých umělců

Jak se v 15. století dalo zabránit 
dobytí hradu, ukazuje výstava s ná
zvem Husitské fortifi kační umění. 
Putovní výstava na dvanácti panelech 
informuje o opevňovacím umění na 
různých hradech a také formou mo
delů ukazuje, jak hrady vypadaly za 
doby své největší slávy. Expozice je 
navíc doplněná o místní historické 
artefakty, především z okolí hradu 
Hasištejn, a také o repliky zbraní 
z 15. století.

Doba husitů přinesla do dějin 
vůbec první profesionální armádu 
a s ní i velký rozmach střelných zbraní 
i silných mechanických zbraní nasa
zovaných v boji. Bylo tedy zapotřebí 
budovat jiná opevnění než ta, která 
odolávala dosud. „Do té doby se sta
věly například zdi z cihel a kamení, 
které byly spojené maltou. To však 
mělo za následek, že když nepřítel 
několikrát střelil do jednoho místa, 
zeď spadla celá. Začaly se tedy více 
používat pružné materiály jako hlína 
nebo dřevo. Z nich se stavěly valy, do 
kterých nepřítel třeba vystřílel díru, ale 
stavba jinak stála dál. Stejně tak napří

klad u dřevěné konstrukce, která byla 
vyplněná kameny nebo hlínou. Ta byla 
také velmi odolná,“ uvedl při verni
sáži výstavy archeolog Milan Sýkora 
ze zapsaného spolku Hrady Českého 
středohoří Třebenice.

Změny v obraně si vynutily 
i střelné zbraně. V těsné blízkosti 
hradů se začala budovat malá vysutá 
opevnění, která fungovala jako řopíky 
ve 30. letech 20. století a ze kterých 
bylo možné na nepřítele zahájit křížo
vou palbu sotva se k hradu přiblížil. 
V případě, že se mu podařilo touto sal

vou proniknout a přiblížil se k hradu, 
bylo tam jen velmi málo přístupových 
cest. „Z jedné strany prostor bránila 
samotná stavba hradu, z dalších pak 
různé bašty, skály či zdi. Do hradu 
se nepřítel často mohl dostat jen po 

úzké cestě, která byla z jedné strany 
ohraničená prudkým svahem nahoru 
a z druhé svahem dolů. Na tomto 
místě byli nepřátelé velmi zranitelní 
a před střelbou se mohli jen těžko 
chránit,“ popsal Milan Sýkora.

Po skončení husitských válek 
se často přeživší bojovníci vydávali 

do služeb jiných panovníků po celé 
Evropě. Tím se samozřejmě předávaly 
dál zkušenosti se stavbami opevnění 
nabyté v Čechách. „Dodnes se Němci 
s Italy přou o tom, kdo z nich stojí za 
touto změnou ve fortifi kačním umění. 
Pravda je taková, že ten prvopočátek 
byl právě u nás v Čechách, protože 
zde začali bojovníci tyto nové prvky 
budovat a používat již na začátku 
15. století, zatímco jinde v Evropě se 
vyskytovalo až na konci tohoto sto
letí,“ vysvětlil archeolog.

Výstava nabízí také modely pů
vodních staveb hradů i s jejich fortifi 
kačními zařízeními. Vytvořit takový 
model není jednoduché. „Poměrně 
dlouho trvá samotná příprava, kdy 
zaměřujeme terén pomocí leteckého 
laserového scanování nebo letecké fo
togrametrie. Také musíme okolí hradu 
i stavbu samotnou několikrát fyzicky 
prozkoumat. Pak je vše záležitostí 
počítačových softwarů, ve kterých ze 
získaných poznatků model tvoříme,“ 
doplnil archeolog.

Výstavu si mohou lidé prohlédnout 
v Domě Jiřího Popela do 10. června.

V obrazech malířky Vlasty 
Dětinské ožívá prastarý svět staro
věkých hradišť, pověstí a legend na 
temenech vrchů Úhošť, Rubín, Klapý 
a dalších. Olejomalby této autorky 
si mohou lidé prohlédnout v Domě 
Jiřího Popela.

Vlasta Dětinská není profesio
nální malířkou, studovala na příro
dovědecké fakultě a vyučila se zubní 
laborantkou. „Vždy ji však zajímalo 
umění a v roce 1984 se mu začala 

plně věnovat a své obrazy vystavovat. 
Tématem jejich děl vystavovaných 
v Chomutově jsou hradiště přede
vším ze středních a severních Čech,“ 
uvedla kurátorka muzea Milena 
Bílková. Na čtyřech desítkách obrazů 
se některá hradiště opakují, ale jsou 
vyobrazena z různých pohledů.

Podle slov autorky již téma hra
dišť vyčerpala a ve své tvorbě se nyní 
bude věnovat jiné oblasti. Výstava 
potrvá do 24. června.

Patnáct výtvarníků, čtyři desítky 
děl i překrásné prostory. To je třetí 
ročník společné výstavy s názvem 
Chomutovský výtvarný salon. „Cílem 
salonu je vystavit práce výtvarníků 
z regionu, profesionálů i těch, kteří 
se tvorbě vážně věnují při zaměst
nání. Díla jsou zasazena do krásného 
podzemního prostoru Sklepení Osudu 
v čajovně Alibaba, který sám o sobě 
stojí za zhlédnutí,“ uvedl organizátor 
Josef Šporgy. Každý výtvarník vystavil 
tři díla, která jsou vytvořena volně a ur

čená k prodeji v rámci salonu. Téma 
ani technika zadané nebyly. Umělci 
ukazují své sochy, malbu, grafi ku či 
fotografi e. „Salonní rada má za úkol 
vyhledávat nové, mladé, nadějné místní 
výtvarníky nebo nově v regionu usa
zené výtvarníky. Rád bych, aby časem 
s rostoucí tradicí se na téhle akci schá
zeli i sběratelé a mohli doplňovat své 
sbírky či sledovat vývoj práce zdejších 
umělců,“ doplnil Josef Šporgy. Výstava 
potrvá do 19. června a je přístupná 
denně od 15 do 19 hodin.
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Socha svatého Floriána doputovala 
ze staré kašny před městskou věž

Před městskou věží na chomu
tovském náměstí je umístěna na 
vysokém sloupu socha sv. Floriána, 
který drží v ruce praporec s kří
žem. Toto umístění před věží není 
původní. Krátká prohlídka plastiky 
nás přesvědčí, že původně byla ur
čena k pohledu ze všech stran a že 

s jejím přistavením zády ke stěně její 
ztvárnění nepočítalo. Na podstavci 
je zachován donační nápis, oznamu
jící, že sochu věnovala k větší poctě 
mučedníka sv. Floriána panna Agnes 
Ditrichová. Podle velkých písmen 
v nápisu by mohlo být sochařské 
dílo datováno do roku 1724.

Socha svatého Floriána původně 
stála na sloupu uprostřed kašny, 
usazené ve východní třetině náměstí 
před kostelem svatého Ignáce. Svatý 
Florián byl umisťován do vodních 
nádrží často jako ochránce města před 
požárem. Kašna ve východní části 
náměstí byla patrně ještě středověkého 
původu. Tento zdroj vody byl napojen 
na dřevěné potrubí, které sem přivá
dělo čistou vodu. Je možné, že pra
meniště bylo někde na Vinohradském 
kopci.

Náměstí bylo místem církevních 
slavností, přechodně občas i vojen
ským tábořištěm, ale především, 
jak napovídá jeho původní název 
Marktplatz, prostorem, na kterém 
se konaly týdenní a výroční trhy. Ve 
východní dolní třetině okolo původní 
kašny se soustřeďovali obchodníci 
s obilím. Uprostřed stávala tržnice 
krytá šindelovou střechou, kde prodá
vali své výrobky řemeslníci. Na hor
ním konci před radnicí bývali hrnčíři 
a nad nimi, blíže k radnici, prodejci 
ryb. Začátek trhů oznamoval radniční 
zvonec. Mimo město před branami se 
nesmělo prodávat ani překupovat.

Nejproslulejší komoditou chomu
tovských trhů byly obilí a slad. Dne 
15. prosince 1785 získal Chomutov 
úřední status obilního tržiště první 
třídy. Tehdy bylo celé náměstí znovu 
vydlážděno. Zbytky této starší dlažby 
se objevily při opravě podloží v roce 
1999. Byla tvořena velkými valouny 
a značně nerovnější, než je současná 
žulová dlažba. Stejným způsobem 

bylo náměstí zpevňováno již od 
středověku.

Kašna byla opravována ještě na 
počátku 19. století, kdy byl vypraco
ván návrh nové pískovcové balustrády 
s tvarovanými kuželkami a se vstupy 
pro nabírání vody. V sedmdesátých 
letech 19. století byla celá kašna zbo
řena jako přežitek, který na náměstí 
okresního města nepatří. Hodnotná 
pískovcová socha svatého Floriána 
byla přesunuta před městskou věž. 
K přesunu sochy i sloupu došlo sou
časně s rekonstrukcí městské věže 
v roce 1874, neboť úpravy stupňů pod 
sloupem sochy tvarově souvisejí s no
vou gotizující věžní fasádou. V roce 
2002 si socha svatého Floriána na čas 
zacestovala, neboť byla odvezena do 
restaurátorského ateliéru, kde byla 
doplněna a konzervována. Po krátkém 
čase se ale vrátila na svoje místo před 
městskou věží.

Jaroslav Pachner

slavNí chomutovaNé Na městskÝch hřbitovech

V pravém rohu vstupní části 
historického hřbitova najdeme 
rozsáhlý udržovaný hrob z čer
ného kamene. V tzv. kněžském 
hrobě jsou uloženy pozůs
tatky osmnácti řádových sester 
Kongregace milosrdných sester 
sv. Kříže a deseti kněží. Hrob je 
určen duchovním osobám, které 
svůj život prožily v nezištné 
službě ostatním lidem, aniž by 
založily vlastní rodiny a měly své 
vlastní hroby. Kongregace milo
srdných sester sv. Kříže působila 
v Chomutově od r. 1887, kdy pro 
ni byla mezi dnešními ulicemi 
Palackého a Školní postavena 
budova sirotčince č.p. 785, která 

patřila do komplexu konventu 
kongregace. Komplex kromě sa
motného konventu, dnešní Střední 
zdravotnické školy č.p. 238239, 
a sirotčince tvořila i budova školy 
pro ošetřovatelky. Budova sirot
čince byla do dnešní podoby pře
stavěna v r. 1905 a sloužila až do 
r. 1946, kdy byla většina německy 
mluvících sester z Chomutova od
sunuta. V dalších letech sloužila 
jako domov mládeže a v r. 1951 
byla řádu zabavena. Z pohřbe
ných kněží je třeba vzpomenout 
na dlouhá léta působícího děkana 
Jana Kozára, vikáře a kanovníka 
kapitulní katedrály sv. Štěpána 
v Litoměřicích.

srdných sester sv. Kříže působila 
v Chomutově od r. 1887, kdy pro 
ni byla mezi dnešními ulicemi 
Palackého a Školní postavena 
budova sirotčince č.p. 785, která Kněžský hrob
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U rodinného centra Rozmarýn 
se bude 10. června konat již druhý 
ročník dobrovolnického festivalu 
DobroFest. Ten má za cíl představit 
veřejnosti práci dobrovolníků z orga
nizace Dobrovolnické centrum ADRA 
Chomutov a dalších neziskových orga
nizací, klubů či spolků.

Příjemné odpoledne zpestří svými 
schopnostmi a dovednostmi. Představí 
se například na jógových worksho
pech, u modelářské dílny, na artete
rapii s arteterapeutkou Magdalenou 
Konopáskovou.

Tvořivou dílnu si připravil pro ve

řejnost spolek Masopust. Své činnosti 
dále představí klub Esprit, Ženský 
spolek, sociální centrum Kamínek, cen
trum pro rodinu Horizont či dobrovol
nický program Krajské zdravotní.

Lidé si budou moci vyzkoušet při
pravené aktivity organizací, kam dob
rovolníci docházejí. Začátek a konec 
zpestří kapely z místní scény. Na akci 
návštěvníci také zhlédnou zajímavé sta
tistiky z hlediska chomutovského dob
rovolnictví a pobaví se s dobrovolníky 
přímo na místě. Informace a aktuality 
o akci mohou lidé sledovat na faceboo
kovém profi lu DC ADRA Chomutov.

Kámen z řeky chomutovky se stal součástí 
pomníku skautů na úpatí Lysé hory

DobroFest osvěží letní 
odpoledne v parku

Oběti trestných činů dostanou 
radu i pomoc

Chomutovští skauti položili kámen 
z řeky Chomutovky k pomníku na 
úpatí Lysé hory na Ivančenu. Uctili 
tím památku skautských přátel, kteří 
byli popraveni za účast v protinacis
tickém odboji. „O Ivančeně kolují le
gendy, že se uvnitř mohyly skrývá je
den z kamínků přivezených z Měsíce 
astronautem a skautem Neilem 
Armstrongem. Pravdou je, že se zde 
nacházejí vzácné kameny z různých 
koutů světa. Ivančena je, společně 
s Orlovskou myslivnou, považována 
za Mekku českého skautingu a děti 
z našeho střediska ji navštívily po
prvé,“ uvedl Václav Hejna ze skaut
ského střediska Český lev Chomutov.

Na výlet jely děti vlakem do 
FrýdkuMístku. Druhý den ráno vyra

zila chomutovská výprava se stovkami 
dalších skautů na cestu k mohyle. 
Počasí bylo nevlídné, padal déšť se 
sněhem a kolem mohyly byla dvace
ticentimetrová vrstva mokrého sněhu. 
To ale návštěvníky neodradilo.

Pomník poskládaný z několika ka
menů a dřevěného kříže byl postaven 
6. října 1946, a to 30. oddílem skautů 
z Ostravy. Kolem kříže se začaly vršit 
kameny, které tam zanechali k uctění 
památky mrtvých přicházející skauti, 
trampové a kolemjdoucí turisté. Na 
jaře 1968 byl poprvé uskutečněn orga
nizovaný výstup, z čehož se stala tra
dice, která se přes snahy o potlačení ze 
strany tehdejší StB drží dodnes. V roce 
2015 mohyla dosahovala úctyhodných 
dvanácti metrů na délku, pěti a půl 

metru na šířku a tyčila se do výšky tří 
metrů. Není divu, že se začala vlastní 
vahou sesouvat. Proto byl uskutečněn 
záchranný plán, který zahrnoval ro

zebrání mohyly a její přebudování do 
kaskád, které slouží jako pietní místo 
a zároveň základy pro současnou no
vou mohylu.

Obětem trestných činů pomáhá 
v Chomutově poradna Probační a me
diační služby České republiky. Na 
pracovníky se mohou obrátit se svými 
potížemi všichni lidé bez rozdílu 
věku. „Poskytujeme podporu a pomoc 
obětem trestných činů, poradenství 
při vyrovnání se s dopady této situace 
a také pomáháme lidem zorientovat 
se v trestním řízení a poskytujeme 
jim základní informace či zprostřed
kujeme další služby,“ uvedla Margita 
Bartošková ze střediska Probační 
a mediační služby Chomutov.

Do poradny, která sídlí v ulici 
VikovéKunětické, mohou lidé přijít 
bez objednání v pondělí mezi dvanác
tou a patnáctou hodinou nebo ve čtvr
tek mezi devátou a dvanáctou hodinou. 
Kontaktovat pracovníky mohou lidé na 
telefonním čísle 606 053 188 i mimo 
poradenské dny. Veškeré služby jsou 
anonymní a bezplatné. Obětí trestného 
činu je fyzická osoba, které v důsledku 
trestného činu vznikla škoda na zdraví. 
Za oběť se považuje i osoba pozůstalá 
po oběti, která v důsledku trestného 
činu zemřela.

Bazárek byl úspěšný
Ve druhém patře bývalé budovy 

ČVUT se uskutečnila premiérová 
akce charitativního bazárku. Od 
dubna mohli lidé nosit věci, které 
doma už nepotřebovali, ale zároveň 
by se mohly ještě někomu hodit, do 
Dobrovolnického centra ADRA. 
„Akce byla velmi úspěšná a díky 
tomu, že se nám lidé ozývali ještě 
po skončení večera, jsme se rozhodli 
prodávat dále a prodloužit bazárek 
a možnost nákupu ještě o několik 
dní,“ uvedla Simona Kůsová, koor
dinátorka DC ADRA. Po necelých 
dvou týdnech třídění, rozdělování 

a věšení se uskutečnil samotný ba
zárek v rámci akce Co se to děje v 2. 
patře? „Sešlo se velké množství věcí 
a jejich třídění nám velmi ulehčilo, 
že je lidé donesli opravdu čisté, často 
i vyžehlené a precizně složené,“ 
řekla Jana Matoušková, vedoucí DC 
ADRA Chomutov. Výtěžek večera 
ve výši 13 309 korun podpořil pro
voz Dobrovolnického centra ADRA 
a služby pro zdravotně postižené 
sdružené v organizaci Masopust. 
V rámci této akce se také prezento
valy služby a aktivity sídlící ve 2. pa
tře této budovy. 
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Na odpadky s rozumem

Jak na provozní 
kapaliny z aut

Nemrznoucí náplně do motorů 
či použité motorové oleje patří mezi 
nebezpečný odpad. Pokud se do
stanou do podzemních vod, poznají 
to všichni v širokém okolí na svých 
studnách. V Chomutově odběr 
zdarma provádějí sběrné dvory, kde 
obsluha každému občanovi poradí, 
jak tyto odpady správně roztřídit do 

jednotlivých kontejnerů. Pro nebez
pečné odpady jezdí specializované 
fi rmy. Rozhodně tyto odpady nepatří 
do popelnic, ani by se neměly vylévat 
do kanalizace, která ústí do čistírny 
odpadních vod, kde se voda čistí 
pomocí bakterií. Vylité oleje nebo 
rozpouštědla mohou bakterie vyhubit 
a čistírna přestane správně fungovat.

Novela insolvenčního zákona 
vstoupí v platnost 1. července 2017. 
S ní přicházejí změny týkající se osoby 
dlužníka, věřitele i osoby insolvenč
ního správce. Především pro osobu 
dlužníka budou změny spočívat ve sku
tečnosti, že dlužník nově nebude moci 
sám podávat návrh na povolení oddlu
žení, pokud nemá vysokoškolské vzdě
lání, titul Mgr. nebo Ing., v oborech 
práva nebo ekonomie. Kdo tedy může 
podat návrh na povolení oddlužení? 
Za úhradu advokát, notář, soudní exe

kutor, insolvenční správce, bez úhrady 
pak organizace s příslušnou akredi
tací (např. dluhové poradny, občanské 
poradny). Dále bude novelou zúžen 
vztah mezi dlužníkem a insolvenčním 
správcem, konkrétně bude docházet 
k prohlídce obydlí dlužníka, a to právě 
osobou insolvenčního správce. Je tedy 
na místě, aby dlužník velmi dobře, to 
znamená poctivě, popsal svůj majetek, 
a to již do návrhu na povolení oddlu
žení. Prohlídka obydlí osobou správce 
bude následovat. Popis majetku a jeho 

skutečnost by tedy měly být v souladu! 
Dále budou dlužníci osvobozeni od 
přezkumného jednání u soudu, to se již 
konat nebude. Co se novelou zmíně
ného zákona nemění, a tedy zůstává, 
je fakt, že návrh na povolení oddlužení 
může podat osoba, která se nachází 
v úpadku, což znamená, že má mini
málně dva různé věřitele, alespoň jeden 
závazek 30 dní po splatnosti a nachází 
se v tzv. platební neschopnosti (z hle
diska příjmů již není v možnostech 
osoby plnit nároky jednotlivých věři

telů – v řádných a včasných splát
kách hradit pohledávky). Podstatnou 
informací nakonec je, že novelou 
insolvenčního zákona se také nemění 
délka trvání oddlužení a minimální hra
nice splátky pohledávek – oddlužení 
tedy bude i nadále trvat maximálně 5 
let a dlužník musí být schopen za tuto 
dobu uhradit minimálně 30 % z celko
vého objemu svých pohledávek.

Petra Březinová,
Sociální centrum Písečná, 

e-mail poradna@soschomutov.cz

 Po úrazu chodím s podpažními 
berlemi, brzo prý budu moci přejít 
na francouzské hole, ale následně 
asi budu muset dlouhodobě používat 
alespoň hůl. Jak tyto pomůcky hradí 
pojišťovna?

Berle a hole patří mezi kompen
zační pomůcky pro tělesně posti
žené a pojišťovna tyto zdravotnické 

prostředky hradí vždy v základním 
provedení. Pacient platí případný roz
díl mezi cenou a maximální úhradou 
od pojišťovny. Například u podpůrné 
hole je úhrada pojišťovny stanovena 
na 130 Kč a záleží pak na tom, jakou 
vám lékař doporučí, resp. jakou si po 
poradě s ním vyberete. Dřevěnou pod
půrnou hůl tak dostanete zadarmo, na 

duralovou si doplatíte cca 100–200 Kč 
a když budete chtít duralovou skládací 
a se sedátkem, musíte si připravit při
bližně tisícikorunu.

Berle i podpůrnou hůl vám může 
předepsat praktický lékař nebo or
toped, chirurg, rehabilitační lékař či 
neurolog, pokud váš zdravotní stav 
vyžaduje jejich trvalé nebo přechodné 

používání. Lékař na základě vyšetření 
navrhne nejvhodnější zdravotnický 
prostředek. Jestliže se na jeho úhradě 
má podílet též pacient, je lékař povinen 
ho na tuto skutečnost upozornit. Výběr 
tedy může být věcí vzájemné diskuse, 
s ohledem na výši doplatku pacienta.

 Mgr. Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP

Většina zaměstnanců ve státních 
a samosprávných organizacích (např. 
učitelé, policisté, úředníci, pracovníci 
zooparku, soudu) ví, že jejich plat je 
tvořen z platového tarifu (základní 
složka podle obtížnosti práce a po
čtu odpracovaných let) a osobního 
příplatku, případně dalších příplatků. 
Zatímco základní složka platu je náro
ková, osobní příplatek nárokový není. 
V některých případech však může být 
i osobní příplatek nárokový. Předně je 

v § 16 zákoníku práce povinnost rov
ného zacházení, a to zejména v oblasti 
odměňování. Pokud jsou dva zaměst
nanci na obdobné pozici, s obdobným 
vzděláním, obdobné výkonnosti a jeden 
z nich osobní příplatek má a druhý 
nikoli, může se hůře odměňovaný za
městnanec obrátit na zaměstnavatele 
s požadavkem na stejný plat, jaký má 
zaměstnanec odměňovaný lépe. Pokud 
by se ukázalo, že k rozdílu v odmě
ňování dochází na základě některého 

z důvodů uznaných antidiskriminačním 
zákonem (nejčastěji nižší odměňování 
žen oproti mužům), je možno takovou 
žádost opřít i o antidiskriminační zákon. 
Další výjimka je podepřena rozhodnu
tím Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 
832/2012, která říká, že jednou při
znaný osobní příplatek není možno bez
důvodně snížit „Ke snížení nebo odnětí 
osobního příplatku... může zaměstnava
tel přistoupit jen tehdy, došloli k tako
vému zhoršení výsledků jeho pracovní 

činnosti posuzovaných podle množství 
a kvality, které odůvodňuje další po
skytování osobního příplatku v menším 
rozsahu nebo které vyžaduje jeho od
nětí.“ Není tak přípustná běžná praxe, 
kdy po zvýšení platových tarifů bývají 
často snižovány osobní příplatky, neboť 
došlo ke zvýšení platového tarifu, ale 
organizaci nebyly navýšeny rozpočtové 
prostředky na odměňování.

JUDr. Petr Veselý, advokát
www.nomika.cz

Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona

I hůl lze získat na lékařský předpis

co dělat, když mi snížili osobní příplatek?
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Potápěči poradí, jak 
se u vody chovat

Sportovci ZŠ Ak. Heyrovského 
ovládli kraj a postupují na republiku

Angličané 
navštívili 
zdravotníky

elektrikáři 
zazářili v soutěži

Žijeme tady pobaví a otevře galerii

Jak se v létě chovat u vody i v ní, 
aby nedošlo k nějakému úrazu, se děti 
i jejich rodiče dozví v chomutovském 
Aquasvětě. Tam se 10. a 11. června 
bude konat akce Nebojte se vodníka 
aneb bezpečné prázdniny u vody.

Od potápěčů, kteří akci pořádají, se 
lidé dozví, jak se mají chovat ve vodě, 
jak případně poskytnout první pomoc 
tonoucímu nebo zraněnému, a také si 

vyzkoušejí plavání s ploutvemi, mas
kou a šnorchlem nebo potápění s dý
chacím přístrojem.

Zábavného a naučného kurzu 
se mohou zúčastnit návštěvníci 
Aquasvěta po zaplacení běžného 
vstupného, není potřeba se dopředu 
hlásit. Akce začne ve 13 hodin. 
Organizátorem je Klub potápěčů 
Chomutov.

Přestože se krajské kolo 
Odznaku všestrannosti olympij
ských vítězů konalo v Chomutově, 
žáci ze základní školy Akademika 
Heyrovského si na závody museli 

dojet 120 kilometrů. Byli totiž 
zrovna ve škole v přírodě, ale to jim 
nezabránilo soutěže se zúčastnit.

Ve slunečném dni čekalo zá
vodníky šest disciplín, z nichž 

čtyři byly ryze atletické. Ač v kraj
ském kole zatím chomutovští žáci 
ještě nikdy neochutnali hořkost 
porážky, v atletických disciplí
nách si proti sportovním školám 
z kraje moc nevěřili. O to víc 
potěšily rekordy dívek ve skoku 
dalekém, kterým celou soutěž žáci 
odstartovali. „Výsledky po prvním 
kole byly ale pro naše družstvo 
nelichotivé, protože uzavírali star
tovní pole jedenácti škol. Nicméně 
bodování jednotlivých disciplín 
je nerovnoměrné a zrovna skok 
daleký moc bodů do celkového 
hodnocení nepřináší, takže školy, 
které začínaly třeba na leh sedech, 
na tom byly lépe,“ vysvětlila tre
nérka Ivana Poláková.

Druhou disciplínou byly pro 
chomutovské žáky shyby. Nejlépe 
se v nich dařilo Davidu Truhlářovi, 
který se přitáhl 74krát. V leh se
dech excelovala Maruška Reifová, 

která jich za dvě minuty zvládla 
122. V hodu kriketovým míčkem 
zazářil David Jaluška, který ho
dil 67 metrů. Sprint na 60 metrů 
výborně zaběhla Denisa Pipková 
časem 8,87 sekundy.

Před poslední disciplínou se 
netrpělivě čekalo na průběžné vý
sledky, neboť až teď měla všechna 
družstva za sebou stejné disciplíny 
a dalo se srovnávat. „Naši žáci prů
běžně vedli, ale i tak si v poslední 
disciplíně museli sáhnout na dno 
svých sil. V poledním parnu běželi 
kilometr,“ uvedla Ivana Poláková. 
Nakonec žáci ze ZŠ Akademika 
Heyrovského ve složení Marie 
Reifová, Denisa Pipková, Zdeňka 
Řeháčková, Karolína Bechyňová, 
David Truhlář, Tomáš Zmátlo, 
David Jaluška a Vojtěch Husinecký 
obhájili první místo a mohli se rado
vat z postupu na republikové finále, 
které se bude konat v září v Brně.

Žáky střední zdravotnické školy 
navštívila skupina rodilých mluv
čích z Velké Británie a oživila tak 
výuku cizího jazyka. Nejen mladí 
lidé, kteří pocházejí z různých 
koutů Velké Británie, si pro žáky 
připravili zajímavé prezentace o ži
votě v jejich ostrovní vlasti a zapo
jili žáky do diskuzí ve skupinkách.

Elektrikáři ze ESOZ Chomutov 
David Ondráček a Tomáš Lhoťan se 
zúčastnili soutěže Kopos Cup v Plzni. 
Skládala se z teoretické části, tedy 
testu ze základů elektrotechniky, 
technických norem a bezpečné práce. 
V praktické části zhotovili zásuv
kový obvod a světelný obvod uložený 
v elektroinstalačních lištách. Po urput
ném boji s ostatními družstvy obsadili 
chomutovští žáci 1. místo.

Zábavné odpoledne pro širokou 
veřejnost připravil chomutovský 
Domeček i pro tento rok. Akce 
Žijeme tady se 14. června uskuteční 
již počtvrté. „Návštěvníci se budou 
moci seznámit s činností Domečku 
i jiných organizací a mnoho věcí si 
i vyzkouší,“ uvedl ředitel Domečku 
Milan Märc.

Svou činnost ukáže například od
dělení robotiky, tanečníci POI dance, 
šermíři a mnoho dalších zájmových 
kroužků. Komu se zaměření zalíbí, 
může se pak do kroužku přihlásit, 
pokud bude volná kapacita.

Vrcholem programu letošního 
ročníku bude otevření nové Galerie 

Domeček. Prostory, které Domeček 
pro vystavování různých děl na
bízí, jsou opravdu veliké. Zaplní 
je jak díla dospělých, tak i dětí. 
Umělci mohou ukázat své obrazy, 
fotografie, sochy i jiná umělecká 
díla. V plánu je díla vystavovat 
tematicky. U klubovny chovatelů 
se objeví třeba obrazy zvířat a pří
rody, u tělocvičny nějaké sportovní 
náměty a u programátorů třeba díla 
z techniky.

Žijeme tady začne v deset hodin 
dopoledne a skončí kolem sedm
nácté hodiny. Slavnostní otevření 
galerie je plánované na patnáctou 
hodinu.
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Za správnou němčinu dostali žáci 
odměnu z Deutsche Bank

Děti při čtení poznávají různá povolání

Motivační programy velkých 
firem zlepšují studijní výsledky

Na výletě 
navázali 
přátelství

Žáci druhého stupně základní 
školy Březenecká se zapojili do 
školního projektu Harmoniefest, je
hož cílem bylo uplatnit a prohloubit 
znalosti němčiny.

Vyučující německého jazyka si 
pro děti připravili mnoho aktivit. Ve 
třídách žáci zpracovávali informace 
o Německu, Rakousku, Švýcarsku 
a Lichtenštejnsku. Výstupem byl 
veliký plakát o dané zemi. „Děvčata 
navrhovala vzory na dekor světově 
proslulého míšeňského porcelánu 
a typického ženského kroje dirndl. 
Chlapci shromažďovali údaje o nej
známějších německých automo
bilkách jako je například BMW, 
Mercedes nebo Volkswagen, jiní se 
zapojili do fotbalového turnaje, kde 

každá třída reprezentovala jeden 
z klubů německé Bundesligy,“ uvedl 
zástupce ředitelky Josef Karhan.

Na chodbách školy byl pro žáky 
připraven písmenkový maraton, 
na jehož trase vybraní zástupci tříd 
plnili vědomostní úkoly s cílem 
vyluštit tajenku. Za úspěšné luš
tění je čekala odměna u guvernéra 
Deutsche Bank v ředitelně školy. 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili promí
tání působivého dokumentu o životě 
Němců v Sudetech kolem poloviny 
minulého století a následně si mohli 
pohovořit s pamětnicí a aktérkou 
zmíněného filmu.

V rámci spolupráce přijela na ná
vštěvu i skupina žáků a vyučujících 
z partnerské školy v Marienbergu.

Děti z Mateřské školy Kamarád 
v Růžové ulici v Chomutově jsou 
celoročně zapojeny do projektů Čím 
budu, až vyrostu a kampaně Celé 
Česko čte dětem. V prvním se děti 
seznamují s různými profesemi, v dru
hém si užívají četbu pohádek a psa
ných příběhů. Týmu učitelů se daří 
oba tyto projekty propojit. Zvou do 
školky rodiče, prarodiče, kteří přečtou 
pohádku, která je tématicky propojená 
s jejich profesí a tím v úvodu před
staví své povolání. „Děti si nejprve 
prakticky vyzkouší například práci 
se dřevem nebo ošetřovatelské práce. 
Besedou s dospělými si ověří, čím je 
povolání zajímavé, náročné. Pohádku 
již četli například paní doktorky, uči

telky, kuchařky, domovnice, truhlář, 
studentka zdravotnické školy, kni
hovnice či policisté,“ uvedla zástup
kyně ředitelky Jana Benešová z MŠ 
Růžová.

Jedno květnové dopoledne na
vštívili školku hasiči z Chomutova. 
K četbě si vybrali Hasičské pohádky. 
Autory pohádek jsou sami hasiči. Jsou 
to například ti, kteří přijímají tísňové 
hovory na lince 112 a takzvaní mokří 
hasiči, kteří vyjíždějí ke všem mimo
řádným událostem. Závěr školního 
roku bude věnován netradičnímu po
volání a Velkému čtení. Hostem bude 
Edita Plicková, jejíž ilustrace zdobí 
nejednu dětskou knížku a její kresba je 
i součástí loga MŠ Kamarád.

Devět žáků elektro oborů ze 
střední školy ESOZ získalo oce
nění v motivačním programu 
Prokopa Diviše. Tímto progra
mem motivuje společnost ČEZ 
Distribuce a Asociace energen
tických manažerů žáky k lepším 
studijním výsledkům. „Hodnotíme 
žáky podle známek v odborných 
předmětech či jak se zapojují 
do soutěží. V těchto kritériích 
získávají během roku body a ti 
nejúspěšnější jsou na konci roku 
oceněni,“ uvedl ředitel školy Jan 

Mareš. Název program získal po 
vynálezci hromosvodu.

Šeky v hodnotě 16, 11 a 7 tisíc 
korun získali na prvním třech mís
tech umístění žáci oboru elektrikář, 
mechanik elektrotechnických zaří
zení a mechanik elektrotechnik.

Motivačními programy škola 
zlepšuje prospěch a vzdělávání 
žáků, kteří si dobrými výsledky 
postupně otevírají dveře různých 
společností k budoucímu zaměst
nání. Podobně jako ČEZ Distribuce 
chystají motivační program a spo

lupráci se školou i společnosti 
Severočeské doly nebo České 
dráhy. Ty nabízejí dobrým studen
tům zaměstnání, škole podporu a na 
oplátku získávají kvalitně vyško
lené absolventy. „Žáci totiž mohou 
v rámci programů absolvovat ve 
společnostech praxi, čímž získávají 
přehled o tamním provozu, zapojují 
se do něj a učí se pro tu společnost 
takzvaně na klíč,“ vysvětlil ředitel. 
Spolupráce s kvalitními firmami 
navíc zvedá prestiž školy a zvyšuje 
kvalitu vzdělávání.

Žáci ze sloučených střed
ních škol ESOZ se zúčastnili 
prvního workshopu projektu 
Zůstaňte s námi po škole! aneb 
Rozvoj kompetencí žáků škol 
v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
Vyjeli tedy do hor, kde strávili 
příjemné chvíle, poznali své mož
nosti a podporovali se navzájem 
při různých soutěžích a úkolech. 
Překonali také pomyslné mezi
třídní bariéry, navázali přátelství se 
spolužáky z jiných oborů.
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Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

severoceskefarmarsketrhy.cz

SOBOTA 10. 6. 
CHOMUTOV

náměstí 1. máje, 8–12 hod. 

DALŠÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V SOBOTU 1. 7. 

JAHODY OD ČESKÝCH PĚSTITELŮ, SOUTĚŽ 
V POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ, 

JAHODOVÉ DOBROTY, HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
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Zkušenosti výhodou, nikoliv podmínkou. 
Úspěšné uchazeče plně zaškolíme.

Kontakt:
Personální oddělení 

Marie Cerovská 
Tel.: 608 070 839  

Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci v nově zrekonstruovaných     
  odděleních s moderním přístrojovým vybavením
• odborný růst a hrazené vzdělávání
• širokou škálu benefitů
• individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce       • individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce        
  (zkrácené úvazky apod.)
• podporu při stěhování formou příspěvku na bydlení 
  až 3 500 Kč měsíčně
• 4 týdny dovolené + 1 týden placeného volna navíc
• možnost spolupráce na HPP i výpomoc.
• nadstandardní platové ohodnocení
• doprava z Chomutova, Kadaně, Klášterce zajištěna• doprava z Chomutova, Kadaně, Klášterce zajištěna

Nemocnice Ostrov
přijme

VŠEOBECNÉ SESTRY na oddělení NIP

www.nemostrov.cz

Přijďte si zahrát 
fotbalpool do 
Chomutovky!

www.fpacr.cz
www.fotbalpool.cz
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kříŽovka Při příležitosti 100. výročí úmrtí (tajenka) byl před 85 lety odhalen jeho pomník na Siemensově náměstí.

Inzerce

vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu

NOVĚ
JIŽ BRZY v Chomutově

V ČERVENCI se 
na Vás těší

pro KUTILY, 
ZAHRÁDKÁŘE 

a PROFESIONÁLY

na Vás těší

ZAHRÁDKÁŘE
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 7.6. st 17.00  špuNti Na vodě 18.00  sibiřskÝ deNík
 7.6. st 19.30  vetřelec: coveNaNt
 8.6. čt 17.00  mumie (3d) 18.00  smrtihlav 20.00  mumie
 9.6. pá 17.00  mimi šéf 18.00  mumie 19.30  mumie (3d)
 10.6. so 15.00  příšerky pod hladiNou (3d) 17.00  špuNti Na vodě
 10.6. so 18.00  mumie 19.30  stráŽci GalaXie vol. 2 
 11.6. ne 15.00  šmoulové: zapomeNutá vesNice 16.00 lady macbeth
 11.6. ne 18.00  mumie (3d) 19.00  stráŽci GalaXie vol. 2 
 12.6. po 17.00  mumie (3d 19.00  vetřelec: coveNaNt
 13.6. út 17.30  piráti z karibiku: salazarova pomsta (3d)
 13.6. út 19.00  WoNder WomaN
 14.6. st 17.00  mimi šéf 18.00  skokaN 19.30  mumie (3d)
 15.6. čt 16.00  auta 3 (3d) 17.00  auta 19.00 eXtrémNí rychlost
 16.6. pá 16.00  auta (3d) 17.00  auta 19.00  pobřeŽNí hlídka
 17.6. so 15.00  auta 17.00  špuNti Na vodě 18.00  eXtrémNí rychlost
 17.6. so 19.30  pobřeŽNí hlídka
 18.6. ne 15.00  mimi šéf (3d) 17.00  pobřeŽNí hlídka
 18.6. ne 18.00  eXtrémNí rychlost 20.00  z paříŽe do paříŽe
 19.6. po 17.00  piráti z karibiku: salazarova pomsta 19.00  mumie
 20.6. út 17.00  vetřelec: coveNaNt 19.00  pobřeŽNí hlídka
 21.6. st 17.00  pobřeŽNí hlídka 18.00  smrtihlav 20.00 eXtrémNí rychlost
 22.6. čt 16.00  traNsformers: posledNí rytíř (3d)
 22.6. čt 17.00  traNsformers: posledNí rytíř (2d) 19.30 holky Na tahu
 23.6. pá 16.00  traNsformers: posledNí rytíř (3d)
 23.6. pá 17.00  traNsformers: posledNí rytíř
 23.6. pá 19.30  holky Na tahu 20.00  skokaN
 24.6. so 15.00  šmoulové: zapomeNutá vesNice
 24.6. so 16.00  traNsformers: posledNí rytíř
 24.6. so 18.00  traNsformers: posledNí rytíř (3d 20.00  holky Na tahu
 25.6. ne 15.00  auta (3d) 17.00  holky Na tahu
 25.6. ne 18.00  traNsformers: posledNí rytíř
 25.6. ne 19.30  piráti z karibiku: salazarova pomsta 
 26.6. po 17.00  vetřelec: coveNaNt
 26.6. po 19.00  traNsformers: posledNí rytíř (3d)
 27.6. út 17.00  WoNder WomaN 19.00  holky Na tahu
 28.6. st 17.00  auta (3d 18.00  zabijáci z maloměsta
 28.6. st 20.00  vetřelec: coveNaNt
 29.6. čt 16.00  já, padouch 3 (3d) 17.00  já, padouch 3
 29.6. čt 19.00  piráti z karibiku: salazarova pomsta (3d)
 30.6. pá 15.00  já, padouch 3 17.00  piráti z karibiku: salazarova pomsta 
 30.6. pá 18.00  traNsformers: posledNí rytíř (3d)
 30.6. pá 20.00  eXtrémNí rychlost

 7.6.  st 18.00  povídáNí o byliNkách – SKKS
 8.6.  čt 15.30  klub přátel chomutovska – hudební odpoledne – Café 

Atrium
 9. a 23.6.  17.30  oldies párty – odpoledne se skupinou Fontána – atrium SKKS
 9.6.  pá 18.00  Noc kostelŮ – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 10.6. so 08.00  severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 10.6.  so 10.00  táto, mámo, pojĎ si hrát – sportovní dopoledne pro děti 

a rodiče – zahrada ZŠ Palachova 
 10.6.  so 09.00  rodiNNé zápoleNí 2017 – Cesta kolem světa – Saltus aréna, 

areál Banda
 10.6.  so 15.00  slavNosti chomutovského piva – hudební produkce, 

soutěže s pivní tematikou, doprovodný program – sportovní areál 
Domovinka

 10.6 so 18.00  14. muzejNí Noc – muzeum na radnici – komentovaná prohlídka 
sběratele M. Wolfa od 18.30 hodin, kostel sv. Kateřiny – komentovaná 
prohlídka a přednáška Mgr. J. Kopici od 20.00 hodin, koncert Tequila 
Band od 21.00 hodin, astronomická přednáška J. Landy od 22.30 
hodin, zpřístupnění Hvězdářské věže od 23.15 hodin – oblastní 
muzeum radnice, kostel sv. Kateřiny, Hvězdářská věž

 10., 17.,24.6. 10.00  prohlídky pevNosti – Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku
 10. a 11.6.  14.00  Nebojte se vodNíka aNeb bezpečNé prázdNiNy 

u vody – Aquasvět
 14.6.  st 17.30  astroloGie – rozvíjení vnitřního muže a vnitřní ženy – SKKS
 15.6.  čt 13.00  za braNou miNulosti – určeno pro nevidomé a slabozraké 

SONS – SKKS
 15.6.  pá 16.00  setkáNí s biotroNikem – SKKS
 15.6.  pá 17.00  ke štěstí v páru – přednáška Michaely Turjančíkové – Café 

Atrium
 16.6.  pá 17.00  mladá píseň – � nálový večer soutěže interpretů populárních 

písní, host Monika Sommerová – atrium SKKS
 17.6. so 09.30  folklÓrNí dopoledNe – FS Skejušan, FS Krušnohor – atrium 

SKKS
 17.6.  so 19.00  pravidelNÝ večer jiNdry kejaka – host Jiří Schmitzer – 

MUSIC XS CLUB 
 22.6. čt 17.00  stát izrael – kořeNy vzNiku a vÝvoj – přednáška – Café 

Atrium
 23.6.  pá 11.00  kdyŽ se chceš opalovat, musíš se chráNit – 

preventivní akce s MUDr. Neumannovou – Kamencové jezero 
 24.6. so 15.00  staNováNí Na letNím kiNě – jednodenní příměstský tábor 

s programem pro děti – letní kino
 29.6. čt 17.00  jak pŮsobí aloe vera Na orGaNismus – přednáška – 

Café Atrium
 30.6. a 1.7.   vysvědčeNí ve staré škole – přijďte si vyzkoušet psaní 

násadkovým perem, klečet na hrachu, nebo si udělejte dobovou fotogra� i 
svého malého školáka – Podkrušnohorský zoopark

    prohlídky pevNosti muzea čs. opevNěNí z let 1936 – 
1938 Na kočičáku – Muzeum Na Kočičáku – 10., 17. a 24. 6. od 10 do 
17 hodin

     prohlídky iNteriérŮ staveb ve staré vsi s prŮvodcem 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 7.6.  st 18.00  
 8.6.  čt 15.30  

 9. a 23.6.  17.30  
 9.6.  pá 18.00  
 10.6. so 08.00 
 10.6.  so 10.00  

 10.6.  so 09.00  

 10.6.  so 15.00  

 10.6 so 18.00

 10., 17.,24.6. 10.00  
 10. a 11.6.  14.00  

 14.6.  st 17.30  
 15.6.  čt 13.00  

 15.6.  pá 16.00  
 15.6.  pá 17.00  

 16.6.  pá 17.00  

 17.6. so 09.30  

 17.6.  so 19.00  

 22.6. čt 17.00  

 23.6.  pá 11.00  

 24.6. so 15.00  

 29.6. čt 17.00  

 30.6. a 1.7.   

    prohlídky pevNosti muzea čs. opevNěNí z let 1936 – 

    prohlídky iNteriérŮ staveb ve staré vsi s prŮvodcem 

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

 14.6.  st 17.00  aŤ Žijí duchové – hudebně taneční dětský muzikál ZUŠ T. G. 
Masaryka Chomutov

 21.6.  st 17.00  večerNíček – tradiční večer nejen pro seniory

 14.6.  st 17.00  

 21.6.  st 17.00  

MĚStSKÉ DIVADLO

 7.6. st
 7.6. st
 8.6. čt
 9.6. pá
 10.6. so
 10.6. so
 11.6. ne
 11.6. ne
 12.6. po
 13.6. út
 13.6. út
 14.6. st
 15.6. čt
 16.6. pá
 17.6. so
 17.6. so
 18.6. ne
 18.6. ne
 19.6. po
 20.6. út
 21.6. st
 22.6. čt
 22.6. čt
 23.6. pá
 23.6. pá
 23.6. pá
 24.6. so
 24.6. so
 24.6. so
 25.6. ne
 25.6. ne
 25.6. ne
 26.6. po
 26.6. po
 27.6. út
 28.6. st
 28.6. st
 29.6. čt
 29.6. čt
 30.6. pá
 30.6. pá
 30.6. pá

KINO SVĚt
 8.6. čt 17.00  biG baNd zdeNka tÖlGa – atrium SKKS 
 9.6.  pá 19.30  tÖrr, aNarchuz, black eWe – MUSIC XS CLUB 
 9.6. pá 19.30  up-doWN – Hřebíkárna 
 13.6.  út 19.00  hudebNí festival ludWiGa vaN beethoveNa – setkání 

s Bachem, Paganinim a našimi současníky – Pavel Erret, housle – kostel 
sv. Ignáce

 14.6.  st 16.00  dvojkoNcert ŽákŮ – sbor Lísteček a rytmická skupina Jambo 
ZŠ A MŠ 17. listopadu – Café Atrium

 17.6. so 14.30  atrium – opeN air festival – Noční klid, Míra a Moni, Hot 
Pants, When Goodbye Means End, Dokruhu – atrium SKKS

 21. a 28.6. 17.00  koNcerty dechovÝch hudeb – tradiční středeční koncerty 
dechových hudeb – altán v městském parku

 21.6.  st 17.30  koNcert happy smile, sluNíčka – host pěvecký sbor 
Hlásek – atrium SKKS

 28.6. st 20.00  letNí filharmoNie – letní kino
 30.6.  pá 20.00  koNzert 10 – vystoupí Justin Lavash, skupina AWALI a další – 

zahrada Goldmannovy vily v Čelakovského ulici

8.6. čt 17.00  
9.6.  pá 19.30  
9.6. pá 19.30  

13.6.  út 19.00  

14.6.  st 16.00  

17.6. so 14.30  

21. a 28.6.

21.6.  st 17.30  

28.6. st 20.00  
30.6.  pá 20.00  

KONcertY

 Od 10.6.  horNí města krušNÝch hor – výstava česko-saského projektu 
Montanregion Krušné hory – kostel sv. Kateřiny 

 Od 10.6.  historické mapy krušNohorskÝch dolŮ – výstava důlních 
map – kostel sv. Kateřiny

 Od 12.6.  vÝstava obrazŮ malířky a ilustrátorky emmy 
srNcové – galerie Zlatý klenot

 Od 22.6.  fotoGrafie – robert vaNo – vernisáž 22. 6. v 17 hodin – galerie Špejchar
 Od 23.6.  čas hor krušNÝch aneb Moje Krušné hory II. – Bohumil Smokoň – 

Café Atrium 
 Od 27.6.  fotoGrafie – miroslav chlad – vernisáž 27. 6. v 17 hodin – 

galerie Lurago
 Do 9.6.  příroda léčí a uzdravuje – výstavka léčivých bylin a hub – 

Středisko volného času Domeček
 Do 10.6.  husitské fortifikačNí uměNí – husitské hrady v 3D animacích 

a kresebných rekonstrukcích hradů severozápadních Čech – Dům J. Popela
 Do 10.6.  hradiště – v obrazech malířky Vlasty Dětinské ožívá prastarý svět 

starověkých hradišť, pověstí a legend na temenech Úhoště, Rubínu, Klapého 
a dalších vrchů – Dům J. Popela

 Do 10.6.  vÝstava obrazŮ muzikaNta, spisovatele a malíře iNG. 
ivaNa mládka – galerie Zlatý klenot

 Do 16.6.  jeN slovo – obrazy Jana Kutry – galerie Špejchar
 Do 19.6. chomutovskÝ vÝtvarNÝ saloN iii. 2017 – Sklepení osudu
 Do 15.6.  fotoGrafie – ŽeNská krása, street, příroda – Vlasta 

a Zdeněk Fišrovi – vernisáž výstavy 25. května v 17 hodin – galerie Lurago
 Do  25.6.  jak je krásNě u řeky – lucie suchá – originální akrylové malby – 

výstavní síň Podkrušnohorského zooparku
 Do 30.6.  9. miNisaloN vo zuš chomutov t. G. masaryka – výstavní 

síň knihovny
 Do 1.10.  zpřístupNěNí ŽelezNičNího depozitáře NárodNího 

techNického muzea – vždy od čtvrtka do neděle mezi 
10. a 17. hodinou – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

 Od 10.6.  horNí města krušNÝch hor

 Od 10.6.  historické mapy krušNohorskÝch dolŮ

 Od 12.6.  vÝstava obrazŮ malířky a ilustrátorky emmy 

 Od 22.6. 
 Od 23.6.  čas hor krušNÝch

 Od 27.6.  fotoGrafie – miroslav chlad

 Do 9.6.  příroda léčí a uzdravuje

 Do 10.6.  husitské fortifikačNí uměNí

 Do 10.6.  hradiště

 Do 10.6.  vÝstava obrazŮ muzikaNta, spisovatele a malíře iNG. 

 Do 16.6.  jeN slovo
 Do 19.6. chomutovskÝ vÝtvarNÝ saloN iii. 2017
 Do 15.6.  fotoGrafie – ŽeNská krása, street, příroda

 Do  25.6.  jak je krásNě u řeky – lucie suchá

 Do 30.6.  9. miNisaloN vo zuš chomutov t. G. masaryka

 Do 1.10.  zpřístupNěNí ŽelezNičNího depozitáře NárodNího 

VÝStAVY

Pravidelné 
akce

 22.6. čt 15.00  koNcert tří baNdŮ - biG baNd zuš rokycaNy, zuš hor-
Ní počerNice, teQuila baNd zuš chomutov - na zahradě 

 22.6. čt 15.00

ZUŠ t. G. MASArYKA

 10.6.  so 14.00  vystoupeNí bike trial shoW – pláž Kamencového jezera
 10.6.  so  skate závody, boWl + street o ceNy – skatepark 

Kamenný vrch
 10.6. so 14.00  softbal – Beavers – SKS Ostrava – extraliga juniorů – hřiště ZŠ Akad. 

Heyrovského
 11.6.  ne 11.00  softbal – Beavers – Spectrum Praha – extraliga juniorů – hřiště ZŠ 

Akad. Heyrovského 
 17.6.  so 09.00  chomutovská rychlopalková tour ii. – střelnice SSK 

Chomutov 
 17. a 18.6.  09.00  softbal – 2. liga kadetů – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 22. až 25.6.  09.00  mistrovství světa v disco daNce – daNce fever 

2017 – SD aréna 
 24. a 25.6.  09.00  softbal – extraliga žáků a extraliga kadetek – hřiště ZŠ Akad. 

Heyrovského
    calistheNika + parkour tréNiNk – posilování s vlastní váhou těla – 

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

10.6.  so 14.00  
10.6.  so  skate závody, boWl + street o ceNy

10.6. so 14.00  

11.6.  ne 11.00  

17.6.  so 09.00  

17. a 18.6. 
 22. až 25.6.až 25.6.až

 24. a 25.6. 

    calistheNika + parkour tréNiNk

SPOrt

Pravidelné 
akce
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   všemu světu Na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

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

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

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kameNNé plastiky – expozice muzea na radnici
  fialŮv pohyblivÝ betlém – expozice muzea na radnici

KOMPLeXNÍ BLOKOVÉ ČIŠtĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

CHOMUTOVSKÉ KRUŠENÍ 2017 (slavnostní průvod městem)
OMEZENÍ PROVOZU MHD V SOBOTU 17.6.2017
UZAVÍRKA ULIC PALACKÉHO A ZBOROVSKÁ A KRUHOVÉHO OBJEZDU U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

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

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

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

tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

Akce – tréninková hala:
•  soustředění hokejových 

klubů
•  veřejné bruslení
•  bruslení s lektorem
•  bruslení s lektorem 

pro seniory

Akce – zimní stadion:
•  soustředění hokejového klubu
•  soustředění  krasobruslařského klubu
•  hokejové zápasy
•  extraligové hokejové zápasy
•  ligové hokejové zápasy
•  pořádání koncertů
•  silvestr na ledě

Návštěvnost zimního stadionu šestým rokem v provozu (2016): betonová plocha – 10 655 návštěvníků, ledová plocha – 50 858 návštěvníků, 
návštěvnost tréninkové haly šestým rokem v provozu (2016) – 68 653 návštěvníků

ZIMNÍ STADION,
TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK

www.novychomutov.cz

Číslo 
linky

Čas odjezdu 
spoje

Výchozí zastáv-
ka spoje

Konečná za-
stávka spoje typ omezení 

302 10:50
11:20

Kau� and
CV, aut.nádr.

CV, aut.nádr.
Kau� and spoje NEBUDOU VYPRAVENY

303
11:13
11:45
12:10
12:35

Jezero
Povodí Ohře
Z. Vinohrady
Povodí Ohře

Povodí Ohře
Z. Vinohrady
Povodí Ohře
Z. Vinohrady

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

306
10:55
11:35
12:00
12:30

Autoškola
Poliklinika
Autoškola
Poliklinika

Poliklinika
Autoškola
Poliklinika
Globus

spoje budou odkloněny,
NEOBSLOUŽÍ zastávku Palackého

307 11:14
12:14

Vodní
Vodní

Vodní
Vodní spoje NEBUDOU VYPRAVENY

308
11:05
11:40
12:10

Okály
Droužkovice
Okály

Droužkovice
Okály
Droužkovice

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

309
11:03
11:25
11:42
12:26

Černovice
Vodní
Nové Spořice
Vodní

Vodní
Nové Spořice
Vodní
Černovice

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

316 10:55
11:25

Jirkov, aut.nádr.
CV, aut.nádr.

CV, aut.nádr.
Jirkov, aut.nádr. spoje NEBUDOU VYPRAVENY

317
11:00
11:20
12:00
12:20

CV, aut.nádr.
Přečaply
CV, aut.nádr.
Údlice

Přečaply
CV, aut.nádr.
Údlice
CV, aut.nádr.

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

340
11:05
11:23
12:05
12:23

Jirkov, aut.nádr.
Poliklinika
Jirkov, aut.nádr.
Poliklinika

Poliklinika
Jirkov, aut.nádr.
Poliklinika
Jirkov, aut.nádr.

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

341
11:02
11:33
12:02
12:33

Vodní
Ji, Horník
Vodní
Ji, Horník

Ji, Horník
Vodní
Ji, Horník
Vodní

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

352

10:57
11:42
11:57

Písečná
Poliklinika
Písečná

Poliklinika
Písečná
Poliklinika

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

12:42 Poliklinika Písečná spoj vyčká u uzávěry na konec 
uzavírky

353

11:15
11:27
12:15

Vodní
Písečná
Vodní

Písečná
Vodní
Písečná

spoje NEBUDOU VYPRAVENY

12:27 Písečná Vodní spoj vyčká v zast. Lipská I na ko-
nec uzavírky

 14.6. st 10.00  Žijeme tady - atrakce, představení, soutěže, ukázky činnosti, 
workshopy, vyhlášení soutěže ve sběru papíru, v 15 hodin vernisáž 
Galerie Domeček

   couNtry taNečNí klub laso – každou středu od 18 hodin
   autodráha pro veřejNost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopoledNí keramika – každé úterý od 10 hodin
   keramika pro dospělé a mládeŽ – každou středu od 17 hodin
   zumba fit NejeN pro mamiNky – každou středu od 10 hodin
   cvičíNek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

Pravidelné 
akce

 14.6. st 10.00

   couNtry taNečNí klub laso
   autodráha pro veřejNost
   dopoledNí keramika
   keramika pro dospělé a mládeŽ
   zumba fit NejeN pro mamiNky
   cvičíNek 

Pravidelné    autodráha pro veřejNostPravidelné    autodráha pro veřejNost
   dopoledNí keramika
Pravidelné 
   dopoledNí keramikaakce   dopoledNí keramikaakce   dopoledNí keramika

SVČ DOMeČeK
   všemu světu Na Útěchu 

   

  miNerály a horNiNy krušNohoří
   pohledy do pravěku

  lapidárium – kameNNé plastiky
  fialŮv pohyblivÝ betlém

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

 7.6.  Kamenná, Kamenný vrch č.p. 5282 – 5266 vč. parkovišť a prostranství u 6. ZŠ
 8.6.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k č.p. 5119 vč. 

parkovišť a sjízdných chodníků
 13.6  Kamenná od č.p. 5163 k nákupnímu středisku, Školní pěšina
 14.6.  Zahradní – vozovky u parkovišť od č.p. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 

od č.p. 5256 k č.p. 5263 vč. parkovišť, Jasmínová
 15.6.  Borová – parkoviště od č.p. 5161 po č.p. 5143 + malé parkoviště u střediska 

služeb (KaSS)
 20.6.  Zahradní – park. od č.p. 5190 po č.p. 5198, od č.p. 5199 po 5203, Skalková-

parkoviště od č.p. 5204 po č.p. 5211, Skalková od č.p. 5218 po č.p. 5214 + 
plocha u nákup. centra a parkoviště

 21.6.  Růžová – parkoviště a komunikace od č.p. 5219 po č.p. 5224, od č.p. 5224 po 
č.p. 5236 Pod Břízami od č.p. 5225 po č.p. 5240, od č.p. 5234 po č.p. 5236, od 
č.p. 5245 po č.p. 5239 vč. parkovišť

 22.6.  Písečná – parkoviště a komunikace od č.p. 5060 po č.p. 5053, Jirkovská od ul. 
Písečná po č.p. 5057 včetně parkovišť

 27.6.  Jirkovská – parkoviště a komunikace od č.p. 5360 po č.p. 5013, komunikace 
k mateř. školce č.p. 5030 a č.p. 5072, a kolem 5. ZŠ

 28.6.  Písečná – parkoviště a vozovka od č.p. 5012 po č.p. 5029 a od č.p. 5035 po 
č.p. 5034

 29.9.  Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od č.p. 5063 po č.p. 5068 a od č.p. 
5069 po č.p. 5039, parkoviště u zdravotního střediska č.p. 5285
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Florbalisté: Nechceme hrát jen o udržení

Mezi kanoisty překvapuje 
Kateřina Vrbenská

Domácí plavci Dvořák a Hornofová vyhráli 
Memoriál Jaroslava Jezbery

Zatímco hráči Florbalu Chomutov 
si užívali postupové euforie, členové 
realizačního týmu už spřádali plány na 
premiérovou sezonu v 1. lize. Trenér 
Martin Bocian chce nadále pokračovat 
s postupovou sestavou, ale hráči budou 
muset zabrat. „V sestavě budou ti, kteří 
budou pracovat a nadále se zlepšovat,“ 
potvrzuje trenér.

Oporou týmu by i ve druhé nejvyšší 
soutěži měli být hráči pevně svázaní 
s chomutovským klubem, i když zku

šenosti s 1. ligou má prakticky jen 
jedna pětka. „Raději postavím tým 
s menšími zkušenostmi ve druhé nej
vyšší lize, ale založený na hráčích, kteří 
zde vybojovali nejvyšší soutěž juniorů, 
národní ligu a nyní i 1. ligu,“ vysvětluje 
Martin Bocian, podle kterého již bará
žová utkání naznačila, že mezi špičkou 
národní ligy a druhou polovinou 1. ligy 
není výrazný výkonnostní rozdíl.

Přesto společně s asistentem Fili
pem Novým chystá úpravu tréninko

vého plánu. „Stále zůstáváme v me
zích amatérského sportu. Proto jsme 
tentokrát zvolili příklon k individuální 
kondiční přípravě,“ prozrazuje Bocian, 
kterému nová soutěž přináší i nové 
úkoly při stanovení strategie pro jed
notlivé zápasy. „Po třech sezonách byla 
národní liga pro hráče i trenéry trochu 
stereotypem. Nové týmy jsou výzvou, 
na kterou se všichni těšíme,“ říká.

Postup do druhé nejvyšší soutěže 
byl pro chomutovské fl orbalisty spl

něním dlouhodobého snu a také cíle 
z posledních let. „V minulosti nám 
v kritických momentech chyběly větší 
zkušenosti s play off. Museli jsme 
si projít daným vývojem,“ popisuje 
trenér. Kde podle něj může chomutov
ský fl orbalový sen skončit? „Možná 
až v superfi nále nejvyšší soutěže, ale 
teď se chceme etablovat v první lize 
a zároveň být nadále klubem, který hrá
čům otevírá dveře k české fl orbalové 
špičce,“ uzavírá s úsměvem.

Podle první trojice letošních celo
státních závodů v rychlostní kanois
tice bude zřejmě celý rok pro chomu
tovské vodáky úspěšný. „Start našich 
svěřenců se vydařil, dokonce předčili 
očekávání. Nejlépe jsme si vedli 
doma,“ řekl předseda oddílu kanois
tiky SC 80 Chomutov Petr Doležal.

Na úvod to bylo Mistrovství ČR 
na dlouhých tratích (5 km) v Ústí nad 
Labem, po kterém následoval první 
kontrolní závod v Račicích na 200 m, 
500 m a jeden kilometr. V prvním 
závodě se nejlépe dařilo Kateřině 
Vrbenské mezi žákyněmi, která 
získala 2 stříbrné medaile. „Jsem 
moc ráda, zúročila se zimní příprava 
na běžkách, poté každodenní běh 
a plavání v Aquasvětě, do toho jsme 
pravidelně posilovali,“ prozradila 
Vrbenská. Bronzové medaile získala 
také N. Marková se svojí parťačkou 

K. Mílovou v kategorii K2. Těsně 
za stupni vítězů se umístili junioři 
T. Fridrych a A. Novotný, do 5. místa 
ve svých věkových kategoriích dojeli 
i M. Tomanová a J. Remuta v doros
tencích a benjamínci K. Koubová 
a Š. Pavlisová.

V Račicích na sebe upozornili 
v kategorii benjamínků V. Prouza, 
J. Král, L. Bišická, P. Ammerová, 
B. Brabcová. Mezi žákyněmi zís
kala zlato a stříbro opět Vrbenská na 
200 a 500 metrů. Pozvolna se začí
nají v žactvu prosazovat P. Novák, 
M. Petráčková a N. Mikšovicová. 
V kategorii dorostu pokračují v na
dějných výkonech z loňského roku 
J. Remuta, A. Predka a M. Tomanová. 
V juniorech se v popředí umis
ťují N. Marková, T. Fridrych 
a A. Novotný. Pozice všech je však 
ztížena skutečností, že jsou ve svých 

kategoriích nováčky.
Třetím absolvovaným závodem 

byla květnová Velká cena Chomutova 
na Kamencovém jezeře. „Díky domá
címu prostředí se většina našich zá
vodníků mezi 150 účastníky radovala 
z medailí, které pro mnohé byly prv
ními v životě,“ zdůraznil Doležal.

Květen byl ve znamení inten
zivních příprav na další významné 

závody v Račicích, které proběhly po 
uzávěrce CHN. Šlo na nich o nomi
nace na mezinárodní regaty, na ME 
a MS juniorů i dospělých.

Oddílu se velmi daří nábor malých 
dětí. Nově přišlo na třicet nováčků ve 
věku 7–11 let. „Velký problém jsme 
měli se zajištěním lodí a pádel, což se 
téměř podařilo vyřešit i díky fi nanční 
podpoře sponzorů,“ dodal Doležal.

Memoriál Jaroslava Jezbery, ve kte
rém měří síly mladší žáci, proběhl letos 
v Chomutově potřicáté. V hlavním 
závodě na 200 metrů polohově zvítězili 
domácí plavci Maxim Dvořák a Jitka 
Hornofová. Stejný „double“ se před
tím povedl pouze v roce 2010 dvojici 
Tomáš Franta – Štěpánka Šilhanová.

Jitka Hornofová se při první příle
žitosti závodit v novém domovském 
bazénu předvedla ve velmi dobré 
formě. Nejprve vyhrála 200 metrů 
kraul, pak doplavala dvakrát druhá 
v padesátimetrových sprintech (znak 
a prsa) a na konci triumfovala ve zmí

něném hlavním závodě na 200 metrů 
polohově. Stejnou bilancí se může po
chlubit i Maxim Dvořák, který vyhrál 
200 metrů kraul, druhá místa bral za 
50 a 100 metrů kraul a na závěr si také 
doplaval pro triumf v hlavním závodě 
na 200 metrů polohově.

V mladší kategorii (devítiletí 
a mladší) se na stupně vítězů dostali 
Lukáš Selingr, který  zkompletoval 
celou sadu medailí (první na 50 me
trů znak, druhý na 50 metrů kraul 
a třetí na 100 metrů kraul), a Kateřina 
Tautrmanová (druhá na 200 metrů 
kraul a třetí na 50 metrů kraul).

První ročník závodu věnovaného 
památce Matěje Volfa, který minulý 
rok v pouhých třinácti letech podlehl 
těžké nemoci, symbolicky vyhrál 
Matějův nejlepší kamarád, žatecký 
Kristián Balon. V kategorii žaček zví
tězila Kamila Javorková z Litvínova. 
Všichni fi nalisté nastoupili k závodu 
v památečním tričku, po doplavání 
závodu ti nejlepší na stupních vítězů 
obdrželi z rukou Matějových rodičů 
drobné předměty a medaile, na jejichž 
výrobě se podílela maminka jiného, 
podobně onkologicky nemocného 
chlapce.
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Chomutov má za sebou velmi 
vydařený ročník multižánrového fes
tivalu Otevřeno. V divadle i před ním, 
v Hřebíkárně, letním kině a na dalších 
místech se konalo množství různých 
vystoupení. Tradiční je vysoká návštěv
nost večerních koncertů, letos však pře
kvapil i počet lidí, kteří se přišli podívat 
na muzikál Bídníci. „Stovky diváků 
vytvořily při představení v podání 
místní ZUŠ před městským divadlem 
skutečně velmi příjemnou atmosféru. 
Rekordní byla ale už návštěvnost pro

gramu prvního dne na Hřebíkárně, kam 
dorazila téměř tisícovka posluchačů,“ 
uvedla Věra Fryčová, jednatelka spo
lečnosti Kultura a sport Chomutov, 
která festival pořádá. 

Největším lákadlem pro návštěv
níky byly skupiny Tři sestry nebo 
Mucha, velmi příjemným překva
pením bylo vystoupení nizozemské 
kapely My Baby. Milovníci divadla 
si nenechali ujít například předsta
vení Hudba: Charlie Chaplin v podání 
Černobílého divadla.

Letošnímu ročníku festivalu 
přálo počasí. Převážná část všech 
venkovních představení se konala 
za svitu slunečních paprsků nebo za 
teplých večerů, jen poslední kon
certy okořenil liják. Nejen to však 
stálo za velmi vysokou návštěvností. 
„Otevřeno oslovuje nejen kulturně 
orientované obyvatele města, ale 
s potěšením registrujeme i rostoucí 
počet návštěvníků z jiných míst 
širšího regionu i odjinud,“ doplnila 
jednatelka.
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