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Mlčenliví svědkové minulosti
Maskaron na štítu
domu čp. 13
v Chomutově (365)
Na chomutovském náměstí 1.
máje mezi domem čp. 12 a hote−
lem Royal čp. 14 nalezneme úzký
dům s fasádou z přelomu devate−
náctého a dvacátého století. Na
jeho střešním štítu se nalézá vý−
razná plastika s tváří lesního muže
provedená v nadživotní velikosti.
Přes rozměrově výrazné provede−
ní si jí kvůli výšce jejího umístění
— nachází se až nad římsou dru−
hého patra — kolemjdoucí obvyk−
le nevšimnou.
Místo, kde stojí dnešní dům čp.
13, bylo pro domovní zástavbu
určeno již na přelomu třináctého
a čtrnáctého století, kdy tehdejší
majitel Chomutova— řád němec−
kých rytířů — nechal vyměřit mezi
kostelem sv. Kateřiny a dnešní
Ruskou ulicí prostor náměstí s pra−
videlně rozvrženou zástavbou.
Půdorys domovních parcel se
v průběhu staletí měnil. Na místě
domů čp. 12 a 13 stály původně
do patnáctého století dva domy
o šíři parcel téměř přesně deset
metrů. Patrně po požáru Chomu−
tova v srpnu 1525 byl sousední
dům označený v roce 1770 čp. 12
postaven v mohutnější podobě
s průčelím širokým třináct a půl
metru. Pro zbylý dům čp. 13 tak
zůstal k dispozici prostor o šířce
pouze šest a půl metru.
Na něm vznikl dvoupodlažní ob−
jekt, který v této podobě po něko−
likerých přestavbách přetrvával až
do příchodu moderní doby. Po
zvýšení sousedního průčelí hote−
lu Royal o druhé patro došlo na
samém počátku dvacátého stole−
tí k přestavbě i tohoto úzkého
domu v eklektickém stylu se se−
cesními prvky.

Plastická výzdoba průčelí z té−
to přestavby — vertikální členění
dvojicí pilastrů — se zachovala
pouze v úrovni prvního a druhé−
ho patra. Horizontální členění
zajišťuje korunní a patrová řím−
sa. Okna — v každém patře jed−
no jednoduché a jedno zdvojené
— jsou obohacena šambránami
i oblouky nad sdruženými okny
a zdůrazňují je ještě plastické kle−
náky.
Přízemí bylo vyčleněno pro ma−
lý obchod (dnes je tam cukrár−
na) a úzkou chodbu se schodiš−
těm vysunutým do dvora. V obou
patrech i v podkroví se nacháze−
ly menší byty. Jejich dispozice
byla praktická: dvě obytné míst−
nosti obrácené k jihu do náměs−
tí, kuchyň a sociální zařízení na
severní straně směřující do dvo−
ra.
Úprava přízemí a hlavně pů−
vodní krámský výkladec se ne−
zachovaly. Prodejna cukrovinek
dostala však před nedávnem ob−
novenou dřevěnou výlohu. V roce
2011 byla opravena fasáda domu.
Při této příležitosti bylo také mož−
né provézt detailní dokumentaci
výzdoby domovního štítu.
Jedná se o výraznou plastiku.
Nad tváří lesního muže — mas−
karonem — je na vrcholu oblou−
kového štítu umístěna bachratá
váza. Okolo elipsovitého okna ve
středu štítu je obtočena římsa za−
končená volutou. Po stranách ští−
tu stojí na podstavcích dvě velké
vázy. Tato — až na maskaron —
typická výzdoba domovních prů−
čelí byla v Chomutově v oblibě od
osmdesátých let devatenáctého
století až do samého počátku prv−
ní světové války. Od počátku de−
vatenáctého století jí ještě oboha−
covaly secesní prvky.
Jaroslav PACHNER

Pronajmu

garáž

s elektřinou (pojištěná)
v Chomutově na Zadních Vinohradech
Jen serióznímu a slušnému zájemci
Telefon: 723 080 437 (2002)

fóry z pera
našich čtenářů
o „Koho to zdravíš?“ — „To je třetí
muž první ženy mého druhého manže−
la.“
Jiřina Doležalová, Kalek
o Víte, co se stane, když chlap sní
půlku viagry? — Chodí a jen popichu−
je. Libuše Hamouzová, Chomutov
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Den dětí v Admirálu!

Vstup 20,− Kč

Ve čtvrtek 30. května od 15 hodin
proběhne v zahrádce
chomutovské restaurace Admirál

„Den dětí“
Těšit se můžete na obřího klauna,
který bude bavit vaše ratolesti!
Malování na obličej, dětská diskotéka,
živá hudba a soutěže o ceny
Nafukovací atrakce ZDARMA!

VOLNÁ VSTUPENKA!
Kdo vyhrál v „Chomutovském kalamáři“?

Dvanáctý ročník uzavřen

CHOMUTOV (r) — Hřebečka přivedla na svět ve stájích Podkrušno−
horského zooparku ve středu 8. května šestnáctiletá klisna anglického plno−
krevníka Esplanáda. „Malý Expres, jak ho chovatelky pojmenovaly, se
první dny zdržoval s matkou v prostorném boxu a díky vydatnému mateř−
skému mléku každým dnem přibýval na váze,“ uvedla mluvčí zooparku
Martina Pelcová. Díky tomu se hříbě mohlo necelý týden po narození vy−
pravit na svou první procházku do výběhu, kde ho po celou dobu provázela
starostlivá matka. Jak ještě mluvčí prozradila, stal se Expres v zooparku
letošním šedesátým narozeným přírůstkem. „V zimních měsících to byla
především mláďata domácích zvířat, na jaře se narodilo například mládě
velblouda dvouhrbého, manula nebo dvě mláďata vzácné ovce stepní –
arkala,“ dodala. Na snímku ošetřovatelka Alena Voborníková s hříbětem
a jeho matkou.
Foto: archiv zooparku

Prodejna — splněné přání
BLATNO (r) — V závěru minu−
lého týdne skončilo v Blatně deseti−
leté období, kdy v obci nebylo kde
nakoupit. Přímo v budově obecního
úřadu zřídil novou prodejnu řetězec
COOP. Otevřeno bude v sezóně šest
dní v týdnu.
„Určitě do obchodu zajděte, pro−
hlédněte sortiment, porovnejte ceny
a zjistíte, že obchod s přehledem
obstojí v konkurenci s velkoprodej−
nami ve městě. Mnoho z vás si ob−
chod v obci dlouho přálo, aby se zde
ale udržel, bude třeba do něj chodit

nakupovat i častěji a více, než jen
jednou za měsíc pro čerstvé pečivo
či zapomenuté máslo,“ vyzvala rad−
nice občany ve svém zpravodaji
Blatka.
Součástí prodejny bude i malá
místnost se stoly a židlemi, kde zá−
kazníci mohou posedět u časopisu
či se sousedy u kávy a dobrého zá−
kusku. V jednání je i zřízení výdej−
ního místa České pošty tak, aby
obyvatelé obce pro zásilky nemu−
seli jezdit do Chomutova, ale mohli
si je v klidu vyzvednout v obchodě.

CHOMUTOV (r) — Rok se s rokem sešel a opět nastal čas
vyhlásit výsledky regionální literární soutěže „Chomutovský
kalamář“, který společně pořádají Dům dětí a mládeže, Stře−
disko knihovnických a kulturních služeb a naše redakce za fi−
nanční podpory statutárního města Chomutova. V pořadí už
dvanáctého ročníku se zúčastnilo čtyřicet tři autorů, kteří před−
ložili porotě k hodnocení sedmdesát prací. A kdo vyhrál?
POEZIE
k 3. Eva Čapková, zdravotní
(autoři od 14 do 19 let): sestra z Vysoké Pece, a Rudolf
1. Lucie Zušťáková, stu− Koutenský, dělník z Chomuto−
dentka z Kadaně k 2. Jindřich va.
Kraus, student z Chomutova k
k k k k k
3. Kristýna Jebavá, studentka
Práce předložené do letošního
z Jirkova.
ročníku hodnotila porota ve stej−
ném složení jako v předchozích
PRÓZA
(autoři od 14 do 19 let): letech — předsedou byl bývalý
1. Eliška Konrádová, stu− ředitel okresní knihovny Zdeněk
dentka z Březence k 2. Aneta Hejna a členy ředitelka SKKS
Čermáková, žákyně základní Marie Laurinová, učitelka Blan−
školy z Chomutova k 3. Petr ka Legnerová, spisovatelka Re−
Moschner, student z Chomuto− nata Šindelářová a manažer ko−
munikace a mluvčí Skupiny
va.
ČEZ pro severní Čechy Ota
POEZIE
Schnepp.
(autoři od 20 let výše):
Vítězné práce budou zveřejně−
1. Zuzana Vávrová, student−
ka z Chomutova k 2. Jiří Hole− ny o prázdninách v tomto týde−
ček, technik kvality z Chomu− níku, všechna přihlášená díla pak
tova k 3. Květa Kudláčková, budou od července také na webu
soutěže www.nastup.cz/kalamar.
důchodkyně z Boleboře.
Všichni soutěžící si mohou od
PRÓZA
1. do 20. června vyzvednout v re−
(autoři od 20 let výše): dakci Nástupu (náměstí 1. máje
1. Jana Podlisková, důchod− 91 — vchod z uličky k informač−
kyně z Chomutova, a Tereza nímu centru) almanachy, výher−
Plodková, studentka z Jirkova k ci rovněž diplomy a drobné dár−
2. Jana Kandrová, referentka ze ky věnované Skupinou ČEZ.
Strupčic k 3. Libor Řezníček, Nemůže−li se některý z účastní−
učitel z Vysoké Pece.
ků v uvedené době do redakce
MIKROPOVÍDKA
dostavit, může si na e−mailu cho−
(bez rozdílu věku):
mutovsky.kalamar@centrum.cz
1. Eva Šamšulová, důchod− či na telefonu 737 157 495 do−
kyně z Chomutova k 2. Libor mluvit jiný termín nebo způsob
Řezníček, učitel z Vysoké Pece předání.

Opona spadla, přehlídka „Divadýlko“ skončila

Dům čp. 13 na chomutovském náměstí se střešním štítem zdobeným tváří
lesního muže (maskaronem) a třemi vázami.
Foto: autor

Øeznictví ebestián  Hajo

CHOMUTOV (gri) — Jubi−
lejním patnáctým ročníkem pře−
hlídky dramatické tvořivosti žá−
ků speciálních škol „Divadýlko
2013“ se uzavřela historie této
akce pořádané každoročně cho−
mutovskou Základní školou spe−
ciální a Mateřskou školou z Pala−
chovy ulice. Dějištěm posledního
ročníku byl opět kulturní dům na
Zahradní a stejně jako v letech
předchozích bylo hlediště zapl−
něno do posledního místečka.

Do Chomutova přijeli zdravotně
handicapovaní žáci ze speciál−
ních škol z Litvínova, Mostu,
Loun, Kadaně, Klášterce nad
Ohří, Jirkova, Karlových Varů
a nechyběly ani školy místní.
Deset přehlídkových vystoupení
roztleskalo publikum, které často
s účinkujícími zpívalo, smálo se
i tančilo. „Divadýlko“ znovu pro−
kázalo, že tito žáci i přes své zdra−
votní handicapy dovedou podávat
obdivuhodné výkony. Byla to opět

Výhodná nabídka masa a uzenin!
Vepøová krkovice bez kosti
Vepøová peèenì bez kosti
Syrová klobása na gril

129,- Kè/kg
129,- Kè/kg
99,- Kè/kg

Primátor Chomutova Jan Mareš děkuje organizátorce „Diva−
dýlka“ Marii Grimlové za vše, co pro tuto akci v uplynulých pat−
nácti letech udělala.
Fota: Josef GRIML

Prodejny Chomutov: Ruská ulice 15, Palackého ulice 3994
(vedle Èeské spoøitelny), Mostecká ulice 39 (novì otevøeno vedle jídelny Hajo)
(2103)
Prodejna Most: tøída Budovatelù 3071

Nabídka platí do 25. kvìtna nebo do vyprodání zásob

Prodejci, pozor na podvodníka
Před podvodným jednáním „před−
sedy Občanského sdružení pro roz−
voj Ústeckého kraje“, který vystu−
puje pod jménem Roman Razák,
důrazně varuje ústecký krajský úřad.
Podvodník se zaměřil na prodejce
zemědělské a lesnické techniky.
„Osoba vystupující pod jménem Ro−
man Razák objednává z e−mailo−
vé adresy radim.razak@gmail.com
u společností zabývajících se pro−
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dejem lesnické a zemědělské tech−
niky (motorové pily, křovinořezy
a podobně) vybavení »pracovní
skupiny pro Národní park České
Švýcarsko« a zaštiťuje se podvr−
ženým dokumentem, podle něhož
mají být veškeré náklady na vyba−
vení a provoz této skupiny uhra−
zeny do sedmi pracovních dnů
Krajským úřadem Ústeckého kra−
je.“

Malí herci hráli s radostí a nadšením a oprávněně si vysloužili
ovace publika.
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přehlídka velkého nadšení a spon−
tánnosti, ale také talentu a zname−
nité práce pedagogů, kteří se těm−
to žákům věnují.
Přehlídka vznikla v roce 1999
a za patnáct let jejího trvání se na
jevišti představilo 3 288 účinku−
jících, kteří odehráli 137 předsta−
vení. Svým malým hercům —
žákům z Palachovky — napsala
ředitelka Marie Grimlová patnáct
scénářů pohádek „přímo na tělo“.
Na jevišti se vystřídalo hodně škol
a jen jediné dvě nechyběly ani na
jediné přehlídce — Základní ško−
la praktická z Klášterce nad Ohří
a pořádající škola z Palachovky.

Při všech ročnících vystoupili tři
účinkující, kteří začali hrát nejpr−
ve jako žáčci v mateřské škole,
potom ve speciální škole a nako−
nec už jako studenti učiliště v Jir−
kově. Byli to odchovanci z Pala−
chovky Jaroslav Kraus, Veronika
Heřmanová a Tomáš Schejbal,
kterým předal primátor Chomu−
tova Jan Mareš pamětní plakety
a poblahopřál jim. Poděkoval ta−
ké ředitelce školy Marii Grimlo−
vé a všem, kteří se na přehlídce
podíleli.
Za posledním „Divadýlkem“ se
zavřela opona, ale bude určitě na
co vzpomínat.

Čtvrtek 23. května 2013

