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Vlastník : Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Předmět nabídky : Pro zástavbu ulice Lipské byla zpracována studie jako podklad Územního plánu sídelního útvaru Chomutov-Jirkov. Pro nabízenou lokalitu je uvažováno se 6 integrovanými objekty s obchody a službami v parteru a s byty,
případně částečně i se službami, ve druhém a třetím nadzemním podlaží - s případným využitím podkroví. Bude třeba respektovat : - uliční čáru podél Lipské ulice, - hmotové uspořádání navrhovaných objektů vzhledem k sousedícím dvoupodlažním bytovým objektům, - výškové uspořádání variantně dvě nadzemní podlaží s podkrovím, max . tři nadzemní podlaží

Výrobce plastových oken a dveří
KOMPLETNÍ SERVIS n ZÁRUKA PĚT LET
Obchodní kancelář:
Blatenská ulice 1188/56, 430 01 Chomutov,
tel./fax 474 620 185, mobil 603 569 684,e−mail:
info@milux.cz www.milux.cz

Budoucí vlastnický vztah : dlouhodobý pronájem či odprodej do vlastnictví na základě garance realizace projektu.
Umístění : Stavební pozemek je ve městě Chomutov (kraj Ústecký, obec s rozšířenou působností Chomutov) podél ulice
Lipská (komunikace I/7) při výjezdu z města k hraničnímu přechodu v Hoře Svatého Šebestiána. Dotčené pozemky parcelní
č. 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2110 , 2111, 2112/1, všechny v k.ú. Chomutov II .
Infrastruktura : Inženýrské sítě jsou v kontaktu staveniště v souběhu s ulicí Lipskou. Inženýrské sítě : voda, kanalizace,
plyn, telefon, elektrická energie, dešťová kanalizace, horkovod . Městská hromadná doprava - pozemek leží u trasy MHD,
zastávku v místě bytových domů je třeba dobudovat, stávající zastávky jsou ve vzdálenosti 400 nebo 700 m.
Doporučené využití : Výstavba 6 bytových domů s integrovanými službami v objektu dle schválené studie
Termín podání nabídky : do 31. 5. 2005.
Požadavky na zpracování nabídky : Identifikační údaje investora /adresa, IČ, DIČ, statutární orgán, výpis z obchodního
rejstříku, bankovní spojení/, základní podnikatelský záměr,
včetně studie využitelnosti území dle základních požadavků na výstavbu /situace,základní prostorová studie
hmoty,pohledy/, garance realizace projektu - zkušenosti
a realizované projekty investora, návrh předpokládaného
finančního krytí projektu, včetně předpokládaných investičních potřeb, návrh etapizace výstavby, návrh kupní ceny
ve formě za 1 m2 zastavěné plochy. Návrh bude předložen
v českém jazyce.

• Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska MO Chomutov pořádá
pro děti Dětské letní tábory ve
svém zařízení ve Vlkově u Rakovníka v termínech: 2. 7. - 16. 7., 16.
7. - 30. 7. a 30. 7. - 13. 8. 2005. Cena
poukazu je 2 600 Kč. Informace a
přihlášky lze vyzvednout v kanceláři OS ČMS Mostecká 39 (proti rest.
Hradčany), I. poschodí, a to každé
pondělí v čase 10.00 - 12.00 a 14.00
- 16.00 hodin. Telefonicky nepřetržitě na čísle 728 621 653.

Kontaktní osoba : Město Chomutov, Zborovská 4602,
430 28 Chomutov, IČ 261891, KB Chomutov a.s., č.ú.
19 - 626 - 441/0100, Ing. Ivana Řápková-starostka města tel. :
474 652 786, fax: 474 652 778, e-mail : starosta @ chomutov-město.cz, Ing. Petr Chytra - vedoucí odboru rozvoje a
investic města, tel. : 474 637 440, fax: 474 637 414, e-mail :
p.chytra @ chomutov-město.cz, vedoucí odboru správy majetku města Ing. Vladimír Záruba, tel. 474 637 470 e-mail :
v.zaruba @ chomutov-mesto.cz

Poskytování bytů dle varianty B – byty v domech s SVJ
Město Chomutov
zveřejňuje nabídku nájmu 10 volných bytů v domech, kde již vznikla Společenství vlastníků jednotek ( SVJ ) .
Byty lze získat formou veřejného výběrového řízení, které se uskuteční dne 7. 6. 2005 v 15,00 hodin
v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy MěÚ Chomutov, Zborovská 4602.
Nabídka bytů :
Domovní správa QARK – ul. Na Bělidle 851
Ulice

Čp. / č.bytu

Velikost/m 2

Kategorie

K . Buriana

4645/14

1 +1/34,05m 2

I.

Vyvolávací cena
– výše nájmu za 1 m 2
20,- Kč

ELEKTRIKÁŘ - nabízí
montáže, opravy, revize
(výměna jištění, přívody k pračce, sporáku apod.)

Výše nájmu za celý
byt
681,- Kč

mob.: 606 341 994 (non-stop)

Domovní správa QARK II . ( Squadra ) – ul. Kostnická 4088
Jiráskova

4187/7

1 +1/34,65m 2

I.

20,- Kč

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

20,20,20,20,20,20,20,-

693,- Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. Březenecká 4475
17. listopadu
Holešická
Písečná
Kamenná
Kundratická
Kundratická
Zahradní

4565/11
4739/21
5039/13
5105/7
4596/116
4596/37
5196/5

1 +3/81,49 m 2
1 +2/61,57 m 2
1 +1/36,10 m 2
1 +1/34,80 m 2
1 +3/77, 27 m 2
0 +1/27,46 m 2
1 +2/52,15 m 2

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1.630,1. 231,722,696,1.545,549,1.043,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Registrace zájemců o zveřejněné byty se koná dne 7. 6. 2005 v době od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kanceláři OSMM ,
2. patro, č. dv. 233.
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 5 „ Pravidel pro
přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při registraci předložit platný občanský průkaz.

VEŘEJNÁ NABÍDKA ze dne 4. 5. 2005
BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa QARK II – ul. Kostnická
Ulice

Čp. + č.bytu

velikost

Vyvolávací cena

Náklady na opravu

Havlíčkova

4158/8

0 +1

4. 230,- Kč

190.000,- Kč

Havlíčkova

4158/63

0 +1

4. 230,- Kč

132.500,- Kč

1 +3

18.054,- Kč

360.000,- Kč

Domovní správa CHEPA – ul. Křižíkova
Fügnerova

3736/5

Domovní správa DOSPRA - ul. Březenecká
Kamenná

5105/16

1 +1

14. 225,- Kč

57.164,- Kč

Dřínovská

4594/18

1 +2

25.495,- Kč

57.000,- Kč

Kundratická

4596/133

0 +1

9.065,- Kč

52.360,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedená domovní správa
Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve
veřejném výběrovém řízení.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci , který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí složí částku, rovnající se vyvolávací ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria platná pro účast ve veřejném výběrovém řízení.
Číslo účtu – 2103480237/0100, variabilní symbol – rodné číslo, informace : p. Pučálková – tel. : 474 637 263
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Tři bratři, tři odlišné válečné osudy
Rodina Jaroslava Kytla z volyňského Kupičova měla tři syny: Josefa, Jaroslava a nejmladšího Václava. Druhá světová válka a události, které následovaly po jejím skončení, zasáhly do životů celé rodiny. Dva z bratrů, Jaroslav
(84 let) a Václav (77 let) sedí dnes proti mně, nejstarší Josef již bohužel nežije.
Z vyprávění obou pánů poznávám osudy tří bratrů, tří hrdinů, kteří se nezalekli ani Hitlera ani Stalina.
Nejstarší Josef vstoupil do polské
armády v březnu 1942. Toužil se dostat do Československé armády, ale
nebylo to jednoduché. Čech z Volyně,
sovětský občan v polské armádě se
přeci jen nakonec k vytoužené Československé armádě dostal v Jeruzalémě, kde byla Československá vojenská mise. S našimi jednotkami pak
bojoval v strašlivých podmínkách
severní Afriky, kde se Čechoslováci
vyznamenali a získali si respekt anglické armády. V roce 1943 se na lodi
Mauretania vydal spolu s ostatními
muži ze své jednotky kolem celé
Afriky do Liverpoolu. Pro muže,
kteří se vyznamenali v Africe, bylo
ctí, když mohli vykonat přehlídku
před svým prezidentem Benešem.
Josef Kytl byl potom zařazen do
Československé samostatné obrněné brigády. V srpnu 1944 byla
tato brigáda nasazena v bojích
ve Francii, Josef Kytl byl řidičem
cisterny, která měla za úkol zásobovat vojáky pitnou vodou. Do
Československa se jeho jednotka
dostala až 18. května 1945. Jaké
bylo překvapení Josefa Kytla, když
jej během vojenské přehlídky v Praze 30. května poznali jeho rodáci
z volyňského Kupičova, kteří bojovali ve východní armádě generála
Svobody. To bylo setkání! Čtyři roky
se neviděli, čtyři roky bojovali na
různých frontách války a nyní se
setkali v hlavním městě země, kterou považovali oni i jejich otcové
a dědové za svou vlast. Po skončení války se Josef v Čechách setkal
také se svým bratrem Jaroslavem.
Ten měl v té době za sebou rovněž válečnou zkušenost. K československým jednotkám se poprvé
hlásil již v roce 1940, ale tehdy jej
ještě nepřijali. Byl sice Čech, ale sovětský občan. V dubnu 1944 se už
ale volyňští Češi směli zapojit do
Svobodovy armády. Chtěli bojovat
v československé armádě. Volyňáků,
kteří odešli bojovat za osvobození
Československa, bylo asi dvanáct
tisíc. Muži i ženy z Volyně se hrdě
hlásili ke svému češství a neváhali nasazovat životy za svobodu
vlasti. Některým z nich ještě zdaleka nebylo osmnáct let... Jaroslav
Kytl se dostal k dělostřelcům do
3. brigády. Bojoval na Bukovině,
stal se výkonným rotmistrem. Pak
se dobrovolně přihlásil do letecké
válečné školy v Talavi v Gruzii.
Toužil být válečným letcem. Jaroslav Kytl nic nedbal na to, že mu
někteří sovětští velitelé vyčítali, že

Bratři Kytlové s kamarádem Poláčkem (vlevo).
se dal do „kapitalistické“ armády
(mysleli tím Svobodovu armádu), sovětské důstojníky tvrdošíjně oslovoval „pane“ a když se jej ptali, odkud
pochází, zlobil je tím, že odpovídal
že z Volyňské gubernie, jak se Volyni říkalo za carského Ruska.
V Talavi se Jaroslav čirou náhodou potkal s rodákem z Kupičova,
jakýmsi Mume Lorbergem. Ten
chtěl vědět, jak dopadla jeho rodina v Kupičově. S těžkým srdcem
mu Jaroslav Kytl vyprávěl o tragédii Židů. Všichni byli vyvražděni,
tragédie postihla i celou Mumovu
rodinu... Jaroslav se učil létat na
cvičných letounech US-2 a ve škole
jej zastihl konec války. Spěchal do
Československa, kde se nakonec
sešli všichni tři bratři, Josef, Jaroslav i Václav. Nejmladší Václav chtěl
také do Svobodovy armády. Nevzali ho, ještě mu nebylo ani šestnáct
let. Zůstal tedy doma, zažil evakuaci Kupičova, když se přes ně
valila fronta. Nejhorším zážitkem v
jeho paměti je ale osudné bombardování Kupičova, kdy sovětští letci
omylem zničili skoro celou obec.
Václav vzpomíná, jak viděli nízko
nad svými hlavami bombardéry
se sovětskými výsostnými znaky.
Když začaly padat bomby, sotva
stačili vzít nohy na ramena. Když
se otočil a viděl hořet rodný dům,
chtěl se vrátit a zachránit ho. Ale
už se nedalo nic dělat. Tehdy přišli
úplně o všechno. Z hořícího domu
zachránil paradoxně jen vysvědčení ze školy. Nakonec ale i Václav
sloužil se zbraní. Sovětské ministerstvo vnitra vytvářelo v oblasti
skupiny, které měly hlídat vesnice
před útoky banderovců. Jedna tako-

vá četa byla ze samých Čechů, sloužil v ní Václav i jeho otec. Nakonec
se Václavovi podařilo se v Rovném
přihlásit u československé vojenské
mise do československé armády,
a tak se i on dostal do Československa. Bratři Kytlové se po vyřazení
z armády usadili v Mašťově, v roce
1947 za nimi přišli i jejich rodiče.
S obavou sledovali nárůst vlivu
komunistické strany. Dobře znali
poměry v Sovětském svazu a tušili,
jaká budoucnost čeká Československo pod vládou bolševiků. Jaroslav
Kytl si dobře pamatoval slova sovětského politruka o tom, že Československo se po válce stane sovětskou republikou. A tak půl roku
po komunistickém převratu v roce
1948 se bratři opět rozdělili. Josef
a Jaroslav přešli u Aše hranici do
Německa, deset měsíců pobyli v táboře pro emigranty a pilně se učili
anglicky. Pak je čekala šestidenní
cesta lodí do Kanady, která se jim
stala novou vlastí. Díky krajanům
se jim podařilo se tu usadit a taky
se zapojit do krajanského hnutí.
Žili v Torontu, Jaroslav se tam dodnes pilně angažuje v krajanském
hnutí, je dokonce místopředsedou
Masarykova ústavu. Hodně cestuje a setkává se s rodáky z Kupičova třeba i v dalekém Izraeli.
Nejstarší Josef se bohužel nedožil
konce
komunistického
režimu
v Československu, zemřel v květnu
1989. Václav Kytl, který jako jediný
z bratrů zůstal doma, se po únoru
1948 zapojil do protikomunistického odboje. Jejich skupina byla ale
infiltrována estébáky a kvůli jejich
provokaci byli členové skupiny odhaleni a postaveni před soud. Václav Kytl si v jáchymovském pekle
vytrpěl šest dlouhých let. Dodnes

Válečné bombardování Chomutova
Vzhledem k tomu, že Chomutov
byl významným průmyslovým centrem a železničním uzlem a že se
zde za války i díky válečným zajatcům z různých zemí Evropy i díky
totálně nasazeným produkovaly
strategické výrobky, stalo se město
v průběhu války několikrát cílem
spojeneckých náletů. Poprvé to bylo
v květnu 1943, kdy do oblasti Horní
Vsi a na Poldovku dopadlo asi 170
leteckých pum. Několik těžkých

náletů zažil Chomutov od července do prosince roku 1944. Celkem
bylo zničeno kolem 800 objektů ve
městě včetně obytných domů a také
budovy v areálu Mannesmannových
závodů. Bombardování pokračovalo
i v roce 1945, největší nálet zažil
Chomutov 19. dubna 1945. Brzy
ráno spojenecká letadla provedla
tři vlny náletů na město, při nichž
z výše 5 000 metrů shazovala pumy
především na železniční uzel, Pol-

dovku a na Spořice. Celkem dopadlo
na město asi 3000 leteckých pum.
Při tomto náletu bohužel zahynuli
i vězni a váleční zajatci či totálně
nasazené osoby. Jejich počet není
znám. Při tomto náletu bylo mimo
jiné zničeno přes čtyřicet lokomotiv a desítky vagónů. Chomutovské
nádraží bylo těžce poškozeno a stalo se neprůjezdným. Také Poldovka
utrpěla ztráty a výroba ventilů
a drátů se v ní zastavila.

Poslední dny světové války v našem městě
V Chomutově žilo před začátkem
války jen málo lidí, kteří se hlásili
k české národnosti. Na podzim roku
1938 po Mnichovské konferenci pak
odešla většina Čechů a Židů do
vnitrozemí, Chomutov jako součást
Sudet se stal součástí Velkoněmecké
říše. Ve městě zůstalo jen pár desítek Čechů, kteří byli většinou pod
drobnohledem německých úřadů,
takže neměli mnoho šancí účastnit
se odbojové činnosti. Podobně na
tom bylo i pár víceméně utajených
německých
antifašistů.
Většina
německých obyvatel ještě na jaře
roku 1945 věřila nacistické ideologii
a připravovala se na boj s blížící se
Rudou armádou. Ve městě začínal
vládnout zmatek, protože sem přicházeli němečtí obyvatelé z českého
vnitrozemí, kteří již začínali prchat
před sovětskou armádou. Současně
přes Chomutov začali procházet

uprchlíci z Německa, kteří tam byli
na nucených pracích. Ti byli ovšem
dost často pochytáni zásluhou německých civilistů.
Vzhledem k tomu, že Chomutovem procházela železniční trať
z Německa, projelo přes naše
město i několik transportů z koncentračních táborů Oranienburg
a Buchenwald. To však skončilo po
19. dubnu 1945, kdy bylo chomutovské nádraží rozbombardováno
náletem spojeneckých bombardérů.
Přes Chomutov prošel v posledních
dnech války také pěší pochod smrti
z pobočky koncentračního tábora
v Buchenwaldu, který odsud mířil do
Terezína. Jednalo se asi o dva tisíce
zbídačených trestanců, z nichž asi
sto lidí bylo v ulicích našeho města pobito či zde zemřeli vysílením
a hladem. Osvobození se Chomutov
dočkal v podvečerních hodinách

dne 8. května 1945, kdy do města
vstoupily dva pluky divize generála
Ivanova. Šlo o 10. gardový střelecký pluk Bohdana Chmelnického
pod velením plukovníka Govorova
a o 4. gardový střelecký Oderský
pluk, kterému velel podplukovník
Bojko. V ulicích města již Rudá
armáda nemusela svádět boje, ty
byly vybojovány již před vstupem
do města. Proto tyto pluky Chomutovem vlastně jen prošly a skutečné
obsazení města sovětskými vojsky
proběhlo až 9. května 1945 vojsky
majora Nosova.
Několik chomutovských Čechů
vytvořilo Národní výbor, který postupně převzal řízení města. Válka
definitivně skončila. Pro Chomutov
tak začala nová kapitola jeho dějin,
která je však již spojena s novým
obyvatelstvem, které sem po skončení války přišlo z vnitrozemí.

je však optimistou a když ho třeba
někdy lékaři varují, že ho jejich
zákrok bude bolet, říká s trpkým
úsměvem: „Vím, co je to spát na
mrazu, co je pít radioaktivní vodu
nebo co je samotka a bití dozorců.
Co mě ještě může bolet?!“
Tři bratři, tři válečné osudy, tři
hrdinové. Se dvěma z nich jsem
měl čest povídat si o tom, o čem
se někdy mluví těžko, s dojetím
a se slzami v očích. Díky své odvaze a smyslu pro čest však mohou
i dnes stát vzpřímeně a hledět hrdě
do minulosti i do budoucnosti.

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU,
ČESKOSLOVENSKÁ
OBEC LEGIONÁŘSKÁ
A MĚSTO CHOMUTOV
srdečně zvou
6. května 2005
na slavnostní shromáždění
k 60. výročí ukončení
II. světové války v Evropě,
Evropě
které se uskuteční uctěním
památky položením květin
k pomníku v městském parku
v 10.00 hodin. Pokračovat bude
od 10.30 hodin v Městském divadle v Chomutově státní hymnou,
slavnostním projevem, předáním
pamětních medailí, čestných
uznání a pamětních listů.
Následovat bude kulturní program. Město Chomutov si připomene výročí konce války
8. května poledním vyzváněním na kostelní zvony.

Shromáždění nacistů na chomutovském náměstí.

CHN středa 4. 5. 2005

Zmizelí sousedé
Václav Kytl, rodák z volyňského
Kupičova, je i ve svých 77 letech
neúnavným organizátorem setkávání volyňských Čechů z Kupičova
a okolí, repatriovaných po roce
1945 do Československa. Je živou
pamětí všech svých rodáků, vydává
jejich vzpomínky knižně. Své vlastní válečné vzpomínky zveřejňuje
v novinách a časopisech. Jednu
takovou vzpomínku nyní nabízíme
i našim čtenářům:
Celý svět si připomíná, že před
60 lety skončila II. světová válka.
Byla to nejhroznější válka, jakou
si lidstvo pamatuje. Přinesla smrt
a utrpení milionům lidí. Padali
nejen vojáci se zbraní v ruce, ale
i bezbranné děti, ženy a starci.
Byli jsme svědky toho, jak němečtí
hrdlořezi nasycení zrůdnou nacistickou ideologií vraždili bezbranné
židovské obyvatelstvo. Nebyly to
stovky, ale byly to statisíce. Většina z nás, kdo jsme pamětníky,
si jistě vzpomene, s jakou vervou
místní pomahači vyhledávali jednotlivce schované v domnění, že
přežijí. Dělali to vše s takovou
samozřejmostí a jistotou, že se
již nikdo o to nebude zajímat. Bláhově se domnívali, že střelou do
týla, sebráním svršků a ledabylým
zahrabáním těch nešťastníků vše
skončilo. Znovu jsme u toho, že
cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Jeden z takových pochopů se vytahoval, jak zastřelil nějakého Žida
s Židovkou. Chvástavě vyprávěl,
jak je donutil, aby si vykopali jámu
a vysvlékli se donaha. Na svršky
již nedočkavě čekali přihlížející.
Velice se divil tomu, že ti dva
se v jámě objali a políbili. A kdo
byli ti dva zavraždění? Pan JUDr.
Jechiel Rosenfeld a jeho žena Fela,
rozená Czapníková, učitelka. Oba
pocházeli z centrálního Polska ze
Sandomierza. V Kupičově byl ještě starší bratr paní Rosenfeldové,
MUDr. Rubin Czapník, jeho žena
Henia a dceruška Chaida. Jejich
osud zatím není znám. Manželé
Rosenfeldovi učili za sovětů v kupičovské škole, paní učila němčinu
a zpěv. Za německé okupace Židé
nesměli učit, a tak našich několik
rodičů se dalo dohromady a paní
Rosenfeldová nás učila němčinu
po domech. Z toho, co mě naučila,
čerpám osobně dodnes. Nyní po
63 letech se prostřednictvím našeho neúnavného přítele Darrena
Kinga ozval z USA bratranec paní
Rosenfeldové, Dr. Ron Czapnik
a prosí o jakoukoliv informaci
o svých příbuzných. Toto své májové vzpomínání nemohu zakončit
jinak než slovy polského básníka:
... słowa swe we krwi nurzam
a serce w ogromnym płaczu, dla
Was o Zydzi Polscy, Polskich tułaczy poeta!

Památce „našeho“ generála Kutlvašra
V těchto dnech,
kdy si připomínáme
šedesáté
výročí konce nejstrašnější
války, která dosud
lidstvo postihla,
vzpomínáme také
na generála Karla
Kutlvašra. Celým
generacím mělo
být jméno tohoto hrdiny utajeno,
komunisté jej vymazali z učebnic
dějepisu a věřili, že je možno jej
vymazat i z paměti lidí. Vadilo
jim, že právě tento masarykovec a demokrat tělem i duší byl
velitelem
Pražského
povstání
v květnu 1945 a že právě do jeho
rukou složila vojska wehrmachtu
8. 5. 1945 svou kapitulaci. Nehodil se jim, protože odmítal komunistickou představu budoucnosti,
a tak byl tento hrdina v roce 1949
odsouzen na doživotí pro vlastizradu a po celých jedenáct let
vláčen vězeními. Když byl roku
1960 propuštěn na amnestii, jeho
zdraví již bylo těžce podlomeno
a rok nato generál zemřel. Dnes
již naštěstí můžeme osobnost
generála Karla Kutlvašra důstojně
připomínat nejen dětem.

A tak i my v Chomutově smíme hrdě připomenout, že generál
Kutlvašr spojil část své předválečné vojenské kariéry s naším městem. Kutlvašr přišel do Chomutova ještě coby plukovník v roce
1923 a byl jmenován velitelem
2. pěší brigády. Pod jeho velením
se jeho brigáda stala vzornou
jednotkou. Po absolvování kurzu
ve Francii roku 1928 byl povýšen
do hodnosti brigádního generála
a stal se tak ve svých 33 letech
nejmladším
generálem
československé armády. Byl velkým
přívržencem vojenského letectva, stal se dokonce předsedou
Krušnohorské Masarykovy letecké
ligy. V roce 1931 byl z Chomutova převelen do Milovic, kde se
stal velitelem vojenského učiliště.
Během války žil v Praze a zapojil se do odboje spolu s dalšími
důstojníky bývalé československé
armády. Dnes je generál Kutlvašr
považován za jednu z největších
osobností našich národních vojenských dějin moderní doby. V upomínku na jeho působení v našem
městě byl generál Karel Kutlvašr
roku 1998 posmrtně jmenován
čestným občanem města Chomutova. Čest jeho památce!

Stránku připravil: Pavel Markvart
Foto: Archiv oblastního muzea, Hugo Sedláček a Václav Kytl

