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ZJISTĚTE SI POČET BODŮ POMOCÍ SMS
Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV BODY POZ JMÉNO PŘÍJMENÍ ŽADATELE ČÍSLO ŘP
na tel. číslo 9020925

•  cenou SMS (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení 
registrace žádosti

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete 
do konce dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

NECHTE SI HLÍDAT LIMIT 7 BODŮ
Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CHVLIM ČÍSLO ŘP JMÉNO PŘÍJMENÍ ŽADATELE
na tel. číslo 9023099

•  cenou SMS (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti
na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s aktuálním počtem bodů

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát Vás o tom automaticky v SMS vyrozumí

•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby 
na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ 
ZVÝHODNĚNÍ AŽ 45 000 Kč
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let 
přidává signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, zimní 
paket zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km Ilustrativní fotografi e

45 000 Kč
se zvýhodněním až

= +
Produktový bonus

20 000 Kč
Výkupní bonus

25 000 Kč

ŠKODA

FABIA
již za 284 900 Kč včetně DPH
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CHOMUTOV
SOBOTA 22. 2. 

nám. 1. máje, 8-13 hod.

SOUTĚŽ  
O NEJCHUTNĚJŠÍ JITRNICI

přijďte vybrat tu nejlepší

PRAVIDELNÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
OD SOBOTY 7. 3. KAŽDÝCH 14 DNÍ AŽ DO VÁNOC
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Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Statutární město Chomutov zastoupené 
odborem majetku města zveřejňuje

ZÁMĚR PRODEJE FORMOU 
VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na prodej pozemků p.č. 717 o výměře 26 600 m2, p.č. 770 
o výměře 2.581 m2, p.č. 782 o výměře 51.344 m2 a p.č. 789 
o výměře 536 m2 k.ú. Hrušovany u Chomutova, okres Chomutov.

Termín zveřejnění: 3.2.2020–3.3.2020
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kolářová, tel. 474637440, e-mail: p.kolarova@chomutov-mesto.cz
nebo Bc. Eva Bäumeltová, tel. 474637475, e-mail: e.baumeltova@chomutov-mesto.cz
http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-majetku-mesta-formulare

www.chomutov-mesto.cz

veřejné výběrové řízení
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5.2.
Divadelní představení Když 
se zhasne od 19 hodin 
v Městském divadle

8.2.
Masopustní průvod a veselice ve 
skanzenu Stará Ves od 14 hodin

13.2.
•  Taneční podvečer Večerníček 

nejen pro seniory od 
17 hodin v Městském divadle

•  Komediální představení 
divadla NaOko Když blesk 
udeří od 19 hodin v KaSS

22.2.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

23.2.
Divadelní pohádka pro děti 
Povídání o pejskovi a kočičce od 
15 hodin v Městském divadle

29.2.
Rej masek na ledě v rámci 
Rodinného zápolení od 9 hodin 
v Rocknet aréně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE
ZAPIŠTE SI 

DEFIBRILÁTOR V AUTĚ STRÁŽNÍKŮ BUDE 
POMÁHAT ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY
Koncem ledna převzal primátor města Marek Hrabáč z rukou ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilji Deyla a náměstka 
Petra Bureše automatizovaný externí defi brilátor. Strážníci městské policie tak v rámci projektu Časná defi brilace v Ústeckém kraji budou 
plnit úlohu takzvaných fi rst responderů, tedy prvních záchranářů. „Přístroj, který dokáže pomocí elektrického výboje zachránit lidský 
život, bude hlídka vozit v autě. Zvýší se tak šance na přežití pacientů s náhlou zástavou srdce. Díky své trvalé přítomnosti v ulicích města 
jsou často strážníci prvními svědky vážných zdravotních příhod kolemjdoucích nebo nehod,“ uvedl primátor města Marek Hrabáč. Kromě 
defi brilátoru získali strážníci od záchranářů také vybavený zásahový zdravotnický batoh.

� aktuality
 4 MĚSTO LETOS 

PROINVESTUJE VÍCE NEŽ 
DVĚ STĚ MILIONŮ
Chomutov plánuje v letošním 
roce proinvestovat zhruba 
208 milionů korun. Velkou 
část investičních akcí tvoří 
rekonstrukce komunikací, 
chodníků, veřejného osvětlení.

� aktuality
 5 DAŇ Z NEMOVITOSTI 

BUDE O NĚKOLIK 
STOVEK NIŽŠÍ
Po devatenácti letech budou 
Chomutované letos platit nižší 
daň z nemovitosti. Zastupitelé 
již loni odsouhlasili snížení 
základního koefi cientu.

� téma
 6 RODIČE VYBÍRAJÍ 

MATEŘINKU PRO SVÉ 
DĚTI
Přinášíme přehled mateřských 
škol v Chomutově a termíny 
zápisů.

� rozhovor
 8 MIROSLAV A ALENA 

RYŠAVÍ: ŠEDESÁT LET 
JSME ZAMILOVANÍ
Miroslav a Alena Ryšaví 
z Chomutova oslavili 
diamantovou svatbu. Šedesát 
let jsou manžely a svůj vztah 
označují za velmi šťastný.

� minitéma
 9 ŠESTNÁCT MÍST VE MĚSTĚ 

SE LETOS ZLEPŠÍ DÍKY 
NÁVRHŮM VEŘEJNOSTI
Participativní rozpočet Společně 
tvoříme Chomutov bude město 
vyhlašovat jednou za dva roky, 
sladí se tak čerpání schválených 
5 milionů korun s kalendářním 
rokem.

� mýty a fakta
 10 MÝTY A FAKTA: 

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ
Proč je nezbytné čistit město 
a přeparkovat auta?

� kultura
 12 VÝSTAVA SEZNÁMÍ 

VEŘEJNOST 
S ŽIVOTEM VLKŮ 
V PŘÍRODĚ
Panelovou výstavu o vlcích 
is modely zvířat si mohou 
návštěvníci Chomutovské 
knihovny v předsálí 
naučného oddělení 
prohlédnout do konce 
března.

CHCETE MĚ?
Tobík je zhruba 7 let starý 
kříženec jorkšírského teriéra větší 
velikosti. Je to milý a přátelský 
pejsek vhodný pro starší lidi, pro 
které bude skvělým společníkem. 
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.
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ZJISTĚTE SI POČET BODŮ POMOCÍ SMS
Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV BODY POZ JMÉNO PŘÍJMENÍ ŽADATELE ČÍSLO ŘP
na tel. číslo 9020925

•  cenou SMS (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení 
registrace žádosti

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete 
do konce dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

NECHTE SI HLÍDAT LIMIT 7 BODŮ
Občan z územní působnosti MM Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CHVLIM ČÍSLO ŘP JMÉNO PŘÍJMENÍ ŽADATELE
na tel. číslo 9023099

•  cenou SMS (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti
na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s aktuálním počtem bodů

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát Vás o tom automaticky v SMS vyrozumí

•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby 
na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ 
ZVÝHODNĚNÍ AŽ 45 000 Kč
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let 
přidává signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, zimní 
paket zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km Ilustrativní fotografi e

45 000 Kč
se zvýhodněním až

= +
Produktový bonus

20 000 Kč
Výkupní bonus

25 000 Kč

ŠKODA

FABIA
již za 284 900 Kč včetně DPH
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Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Statutární město Chomutov zastoupené 
odborem majetku města zveřejňuje

ZÁMĚR PRODEJE FORMOU 
VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na prodej pozemků p.č. 717 o výměře 26 600 m2, p.č. 770 
o výměře 2.581 m2, p.č. 782 o výměře 51.344 m2 a p.č. 789 
o výměře 536 m2 k.ú. Hrušovany u Chomutova, okres Chomutov.

Termín zveřejnění: 3.2.2020–3.3.2020
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kolářová, tel. 474637440, e-mail: p.kolarova@chomutov-mesto.cz
nebo Bc. Eva Bäumeltová, tel. 474637475, e-mail: e.baumeltova@chomutov-mesto.cz
http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-majetku-mesta-formulare

www.chomutov-mesto.cz

veřejné výběrové řízení
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Chomutov plánuje v letošním roce 
proinvestovat zhruba 208 milionů 
korun. „Velkou část našich investič-
ních akcí tvoří rekonstrukce komuni-
kací, chodníků, veřejného osvětlení 
nebo třeba revitalizace sídlišť. Musíme 
investovat rovnoměrně a s uvážením. 
Reagujeme na potřeby občanů tak, aby 
byl zvyšován komfort jejich žití ve 
městě a zároveň jsme udrželi nastavený 
standard rozvoje města,“ uvedl náměs-
tek primátora David Dinda.

Velkou investiční akcí tohoto 
roku je obnova povrchu komunikací 
v Bezručově ulici nebo na Březenecké. 
Nové komunikace doplní také chod-
níky a veřejné osvětlení, a to v loka-
litách, které projdou kompletní revi-
talizací. Bude to například sídliště Za 
Zborovskou, vybrané části Horní Vsi 
nebo v Komenského a Resslově ulici.

Obnovou projde také osvětlení 
v celé délce Lipské ulice. Město má na 
tuto akci vyčleněno 13 milionů korun 
a zároveň si zažádalo o podporu z do-

tačního programu Ministerstva průmy-
slu a obchodu.

Do roku 2020 se překlápí některé 
investice z minulého roku, například 
rekonstrukce Husovy ulice, kde bude 
obnoven povrch vozovky, vyměněno 
stávající veřejné osvětlení a nový po-
vrch dostanou také chodníky po obou 
stranách ulice. Další akcí, která bude 
pokračovat v roce 2020, je výstavba 
parkoviště na Kamenném Vrchu za více 
než 13 milionů korun.

Jednou z nejnáročnějších akcí roku 

je rekonstrukce lávky vedoucí nad sil-
nicí I/13 směrem k železniční zastávce 
Chomutov město.

Na jaře město začne s odbahněním 
otvické pláže v areálu Kamencového 
jezera. Na podzim by měla být zahájena 
první etapa revitalizace Kamencového 
jezera, která spočívá v rekonstrukci 
Přemyslovy ulice.

Jednou z největších akcí je moder-
nizace domova pro seniory, která běží 
od loňska, plánované dokončení je 
v roce 2021.

KRÁTCE
ŠEDÉ KONTEJNERY 
VYDALY 220 LITRŮ
Sběr použitého jedlého oleje berou 
Chomutované zodpovědně. Svoz 
odhalil potěšující fakt, že během 
prvních dvou měsíců do šedých 
kontejnerů odložili 220 litrů.

ZMIZELY CHODNÍKY 
I DŘEVINY
Technické služby v uplynulých 
dnech vybouraly staré přístupové 
chodníky, zlikvidovaly živý plot 
kolem hlavního parku a pokácely 
vrby ve špatném stavu v Cihlářské.

Lidé opět 
štědře přispěli 

do Tříkrálové sbírky

Výtěžek z letošní Tříkrálové 
sbírky byl opět rekordní, lidé přispěli 
potřebným o necelých šestadva-
cet tisíc korun více než loni. Do 
kasiček koledníků celkem vhodili 
158 555 korun. Sbírka se konala 
v Chomutově, Údlicích, Vysoké 
Peci, Drmalech a v Místě. „Skupinky 
koledníků jste mohli vidět procházet 
městem i vesnicemi, před chomu-
tovským Globusem nebo u zimního 
stadionu při ligovém utkání Pirátů 
Chomutov s Havířovem, kde ve spo-
lupráci s místním hokejovým klubem 
probíhal prodej tříkrálového guláše. 
S koledováním letos naší charitě 
opět pomáhali i místní skauti a žáci 
ze základní školy Duhová cesta,“ 
uvedla ředitelka Oblastní charity 

Chomutov Denisa Albrechtová.
Pěvecké soubory Na-Hlas 

a Hlahol uspořádaly tříkrálové kon-
certy v galerii Lurago a v kostele 
sv. Kateřiny. Sponzorským darem 
přispěla restaurace Steak house El 
Niňo. „Díky vzájemné spolupráci 
všech těchto lidí a štědrosti místních 
obyvatel se podařilo vykoledovat 
rekordních 158 555 korun. Peníze 
budou stejně jako v minulých le-
tech použity na materiální pomoc 
matkám s dětmi v nouzi, osobám 
v tíživé sociální nebo životní situaci. 
Naše charita také přispívá na reha-
bilitační pobyty pro zdravotně nebo 
tělesně postižené děti. V plánu je 
i nákup kompenzačních pomůcek,“ 
doplnila ředitelka.

Chomutov má plán, jak se 
připravit na změnu klimatu

Na jednání zastupitelstva 28. 
ledna byl schválen Plán přizpůso-
bení města Chomutova na změnu 
klimatu. Tento strategický doku-
ment je výsledkem několikamě-
síční práce skupiny složené ze 
zástupců politických stran a hnutí 
a odborníků i z řad veřejnosti a je 

souborem adaptačních opatření 
a možných přístupů a řešení, jak 
se připravit na očekávané do-
pady klimatických změn a tím 
zvýšit odolnost města a krajiny. 
Plánovaná opatření jsou řazena do 
tematických okruhů – Zadržování 
vody na území města, Zadržování 

vody v krajině, Zlepšení klimatu 
ve městě a Snižování emisí oxidu 
uhličitého.

Zastupitelstvo současně pově-
řilo primátora Marka Hrabáče, aby 
do realizace adaptačních opatření 
zapojil příslušné odbory magistrátu 
a orgány města.

Město letos proinvestuje 
více než dvě stě milionů

Simona Kubová 
je sportovcem 
měsíce

Nejlepším sportovcem měsíce 
prosince v Ústeckém kraji se stala 
plavkyně Simona Kubová. Titul si 
vysloužila mimo jiné za skvělé vý-
kony na mistrovství Evropy v krát-
kém bazénu v Glasgow, kde se umís-
tila pátá ve třech kategoriích. Velký 
pohár si znakařka převzala z rukou 
primátora města Marka Hrabáče.
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KRÁTCE
VYUŽÍVAJÍ MODERNÍ 
TECHNIKU
Klienti Domova pro seniory na Pí-
sečné pravidelně využívají v rámci 
volnočasových aktivit interaktivní 
tabuli, kdy v rámci výukových 
programů trénují paměť nebo 
procvičují motoriku.

DALŠÍ AUTOBUSY 
NA ZEMNÍ PLYN
Dopravní podnik měst Chomu-
tova a Jirkova převzal dva nové 
kloubové autobusy SOLARIS 
URBINO 18 CNG. Z 38 městských 
autobusů je již 25 na zemní plyn.

MASOPUST OSLAVÍ 
VE SKANZENU
Přijďte se v závěru jarních prázd-
nin pobavit do skanzenu Stará 
Ves na masopustní veselici. Začíná 
v sobotu 8. února ve 14 hodin.

POSLEDNÍ ŠANCE 
NA ÚNIKOVOU HRU
Ještě v únoru na návštěvníky 
muzea čeká výstava Únik z totality 
aneb Listopad ´89 na Chomutov-
sku s pravou únikovou hrou!

KNIHA BUDE 
PŘEKVAPENÍM
Na svátek sv. Valentýna pořádá 
Chomutovská knihovna již 
druhou řadu úspěšné akce Rande 
naslepo. Čtenář si půjčí dárkově 
zabalenou knihu, jejíž název ani 
žánr netuší.

Zapojte se do zlepšení dopravy
Veřejnost se může aktivně zapojit 

do vytvoření Plánu udržitelné měst-
ské mobility. V lednu se lidé mohli 
zúčastnit veřejných projednání a při-
pomínkovat konkrétní místa v oblasti 
dopravy, kde vidí problémy, navr-
hovat řešení či změny nebo se jen 
informovat o podrobnostech plánu 
mobility do dalších let.

Nyní mohou své podněty zasílat 
radnici a odborníkům tvořícím plán 

přes webové stránky www.mobilita-
-chomutov.cz. Tam je k dispozici 
například takzvaná pocitová mapa, ve 
které mohou lidé označit konkrétní 
místa ve městech a napsat k nim, jaký 
zde vidí problém. Stejně tak je možné 
využít kontaktní formulář. V záložce 
Napište nám je také přehled pří-
spěvků od ostatních obyvatel s odpo-
věďmi odborníků.

Z těchto příspěvků, požadavků 

obou měst i připomínek a návrhů 
odborníků vznikne dokument, který 
má za cíl zvýšit bezpečnost provozu, 
zkrátit dobu cestování, změnit parko-
vací politiku měst nebo naplánovat 
vybudování kapacitní parkovací plo-
chy ve strategických lokalitách.

Mimo bezpečnosti či zlepšení par-
kování ve městě jsou cílem i další té-
mata, která obě města trápí. „Do bu-
doucna je určitě nezbytné, abychom 

omezili produkci emisí a snížili praš-
nost ovzduší. A na to tento projekt 
nezapomíná. Chce totiž nalézt řešení, 
jak zmírnit nežádoucí vlivy dopravy 
na životní prostředí a zároveň nega-
tivně neovlivnit ekonomiku a mo-
bilitu obyvatel,“ zdůraznil primátor 
města Chomutova Marek Hrabáč.

Plán udržitelné mobility bude 
navržen ruku v ruce s trvale udržitel-
ným rozvojem města.

Daň z nemovitosti bude 
o několik stovek nižší

Na náměstí se opět začnou 
konat farmářské trhy

Chodník i část parkoviště zůstávají 
uzavřené kvůli havarijnímu stavu zdi

Po devatenácti letech budou 
Chomutované letos platit nižší daň 
z nemovitosti. Zastupitelé již loni 
odsouhlasili snížení základního koe-
ficientu u staveb sloužících k bydlení 
z hodnoty 4,5 na hodnotu 3,5.

Základní koeficient ve výši 3,5 
je zákonnou hodnotou pro statutární 

města. Ta ho však mohou až o tři 
kategorie snížit, nebo také o jednu 
kategorii zvýšit. V Chomutově byl 
tento koeficient zvýšen na hodnotu 
4,5 v roce 2000. Majitelům nemovi-
tostí to může ušetřit několik stovek 
korun ročně. Podnikatelský a místní 
koeficient zůstává stejný.

Na náměstí 1. máje začnou v so-
botu 22. února letošní farmářské trhy, 
a to rovnou s voňavými zabijačkovými 
pochoutkami. Lidé si tak budou moci 
koupit kvalitní produkty regionálních 
výrobců. Navíc se bude konat i soutěž 
o nejchutnější jitrnici, o které rozhodne 
i veřejnost. Farmářské trhy se na náměstí 

budou konat každou druhou sobotu. Od 
28. listopadu se z náměstí kvůli konání 
vánočních trhů přesunou na parkoviště 
k městskému informačnímu centru, tam 
se budou letos naposledy konat 12. pro-
since. V průběhu roku budou k dostání 
například sazenice, ovoce a zelenina, 
uzeniny, sýry, koření a další produkty.

Chodník v Mostecké ulici pod 
Kauflandem zůstává uzavřený kvůli 
havarijnímu stavu městské opěrné 
zdi. Příčinou je zřejmě nevhodné 
konstrukční řešení opěrné zdi ve vlast-
nictví společnosti Kaufland Česká re-
publika. „Městská opěrná zeď nebyla 
na provedené řešení dimenzována 
a z tohoto důvodu tedy dochází k situ-
aci, kdy opěrná zeď Kauflandu, která 
nese celé parkoviště, pravděpodobně 
deformačně ovlivňuje městskou opěr-
nou zeď. Ve věci probíhá řízení a další 
dokazování,“ uvedla tisková mluvčí 
města Denisa Špeilová.

Z těchto důvodů byla uzavřena 
část parkoviště a zeď musela být 
okamžitě podepřena. Podporu 
opěrné zdi tvoří betonová svodidla 

a prostor mezi nimi a opěrnou zdí je 
vyplněn kamenivem. Takto vytvo-
řená zábrana významně zasahuje do 
odbočovacího pruhu z Vinohradské 
do Mostecké ulice a končí těsně 
před přechodem pro chodce. „Výška 
zábrany značně snižuje možnosti 
rozhledu. Osoba na vozíku nebo dítě 
by tak při přecházení od Kauflandu 
přijíždějící vozidlo nemusely vůbec 

vidět, stejně i naopak řidič vozidla 
nevidí chodce. Proto byl v rámci 
dopravně inženýrského opatření uza-
vřen přechod pro chodce a v návaz-
nosti na to i chodník, který na něj 
navazuje,“ vysvětlila mluvčí.

Trvání těchto opatření je závislé 
na výsledcích jednání se společností 
Kaufland Česká republika, která inten-
zivně probíhají.

Nominujte významnou osobnost
Do konce dubna mohou lidé za-

sílat nominace letošních kandidátů 
na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Tu získá osobnost, která se v jakéko-
liv oblasti veřejného života zasloužila 
o šíření dobrého jména města za jeho 
hranicemi nebo svojí činností ovlivnila 
veřejný život ve městě.

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by osoba měla být oceněna, 

výčet jejích činností a zásluh i životopis 
osobnosti. K návrhu musí být připojen 
kontakt na navrhovaného i navrhova-
tele a v případě nežijící osobnosti i kon-
takt na její nejbližší příbuzné. Připojit 
lze i publikační přehled nebo novinové 
články o činech navrhovaného. Rada 
statutárního města rozhodne, kdo z na-
vržených kandidátů obdrží Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic v roce 2020.

Návrhy je možné zasílat do konce 
dubna na e-mailovou adresu s.sku-
bova@chomutov-mesto.cz nebo na 
adresu Statutární město Chomutov, 
odbor vnějších vztahů, Silvie Škubová, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 
Obálka by měla být označena slovy 
NOMINACE JPL. Více informací je 
k dispozici na webu cenajpl.chomutov-
-mesto.cz.
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Chomutov plánuje v letošním roce 
proinvestovat zhruba 208 milionů 
korun. „Velkou část našich investič-
ních akcí tvoří rekonstrukce komuni-
kací, chodníků, veřejného osvětlení 
nebo třeba revitalizace sídlišť. Musíme 
investovat rovnoměrně a s uvážením. 
Reagujeme na potřeby občanů tak, aby 
byl zvyšován komfort jejich žití ve 
městě a zároveň jsme udrželi nastavený 
standard rozvoje města,“ uvedl náměs-
tek primátora David Dinda.

Velkou investiční akcí tohoto 
roku je obnova povrchu komunikací 
v Bezručově ulici nebo na Březenecké. 
Nové komunikace doplní také chod-
níky a veřejné osvětlení, a to v loka-
litách, které projdou kompletní revi-
talizací. Bude to například sídliště Za 
Zborovskou, vybrané části Horní Vsi 
nebo v Komenského a Resslově ulici.

Obnovou projde také osvětlení 
v celé délce Lipské ulice. Město má na 
tuto akci vyčleněno 13 milionů korun 
a zároveň si zažádalo o podporu z do-

tačního programu Ministerstva průmy-
slu a obchodu.

Do roku 2020 se překlápí některé 
investice z minulého roku, například 
rekonstrukce Husovy ulice, kde bude 
obnoven povrch vozovky, vyměněno 
stávající veřejné osvětlení a nový po-
vrch dostanou také chodníky po obou 
stranách ulice. Další akcí, která bude 
pokračovat v roce 2020, je výstavba 
parkoviště na Kamenném Vrchu za více 
než 13 milionů korun.

Jednou z nejnáročnějších akcí roku 

je rekonstrukce lávky vedoucí nad sil-
nicí I/13 směrem k železniční zastávce 
Chomutov město.

Na jaře město začne s odbahněním 
otvické pláže v areálu Kamencového 
jezera. Na podzim by měla být zahájena 
první etapa revitalizace Kamencového 
jezera, která spočívá v rekonstrukci 
Přemyslovy ulice.

Jednou z největších akcí je moder-
nizace domova pro seniory, která běží 
od loňska, plánované dokončení je 
v roce 2021.

KRÁTCE
ŠEDÉ KONTEJNERY 
VYDALY 220 LITRŮ
Sběr použitého jedlého oleje berou 
Chomutované zodpovědně. Svoz 
odhalil potěšující fakt, že během 
prvních dvou měsíců do šedých 
kontejnerů odložili 220 litrů.

ZMIZELY CHODNÍKY 
I DŘEVINY
Technické služby v uplynulých 
dnech vybouraly staré přístupové 
chodníky, zlikvidovaly živý plot 
kolem hlavního parku a pokácely 
vrby ve špatném stavu v Cihlářské.

Lidé opět 
štědře přispěli 

do Tříkrálové sbírky

Výtěžek z letošní Tříkrálové 
sbírky byl opět rekordní, lidé přispěli 
potřebným o necelých šestadva-
cet tisíc korun více než loni. Do 
kasiček koledníků celkem vhodili 
158 555 korun. Sbírka se konala 
v Chomutově, Údlicích, Vysoké 
Peci, Drmalech a v Místě. „Skupinky 
koledníků jste mohli vidět procházet 
městem i vesnicemi, před chomu-
tovským Globusem nebo u zimního 
stadionu při ligovém utkání Pirátů 
Chomutov s Havířovem, kde ve spo-
lupráci s místním hokejovým klubem 
probíhal prodej tříkrálového guláše. 
S koledováním letos naší charitě 
opět pomáhali i místní skauti a žáci 
ze základní školy Duhová cesta,“ 
uvedla ředitelka Oblastní charity 

Chomutov Denisa Albrechtová.
Pěvecké soubory Na-Hlas 

a Hlahol uspořádaly tříkrálové kon-
certy v galerii Lurago a v kostele 
sv. Kateřiny. Sponzorským darem 
přispěla restaurace Steak house El 
Niňo. „Díky vzájemné spolupráci 
všech těchto lidí a štědrosti místních 
obyvatel se podařilo vykoledovat 
rekordních 158 555 korun. Peníze 
budou stejně jako v minulých le-
tech použity na materiální pomoc 
matkám s dětmi v nouzi, osobám 
v tíživé sociální nebo životní situaci. 
Naše charita také přispívá na reha-
bilitační pobyty pro zdravotně nebo 
tělesně postižené děti. V plánu je 
i nákup kompenzačních pomůcek,“ 
doplnila ředitelka.

Chomutov má plán, jak se 
připravit na změnu klimatu

Na jednání zastupitelstva 28. 
ledna byl schválen Plán přizpůso-
bení města Chomutova na změnu 
klimatu. Tento strategický doku-
ment je výsledkem několikamě-
síční práce skupiny složené ze 
zástupců politických stran a hnutí 
a odborníků i z řad veřejnosti a je 

souborem adaptačních opatření 
a možných přístupů a řešení, jak 
se připravit na očekávané do-
pady klimatických změn a tím 
zvýšit odolnost města a krajiny. 
Plánovaná opatření jsou řazena do 
tematických okruhů – Zadržování 
vody na území města, Zadržování 

vody v krajině, Zlepšení klimatu 
ve městě a Snižování emisí oxidu 
uhličitého.

Zastupitelstvo současně pově-
řilo primátora Marka Hrabáče, aby 
do realizace adaptačních opatření 
zapojil příslušné odbory magistrátu 
a orgány města.

Město letos proinvestuje 
více než dvě stě milionů

Simona Kubová 
je sportovcem 
měsíce

Nejlepším sportovcem měsíce 
prosince v Ústeckém kraji se stala 
plavkyně Simona Kubová. Titul si 
vysloužila mimo jiné za skvělé vý-
kony na mistrovství Evropy v krát-
kém bazénu v Glasgow, kde se umís-
tila pátá ve třech kategoriích. Velký 
pohár si znakařka převzala z rukou 
primátora města Marka Hrabáče.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV
Náplň činnosti je pro všechny sou-
části MŠ Chomutov stejná. V souladu 
s principy předškolního vzdělávání 
a v návaznosti na rodinnou výchovu 
dovést dítě na konci jeho předškolního 
období k tomu, aby v rozsahu svých 
osobních předpokladů získalo přimě-
řenou fyzickou, psychickou a sociální 
samostatnost a základy kompetencí 
důležitých pro jeho další rozvoj 
a učení, pro život a vzdělávání.
Spádovost: Chomutov
Webové stránky školy:
www.mscv.cz
Ředitelka školy: Bc. Eliška 
Smetanová

SOUČÁSTI:

U SLUNÍČKA, ALEŠOVA 
2451
Kapacita: 62 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Tradice české výchovy, 
rodinný model výchovy
Vybavení školy: Škola vilového typu, 
rekonstruovaná školní zahrada, muzi-

koterapie, perlička, tělocvična, inter-
aktivní panel
Speciální třída: Pro děti se závaž-
nými vadami řeči, třída pro děti se 
souběžnými vadami
Kontakt: Bc. Ivana Vlčková, tel. 702 
224 136

ABECEDA, BLATENSKÁ 4879
Kapacita: 120/96 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Komplexní příprava na 
život
Vybavení školy: Velká zahrada s in-
teraktivním hřištěm, tělocvična, inter-
aktivní tabule, 3BOX
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Naděžda Randáčková, 
tel. 702 223 116

DUHOVÝ SVĚT, 
PROKOPOVA 3389/2
Kapacita: 75 dětí
Počet tříd: 5
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Citová a společenská vý-
chova, estetické vnímání
Vybavení školy: Škola vilového typu, 

moderně zařízené menší prostory tříd, 
ložnice s palandami, zahrada s novými 
herními prvky
Speciální třída: Dvě speciální třídy – 
závažné vady řeči
Kontakt: Bc. Blanka Tilcerová, tel. 
702 224 063

PASTELKA, TŘEBÍZSKÉHO 
3084
Kapacita: 40 dětí
Počet tříd: 2
Termín zápisu: 14. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Rodinná výchova, envi-
ronmentální výchova, tělovýchova 
a sport
Vybavení školy: Vilová mateř-
ská škola se zahradou a dostupnou 
přírodou
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Petra Suchanová, tel. 
702 224 127, 474 626 732

RADOST, PALACKÉHO 4057 
A PALACKÉHO 4059
Kapacita: 160 dětí
Počet tříd: 7
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Začlenění do života ve 

městě, bezpečnost v silničním pro-
vozu, výtvarné a keramické tvoření
Vybavení školy: soft povrch na do-
pravním hřišti, mlhoviště, dílny pro 
děti, keramická dílna
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Kamila Novotná, tel. 
702 224 145

KOPRETINKA, 
DOSTOJEVSKÉHO 4154
Kapacita: 72 dětí
Počet tříd: 3
Termín zápisu: 14. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Zdravý životní styl, pohy-
bové aktivity a výtvarná výchova
Vybavení školy: Třídy vybavené 
cvičebním nářadím, koutky pro ex-
perimenty, zahrada pro vzdělávání, 
aktivity a relaxaci
Speciální třída: Není
Kontakt: Jiřina Slabyhoudová, tel. 
702 223 971

KLÍČEK, JIRÁSKOVA 4334, 
4335
Kapacita: 150 dětí
Počet tříd: 7
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV

koterapie, perlička, tělocvična, inter-
aktivní panel

moderně zařízené menší prostory tříd, 
ložnice s palandami, zahrada s novými 

městě, bezpečnost v silničním pro-
vozu, výtvarné a keramické tvoření

Rodiče vybírají 
mateřinku pro své děti
Přinášíme přehled mateřských škol 
v Chomutově a termíny zápisů
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Zaměření: Poznávání světa prostřed-
nictvím zvířat a přírody
Vybavení školy: MŠ sestávající ze 
dvou budov s velkou zahradou a her-
ními prvky
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Renata Prokešová, tel. 
702 223 807

ZAHRÁDKA, KUNDRATICKÁ 
4622, 4623
Kapacita: 124 dětí
Počet tříd: 5
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Environmentální a drama-
tická výchova
Vybavení školy: MŠ sestávající ze 
dvou budov ve velké zahradě s mo-
derními herními prvky, děti se starají 
o záhony, třídy jsou homogenní, inter-
aktivní panel
Speciální třída: Jedna běžná třída 
s podmínkami pro děti od 2,5 roku
Kontakt: Bc. Jana Pézrová, tel. 
702 224 066

KVÍTEK, PÍSEČNÁ 5072
Kapacita: 75 dětí
Počet tříd: 3
Termín zápisu: 11. května, 8 až 14 
hodin
Zaměření: Tvořivá dramatika, spor-
tovní činnost
Vybavení školy: Budova panelového 
typu, jednopodlažní, zahrada s her-
ními prvky a pískovišti, 3BOX
Speciální třída: Není
Kontakt: Gabriela Ritschelová, tel. 
702 224 130

ÚSMĚV, 17. LISTOPADU 
4708
Kapacita: 153 dětí
Počet tříd: 4 (možnost 6)
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Environmentální výchova
Vybavení školy: Škola panelového 
typu s prostornou přírodní zahradou, 
keramickou dílnou a interaktivní 
tabulí
Speciální třída: Není
Kontakt: Mgr. Hana Vitešníková, tel. 
702 224 031

PÍSNIČKA, ZAHRADNÍ 5185
Kapacita: 155 dětí
Počet tříd: 7
Termín zápisu: 11. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Hudba a zpěv
Vybavení školy: Velká pavilonová 
škola, zahrada s herními prvky, dílna 
pro děti, interaktivní tabule, 3BOX
Speciální třída: Dvě běžné třídy 
s podmínkami pro děti od 2,5 roku, 
třída pro nadané děti
Kontakt: Monika Husová, tel. 
702 224 089

POHÁDKA, ŠKOLNÍ PĚŠINA 
5212
Kapacita: 100 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 11. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Prostřednictvím pohádky 
se děti seznamují se světem
Vybavení školy: Dvoupavilonová 
škola, zahrada s novými herními 
prvky a záhony pro děti, 3BOX
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Monika Chloupková, 
tel. 702 224 116

KAMARÁD, RŮŽOVÁ 5255
Kapacita: 108 dětí
Počet tříd: 6
Termín zápisu: 11. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Mravní a citová oblast, 
rozvoj sociálních vztahů a postojů 
k přírodě
Vybavení školy: Pavilonová bezbari-
érová škola, dobře vybavená pomůc-
kami, s velkou zahradou, interaktivní 
panel
Speciální třída: 2 třídy s upraveným 
vzdělávacím programem pro děti se 
souběžným postižením více vadami, 
1 třída s upraveným vzdělávacím 
programem pro děti se závažnými 
vadami řeči
Kontakt: Jana Benešová, tel. 
702 224 038

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
A MATEŘSKÉ ŠKOLE 
DUHOVÁ CESTA

HAVLÍČKOVA 3675
Spádovost: Chomutovsko
Kapacita: 65 dětí
Počet tříd: 3
Termín zápisu: 11. až 14. května, 
8 až 14 hodin
Zaměření: Rozvoj nadání ve všech 
směrech, preference individuálního 
a vstřícného přístupu
Vybavení školy: Hřiště, dopravní 
hřiště, tělocvična s vybavením i pro 

předškolní děti, interaktivní tabule, 
interaktivní stůl, tvořivá dílna, herny 
s tvořivými hračkami a logickými 
hrami, stavebnicemi
Speciální třída: Není
Kontakt: Ředitelka školy PhDr. Petra 
Jandová, tel. 777 240 074; zástup-
kyně ředitelky pro MŠ Mgr. Jana 
Himmlová, tel. 778 588 000, 
778 080 712

MONTESSORI RODINNÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ČELAKOVSKÉHO 1017/14
Spádovost: Chomutovsko, okolní 
města
Kapacita: 35 dětí
Počet tříd: 2
Termín zápisu: 5. května od 9 do 11 
hodin a od 13 do 15 hodin, 6. května 
od 9 do 13 hodin
Zaměření: Předškolní výchova dětí 
od 2 let metodou Marie Montessori, 
praktický život, péče o vlastní osobu, 
o okolí, o druhé, zdvořilostní formy 
chování a cvičení ticha, matema-
tika, český jazyk, geometrie, hudební 
výchova
Vybavení školy: velká zahrada s dět-
ským hřištěm a pískovištěm, velké 
a prostorné třídy
Kontakt: tel. 606 865 111, 
608 081 838

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

ŠKOLNÍ 1251/57
Spádovost: Chomutovsko
Kapacita: 25 dětí
Počet tříd: 1 věkově smíšená třída
Termín zápisu: 5. a 6. května, 13 až 
17 hodin
Zaměření: Soukromá jazyková škola 
rodinného typu, která nabízí kom-
pletní péči a plnohodnotné vzdělávání 
dětí pod jednou střechou, podpora mi-
mořádně nadaných dětí
Vybavení školy: keramická dílna, cvi-
čebna, zahrada
Speciální třída: Není

Kontakt: tel. 728 232 588, e-mail se-
kretariat@zsmssvet.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA PALACHOVA

PALACHOVA 4881
Spádovost: Chomutov
Kapacita: 115 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 11. až 14. května
Zaměření: Pracuje s dětmi tak, aby 
z každého vyrostla samostatná tvořivá 
osobnost, která si váží světa okolo 
sebe a nebojí se odlišností, zaměřuje 
se na všestranný rozvoj osobnosti 
dítěte
Vybavení školy: velká zahrada se za-
hradním altánem, mlhoviště, dřevěný 
program, vyvýšený záhon, bylinková 
zahrádka, sauna, bazén, keramická 
dílna, snoezelen, cvičná kuchyňka, 
dílna na PVV, tělocvična, interaktivní 
technika, hudební koutky
Speciální třída: 1 pro děti s mentál-
ním postižením
Kontakt: ředitelka školy 
Mgr. Jana Pernekrová,
tel. 777 553 050, 474 686 078,
www.specialni-skola.cz

KOUZELNÁ MONTESSORI 
ŠKOLIČKA

ČELAKOVSKÉHO 1074/18
Spádovost: Ústecký kraj
Kapacita: 20 dětí
Počet tříd: 1
Termín zápisu: v průběhu celého 
roku
Zaměření: Zařízení pečující o děti 
předškolního věku v režimu montes-
sori pedagogiky.
Vybavení: Tři pracovny plně vyba-
vené montessori pomůckami, roz-
manité venkovní zázemí, prolézačky, 
bazén a sauna.
Kontakt: Mgr. et Bc. Hana 
Kořínková, info@kouzelna-skolicka.
cz, www.kouzelna-skolicka.cz, fb: 
kouzelnaskolicka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV
Náplň činnosti je pro všechny sou-
části MŠ Chomutov stejná. V souladu 
s principy předškolního vzdělávání 
a v návaznosti na rodinnou výchovu 
dovést dítě na konci jeho předškolního 
období k tomu, aby v rozsahu svých 
osobních předpokladů získalo přimě-
řenou fyzickou, psychickou a sociální 
samostatnost a základy kompetencí 
důležitých pro jeho další rozvoj 
a učení, pro život a vzdělávání.
Spádovost: Chomutov
Webové stránky školy:
www.mscv.cz
Ředitelka školy: Bc. Eliška 
Smetanová

SOUČÁSTI:

U SLUNÍČKA, ALEŠOVA 
2451
Kapacita: 62 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Tradice české výchovy, 
rodinný model výchovy
Vybavení školy: Škola vilového typu, 
rekonstruovaná školní zahrada, muzi-

koterapie, perlička, tělocvična, inter-
aktivní panel
Speciální třída: Pro děti se závaž-
nými vadami řeči, třída pro děti se 
souběžnými vadami
Kontakt: Bc. Ivana Vlčková, tel. 702 
224 136

ABECEDA, BLATENSKÁ 4879
Kapacita: 120/96 dětí
Počet tříd: 4
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Komplexní příprava na 
život
Vybavení školy: Velká zahrada s in-
teraktivním hřištěm, tělocvična, inter-
aktivní tabule, 3BOX
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Naděžda Randáčková, 
tel. 702 223 116

DUHOVÝ SVĚT, 
PROKOPOVA 3389/2
Kapacita: 75 dětí
Počet tříd: 5
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Citová a společenská vý-
chova, estetické vnímání
Vybavení školy: Škola vilového typu, 

moderně zařízené menší prostory tříd, 
ložnice s palandami, zahrada s novými 
herními prvky
Speciální třída: Dvě speciální třídy – 
závažné vady řeči
Kontakt: Bc. Blanka Tilcerová, tel. 
702 224 063

PASTELKA, TŘEBÍZSKÉHO 
3084
Kapacita: 40 dětí
Počet tříd: 2
Termín zápisu: 14. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Rodinná výchova, envi-
ronmentální výchova, tělovýchova 
a sport
Vybavení školy: Vilová mateř-
ská škola se zahradou a dostupnou 
přírodou
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Petra Suchanová, tel. 
702 224 127, 474 626 732

RADOST, PALACKÉHO 4057 
A PALACKÉHO 4059
Kapacita: 160 dětí
Počet tříd: 7
Termín zápisu: 13. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Začlenění do života ve 

městě, bezpečnost v silničním pro-
vozu, výtvarné a keramické tvoření
Vybavení školy: soft povrch na do-
pravním hřišti, mlhoviště, dílny pro 
děti, keramická dílna
Speciální třída: Není
Kontakt: Bc. Kamila Novotná, tel. 
702 224 145

KOPRETINKA, 
DOSTOJEVSKÉHO 4154
Kapacita: 72 dětí
Počet tříd: 3
Termín zápisu: 14. května, 8 až 
14 hodin
Zaměření: Zdravý životní styl, pohy-
bové aktivity a výtvarná výchova
Vybavení školy: Třídy vybavené 
cvičebním nářadím, koutky pro ex-
perimenty, zahrada pro vzdělávání, 
aktivity a relaxaci
Speciální třída: Není
Kontakt: Jiřina Slabyhoudová, tel. 
702 223 971

KLÍČEK, JIRÁSKOVA 4334, 
4335
Kapacita: 150 dětí
Počet tříd: 7
Termín zápisu: 12. května, 8 až 
14 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV

koterapie, perlička, tělocvična, inter-
aktivní panel

moderně zařízené menší prostory tříd, 
ložnice s palandami, zahrada s novými 

městě, bezpečnost v silničním pro-
vozu, výtvarné a keramické tvoření

Rodiče vybírají 
mateřinku pro své děti
Přinášíme přehled mateřských škol 
v Chomutově a termíny zápisů
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Kde jste se poznali?
Miroslav: Žil jsem s rodiči 

v Teplicích a když jsem měl jít v ne-
celých patnácti letech studovat, mu-
sel jsem se tenkrát rozhodnout, zda 
do hutnictví nebo hornictví. Jinou 
volbu jsem za tehdejšího režimu ne-
měl. Rozhodl jsem se pro hutnictví 
a začal jsem dojíždět do Chomutova. 
S manželkou jsme se poznali v Zá-
meč ku v Dubí, kam jsme chodili 
na taneček. To bylo na podzim.

Alena: S kamarádkami jsme 
seděly u stolu, byly tam i mé ses-
try a pro jednu z nich můj budoucí 
manžel přišel na tanec. Jenže ona 
mu musela dát košem, protože byla 
zadaná. A to byl můj osud. Šel totiž 
pro mě a zamilovali jsme se do sebe.

Miroslav: Pamatuji si, že man-
želka měla na krku řetízek s pří-
věskem ve tvaru srdce a řekla mi, 
že mi to srdce dá.
Tehdy už bylo jisté, že se chcete vzít?

Alena: To ne, to bylo jasné 
až na Silvestra.

Miroslav: Budoucí tchyně 
mě totiž pozvala na půlnoční ve-
čeři. A tu večeři jsem dostal na dva 
talíře. Na jednom byl velký řízek 
a na druhém plno salátu.
Takže láska prochází žaludkem?

Miroslav: Přesně tak.
Co jste měli na sobě při svateb-
ním dni?

Alena: Měla jsem bílé krajkové 
šaty, ušila mi je naše švadlena, která 
mě znala a věděla, co se ke mně bude 
hodit. Tenkrát jsem byla velmi štíhlá 
a jen tak nějaké šaty mi neslušely. 
Byly tříčtvrteční s dekoltem. Později 
mi je švadlena upravila a nosila jsem 
je na plesy. Svatební květina byla 
z karafi átů. Manžel měl klasický ob-
lek a moc mu slušel, byl fešák.
Byly tenkrát nějaké zvyky, které 

se nyní už při svatebním dni 
nedodržují?

Alena: Většina věcí byla stej-
ných, akorát jsme před obřa-
dem dostali od rodičů požehnání. 
To už se asi nyní moc nedodržuje.
Jak jste se dostali do Chomutova?

Miroslav: Tím, že jsem 
se učil v hutnictví, nastoupil jsem 
do Mannesmannových závodů, 
ale tenkrát tam nepřibírali ženy. 
Nastoupili jsme tedy jako man-
želé do rekreačního střediska 
na Měděnci. Já jako vedoucí a man-
želka jako účetní. Tam jsme praco-
vali asi půl druhého roku, poté jsme 
dostali oba práci v Chomutově, 
a tak jsme se stěhovali.

Pamatujete si svou první společ-
nou dovolenou?

Miroslav: Ano, byli jsme 
v Sykovci na Vysočině. To byla 
naše svatební cesta. Ale pamatuji 
si i druhou dovolenou, ta byla to-
tiž také krásná. Jeli jsme do domu 
Na Poříčí v Praze. Jako mladí jsme 
si to tam velmi užili, chodili jsme 
do Lucerny do klubu Alhambra. 
Tam jsme slyšeli poprvé zpívat paní 

Hegerovou. Zkrátka jsme tam žili 
nočním životem.
Kdy se vám narodily děti?

Alena: Dcera se narodila v roce 
1964, syn v roce 1967.

Miroslav: Manželka je ze tří ses-
ter a já mám také tři sestry. S našimi 
dětmi se toto ale změnilo, pro-
tože my máme dceru a syna. Dcera 
má také dceru a syna, tedy naše vnou-
čata. A ze synovy strany je to také 
tak, opět má dceru a syna. A vnuk 
už má také děti a opět má dceru 
a syna. My tedy máme dvě děti, čtyři 
vnoučata a už i dvě pravnoučata.
Čemu se nyní věnujete společně 
v penzi?

Miroslav: Občas jdeme do diva-

dla, jezdíme za pravnoučaty a také 
na výlety, naposledy jsme byli s ce-
lou rodinou na chatě na Benecku, 
byli jsme všichni spolu a to se nám 
líbilo. Já jsem kutil, mám takovou 
malou trucovnu, jak říká moje žena, 
a tam tvořím pro radost. A také spo-
lečně marodíme.

Alena: Ano, často nás někde 
něco píchá a bolí. Mně je osmdesát 
a manžel je o čtyři roky starší, takže 
je to adekvátně k věku.

Miroslav: To je pravda. A ještě 
tedy společně chodíme po doktorech.

Alena: Společně trávíme 
i hodně času v kuchyni. Já ráda va-
řím, manžel mi pomáhá nebo myje 
nádobí. Já odpočívám s časopisem 
nebo knihou, mám ráda kulturní 
zprávy.
Víte, v čem tkví podstata vašeho 
dlouholetého manželství?

Miroslav: Jistě v tom hraje roli 
mé pohodlí.

Alena: Já jsem po celou dobu 
věděla, že mám nejlepšího chlapa 
ze všech.
Co byste radili ostatním párům, 
aby jim vztah dlouho vydržel 
a nerozpadl se po pár letech?

Miroslav: Musí být k druhému 
velmi tolerantní.

Alena: Souhlasím. A také 
se musí bezmezně milovat a věno-
vat se své rodině.

Miroslav a Alena Ryšaví z Chomutova oslavili diamantovou svatbu. Šedesát let jsou manžely a svůj vztah 
označují za velmi šťastný. Brali se ve dvaceti, resp. třiadvaceti letech, mají již i dvě pravnoučata a jak sami říkají, 
vzpomínají jen na to pěkné, i když prožili také těžké chvíle. Recept na šťastné dlouholeté manželství je podle 
nich ve vzájemné toleranci. O svém životě a vztahu hovořili v následujícím rozhovoru.

Miroslav a Alena Ryšaví z Chomutova oslavili diamantovou svatbu. Šedesát let jsou manžely a svůj vztah 
označují za velmi šťastný. Brali se ve dvaceti, resp. třiadvaceti letech, mají již i dvě pravnoučata a jak sami říkají, 

Miroslav a Alena Ryšaví:

Šedesát let
jsme zamilovaní

PAMATUJI SI, ŽE MANŽELKA MĚLA NA KRKU ŘETÍZEK 
S PŘÍVĚSKEM VE TVARU SRDCE A ŘEKLA MI, 
ŽE MI TO SRDCE DÁ.
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Šestnáct míst ve městě se letos 
zlepší díky návrhům veřejnosti

Participativní rozpočet Společně 
tvoříme Chomutov bude město vy-
hlašovat jednou za dva roky, sladí 
se tak čerpání schválených 5 mi-
lionů korun s kalendářním rokem. 
Změna vyplynula ze zkušeností ze 
dvou proběhlých ročníků participa-
tivního rozpočtu. Cílem je posílení 
důvěryhodnosti participativního 
rozpočtu mezi obyvateli.

NÁVRHY PRO DĚTI, PSY 
I CHODCE

Jedenáct vítězných návrhů z tře-
tího ročníku participativního roz-
počtu se bude realizovat v letošním 
roce. Hned šest návrhů prospěje 
dětem. U základní školy Kadaňská 
vznikne přístřešek poblíž autobu-
sové zastávky, který budou využívat 
děti čekající na autobus. Samotná 
zastávka MHD totiž nemůže být za-
střešená kvůli blízké zástavbě. Mezi 
dětským hřištěm u Rozmarýnu a al-
tánem v parku si lidé přejí interak-
tivní dětské prvky. Hřiště u základní 
školy Kadaňská se dočká nového 
oplocení a také zvýšení počtu vstup-
ních bran, aby byl areál v odpoled-
ních hodinách lépe přístupný dětem 
i dospělým z okolí. V mateřských 
školách v Jiráskově a Zahradní ulici 
se bude dětem lépe trávit letní teplé 
počasí. Na zahradách obou školek 
je totiž osvěží jemná sprcha vody 
z mlhoviště. U školky na Zahradní 
navíc město opraví povrch bývalého 
hřiště, aby opět mohlo dětem sloužit 
ke hrám i sportu. Právě na pohyb 
dětí je zaměřený i návrh na umístění 
pumptrackové dráhy na ovál býva-
lého fotbalového stadionu za budo-
vou bývalých lázní. Prohánět se na 

ní budou děti na odstrkovadlech, ko-
lech, koloběžkách i skateboardech.

Lidé dále rozhodli o zlepšení 
podmínek života psů v útulku. 
Letos bude vyměněno staré pletivo 
u venkovních kotců, opraví se ven-
kovní mříže, branky a další.

Hlasující nezapomněli ani na 
chodce či řidiče. Podpořili totiž 
návrh na zkulturnění podchodů 
pod hlavním kruhovým objezdem 
v centru města, opravu chodníku 
v Kostnické ulici či rekonstrukci 
zastávky MHD Chomutovka, která 
by měla dostat střechu a lavičky. 
Řidičům uleví od hledání místa 
k parkování nová provizorní par-
kovací místa v Bezručově ulici. 
„Některé návrhy jsou jednoduché 
a jde jen o pořízení a instalaci, ně-
které návrhy je třeba více připra-
vit i s ostatními dotčenými odbory 
nebo institucemi, případně i s rea-
lizátory. Na některých místech ná-
vrhů dojde k zaměření terénu, jiné 
bude posuzovat statik. Do příprav 
konkrétních návrhů budou zahrnuti 
i samotní navrhovatelé projektů,“ 
uvedla koordinátorka projektu 
Tereza Rödlingová.

PRO ZDRAVÍ I BEZPEČÍ
Z prvního a druhého ročníku 

participativního rozpočtu zbývá 
dokončit pět návrhů. Podchod spo-
jující Kadaňskou se středem města 
byl již technickými službami lépe 
osvětlen, kamery jsou připraveny 
k osazení, jen se čeká na připo-
jení nového rozvaděče. Pak zde 
budou nově svítit světla i přes den 
a prostor bude snímán kamerami. 
„I když předmětem návrhu ne-

byla výmalba podchodu, město 
se rozhodlo podchod zkulturnit 
i tímto způsobem. Ze zkušeností 
víme, že si čistě vybílené zdi vy-
bírají ke svému vyjádření sprejeři 
– amatéři, proto město oslovilo 
výtvarný kolektiv s dlouholetou 
zkušeností v oboru, který maloval 
například boční zeď na základní 
škole Akademika Heyrovského. 
Požadavek města je vymalovat pod-
chod ve světlých barvách a v prove-
dení, které nebude tolik lákat spre-
jery,“ upřesnila koordinátorka pro-
jektu Společně tvoříme Chomutov. 
Finální výmalba podchodu se usku-
teční letos na jaře.

Město v těchto dnech převzalo 
tři defi brilátory, které brzy rozmístí 
do vhodných prostorů. Jeden bude 
mezi obchodními centry Central 
a Chomutovka, druhý na budově 
magistrátu ve Zborovské ulici, třetí 
přístroj dostanou záchranáři na 
Kamencovém jezeře.

Na úplné dokončení prací 
čeká i návrh Oživlá dubová 
alej. Alejové stromy v úseku od 

Kamenné k Hutnické ulici a dále 
k Podkrušnohorskému přivaděči již 
byly odborně ošetřeny arboristou. 
Náletové dřeviny v bezprostřed-
ním okolí byly odstraněny. Cestička 
alejí bude postupně dosypávána 
štěpkou. Alej ještě zpestří naučné 
tabule a zlepší se přístup ze směru 
od Kamenné.

Na dvanácti místech ve městě 
již vznikla malovaná hřiště. Až 
budou domalována zbývající, vydá 
město jejich přehled v příručce, 
která bude k dispozici v turistic-
kém infocentru pro každého, kdo se 
bude chtít proskákat městem.

Návrh Přestupák a taky park má 
za cíl zpřístupnit zeleň u zastávky 
MHD v Palackého ulici tak, aby 
si lidé mohli u řeky Chomutovky 
odpočinout v zeleni. Původně 
chtěl návrh zpřístupnit koryto řeky 
Chomutovky, ale to Povodí Ohře 
zakázalo. Návrh na první pohled 
působil jednoduše, ale existence 
sítí a pravidel souvisejících s péčí 
o koryto řeky naše úvahy trochu 
zkomplikovala.
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Kde jste se poznali?
Miroslav: Žil jsem s rodiči 

v Teplicích a když jsem měl jít v ne-
celých patnácti letech studovat, mu-
sel jsem se tenkrát rozhodnout, zda 
do hutnictví nebo hornictví. Jinou 
volbu jsem za tehdejšího režimu ne-
měl. Rozhodl jsem se pro hutnictví 
a začal jsem dojíždět do Chomutova. 
S manželkou jsme se poznali v Zá-
meč ku v Dubí, kam jsme chodili 
na taneček. To bylo na podzim.

Alena: S kamarádkami jsme 
seděly u stolu, byly tam i mé ses-
try a pro jednu z nich můj budoucí 
manžel přišel na tanec. Jenže ona 
mu musela dát košem, protože byla 
zadaná. A to byl můj osud. Šel totiž 
pro mě a zamilovali jsme se do sebe.

Miroslav: Pamatuji si, že man-
želka měla na krku řetízek s pří-
věskem ve tvaru srdce a řekla mi, 
že mi to srdce dá.
Tehdy už bylo jisté, že se chcete vzít?

Alena: To ne, to bylo jasné 
až na Silvestra.

Miroslav: Budoucí tchyně 
mě totiž pozvala na půlnoční ve-
čeři. A tu večeři jsem dostal na dva 
talíře. Na jednom byl velký řízek 
a na druhém plno salátu.
Takže láska prochází žaludkem?

Miroslav: Přesně tak.
Co jste měli na sobě při svateb-
ním dni?

Alena: Měla jsem bílé krajkové 
šaty, ušila mi je naše švadlena, která 
mě znala a věděla, co se ke mně bude 
hodit. Tenkrát jsem byla velmi štíhlá 
a jen tak nějaké šaty mi neslušely. 
Byly tříčtvrteční s dekoltem. Později 
mi je švadlena upravila a nosila jsem 
je na plesy. Svatební květina byla 
z karafi átů. Manžel měl klasický ob-
lek a moc mu slušel, byl fešák.
Byly tenkrát nějaké zvyky, které 

se nyní už při svatebním dni 
nedodržují?

Alena: Většina věcí byla stej-
ných, akorát jsme před obřa-
dem dostali od rodičů požehnání. 
To už se asi nyní moc nedodržuje.
Jak jste se dostali do Chomutova?

Miroslav: Tím, že jsem 
se učil v hutnictví, nastoupil jsem 
do Mannesmannových závodů, 
ale tenkrát tam nepřibírali ženy. 
Nastoupili jsme tedy jako man-
želé do rekreačního střediska 
na Měděnci. Já jako vedoucí a man-
želka jako účetní. Tam jsme praco-
vali asi půl druhého roku, poté jsme 
dostali oba práci v Chomutově, 
a tak jsme se stěhovali.

Pamatujete si svou první společ-
nou dovolenou?

Miroslav: Ano, byli jsme 
v Sykovci na Vysočině. To byla 
naše svatební cesta. Ale pamatuji 
si i druhou dovolenou, ta byla to-
tiž také krásná. Jeli jsme do domu 
Na Poříčí v Praze. Jako mladí jsme 
si to tam velmi užili, chodili jsme 
do Lucerny do klubu Alhambra. 
Tam jsme slyšeli poprvé zpívat paní 

Hegerovou. Zkrátka jsme tam žili 
nočním životem.
Kdy se vám narodily děti?

Alena: Dcera se narodila v roce 
1964, syn v roce 1967.

Miroslav: Manželka je ze tří ses-
ter a já mám také tři sestry. S našimi 
dětmi se toto ale změnilo, pro-
tože my máme dceru a syna. Dcera 
má také dceru a syna, tedy naše vnou-
čata. A ze synovy strany je to také 
tak, opět má dceru a syna. A vnuk 
už má také děti a opět má dceru 
a syna. My tedy máme dvě děti, čtyři 
vnoučata a už i dvě pravnoučata.
Čemu se nyní věnujete společně 
v penzi?

Miroslav: Občas jdeme do diva-

dla, jezdíme za pravnoučaty a také 
na výlety, naposledy jsme byli s ce-
lou rodinou na chatě na Benecku, 
byli jsme všichni spolu a to se nám 
líbilo. Já jsem kutil, mám takovou 
malou trucovnu, jak říká moje žena, 
a tam tvořím pro radost. A také spo-
lečně marodíme.

Alena: Ano, často nás někde 
něco píchá a bolí. Mně je osmdesát 
a manžel je o čtyři roky starší, takže 
je to adekvátně k věku.

Miroslav: To je pravda. A ještě 
tedy společně chodíme po doktorech.

Alena: Společně trávíme 
i hodně času v kuchyni. Já ráda va-
řím, manžel mi pomáhá nebo myje 
nádobí. Já odpočívám s časopisem 
nebo knihou, mám ráda kulturní 
zprávy.
Víte, v čem tkví podstata vašeho 
dlouholetého manželství?

Miroslav: Jistě v tom hraje roli 
mé pohodlí.

Alena: Já jsem po celou dobu 
věděla, že mám nejlepšího chlapa 
ze všech.
Co byste radili ostatním párům, 
aby jim vztah dlouho vydržel 
a nerozpadl se po pár letech?

Miroslav: Musí být k druhému 
velmi tolerantní.

Alena: Souhlasím. A také 
se musí bezmezně milovat a věno-
vat se své rodině.

Miroslav a Alena Ryšaví z Chomutova oslavili diamantovou svatbu. Šedesát let jsou manžely a svůj vztah 
označují za velmi šťastný. Brali se ve dvaceti, resp. třiadvaceti letech, mají již i dvě pravnoučata a jak sami říkají, 
vzpomínají jen na to pěkné, i když prožili také těžké chvíle. Recept na šťastné dlouholeté manželství je podle 
nich ve vzájemné toleranci. O svém životě a vztahu hovořili v následujícím rozhovoru.

Miroslav a Alena Ryšaví z Chomutova oslavili diamantovou svatbu. Šedesát let jsou manžely a svůj vztah 
označují za velmi šťastný. Brali se ve dvaceti, resp. třiadvaceti letech, mají již i dvě pravnoučata a jak sami říkají, 

Miroslav a Alena Ryšaví:

Šedesát let
jsme zamilovaní

PAMATUJI SI, ŽE MANŽELKA MĚLA NA KRKU ŘETÍZEK 
S PŘÍVĚSKEM VE TVARU SRDCE A ŘEKLA MI, 
ŽE MI TO SRDCE DÁ.
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Mýtus: Čištění je zbytečné

Fakt: Komplexní blokové čištění 
zabraňuje hromadění nepořádku, 
hlavně prachu a drobných nečistot 
v ulicích. Už za Rakouska-Uherska 
si představitelé měst uvědomovali 
nutnost pravidelného úklidu 
a vznikla pozice městského metaře. 
Za první republiky vzbuzovali 
takový respekt, že si před nimi 
žádný výrostek nedovolil odhodit 
papírek na zem.
Kdyby se komplexní blokové 
čištění nekonalo, zůstalo by ročně 
v chomutovských ulicích přes sedm 
set tun smetků. Nejdůležitejší je 
úklid v jarní části, kdy ve smetcích 
je i zimní posyp silnic a chodníků.

Mýtus: Když se neuklízí, stroje 
a lidé nic nedělají

Fakt: Jakmile skončí zimní 
údržba silnic a chodníků, kterou 

musí technické služby zajišťovat 
od listopadu do března, začíná 
blokové čištění města. To letos 
proběhne od 31. března do 
3. července, druhá část začne 
v srpnu. Blokové čištění je 
naplánováno každý týden od 
úterý do čtvrtka. V pondělí 
a v pátek se technické služby 
věnují čištění ulic, u kterých 
pravidelným monitoringem nebo 
na základě podnětů občanů zjistí, 
že to potřebují. O čištění města se 
v rámci KBČ stará deset až třináct 
pracovníků, jeden velký a jeden 
malý samosběr a kropicí vozy. 
Pokud je potřeba, vyjíždí další 
technika.
Blokové čištění má pauzu 
v červenci. Ale ani v tomto měsíci 
úklid neustává. V ulicích jsou 
stále řidiči samosběrových aut, 
kropicích vozů a další pracovníci, 
kteří procházejí prakticky celé 
město. „Úklid se plánuje podle 

dlouhodobých zkušeností a na 
základě monitoringu v ulicích,“ 
vysvětluje vedoucí střediska čištění 
města Jaroslav Dolník. Jediný rozdíl 
je v tom, že se uklízí za přítomnosti 
parkujících aut. Ten samý režim 
je zaveden i po srpnové části 
blokového čištění.

Mýtus: Značkami se označují ulice

Fakt: Už druhým rokem jsou na 
plánované komplexní čištění 
města lidé upozorňováni novým 
způsobem. Místo označení 
konkrétních ulic technické 
služby označují celé zóny. Tento 
způsob značení je pro obyvatele 
přehlednější. Označený je začátek 
a konec zóny, která se bude čistit, 
a v celém tomto úseku tedy 
v dané době platí zákaz parkování. 
Označení zón nese nejen datum 
plánovaného čištění, ale i jeho 
trvání. „Tam, kde není možné 

označit určitou zónu, ponecháváme 
původní značení jednotlivých ulic,“ 
doplnil Jaroslav Dolník.

Mýtus: Není třeba odtahovat auta

Fakt: Veškeré komunikace se 
musí uklidit celé. Vzhledem 
k obrovskému množství nečistot 
se jejich značná část nachází pod 
auty. Proto je zapotřebí auta v době 
čištění přeparkovat. Neuklizený 
nepořádek a prach by se jinak dál 
šířil a nikdy by se ho nepodařilo 
uklidit. Dalším důvodem je velká 
technika, která se v čištěném úseku 
pohybuje. V užších ulicích by se 
mohlo stát, že by byla neúmyslně 
poškozena zaparkovaná auta. 
Vloni bylo v rámci blokového 
čištění odtaženo 377 vozidel. Číslo 
se v průběhu let podařilo snížit 
a technické služby jsou řidičům 
vděčné, že v drtivé většině svá auta 
parkují jinde.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY PRO VÁS
Pro Chomutovany v rámci blokového čištění 
technické služby přistavují do čištěného 
úseku velkokapacitní kontejner. Občané 
získávají možnost zbavit se zdarma velkého 
odpadu. Ulice, ve kterých jsou kontejnery 
umístěné, lidé zjistí ve všech propagačních 
materiálech tak, že je název ulice vytištěný 
tučně. Informace jsou zveřejněny na 
stránkách www.tsmch.cz v záložce 
harmonogramy činností nebo pravidelně 
v Chomutovských novinách.
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NA ZADNÍCH VINOHRADECH 
VZNIKÁ HŘIŠTĚ A AGILITY
Oplocené multifunkční hřiště je určené pro rekreační fotbal 
a basketbal. Bude mít rozměry 32 x 16 metrů, oplocení do 
výšky 4 metrů a povrch z umělého sportovního koberce včetně 
lajnování. U vstupu na hřiště budou osazeny dvě lavičky a koš.

Na agility hřišti se budou moci psi vyřádit na slalomu, na 
vysoké skokové překážce, kruhovém proskoku, houpačce, 
stanové překážce i v prolézacím tunelu. Pro pejskaře zde 
budou dvě lavičky a koš. Agility je oplocené a zatravněné.

Chodník podél hřiště propojí stávající chodník mezi č. p. 4657 
a 4661. Multifunkční hřiště i agility budou zpřístupněny na jaře, 
až skončí práce závislé na klimatických podmínkách.

OD STŘECHY
AŽ PO SKLEPNÍ OKNA
Chomutovská bytová pokračuje v rekonstrukcích domů, které 
má ve své správě. Dům v ulici Karolíny Světlé 3627–29 má novou 
fasádu, balkonové zábradlí a nová sklepní okna. To je jedna část 
mnohamilionové investice do domu. Už v roce 2018 byla na domě 
opravena střecha. V rámci opravy Chomutovská bytová zajistila nátěry 
a sanaci komínových těles.

HAVARIJNÍ STAV VYŘEŠILA
VELKÁ INVESTICE

V ulici Pionýrů u domu č. p. 3780 se na návětrné straně domu 
nájemníkům v bytech tvořila plíseň, proto Chomutovská bytová 

na této straně nechala udělat novou fasádu včetně zateplení. 
Následující rok, tedy v roce 2019, správce zateplení dokončil i na 

zbývajících třech stranách. Součástí byla také výměna
sklepních oken.
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materiálech tak, že je název ulice vytištěný 
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mýty a fakta

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY PRO VÁS
Pro Chomutovany v rámci blokového čištění 
technické služby přistavují do čištěného 
úseku velkokapacitní kontejner. Občané 
získávají možnost zbavit se zdarma velkého 
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KOMPLEXNÍ 
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BLOKOVÉ 
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ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

MÝTY A FAKTA

Proč je nezbytné čistit město 

a přeparkovat auta?
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Výstava seznámí veřejnost 
s životem vlků v přírodě

Dejte si rande 
s neznámou 
knihou

Čtenáře navštíví v únoru 
spisovatel i dva cestovatelé

V knihovně se 
scházejí malí 
spisovatelé

Panelovou výstavu o vlcích i s mo-
dely zvířat si mohou návštěvníci 
Chomutovské knihovny v předsálí 
naučného oddělení prohlédnout do 
konce března. „Cílem výstavy je tyto 
základní informace o vlcích předat 
veřejnosti. Že to jsou velmi inteligentní 
zvířata s propracovanou komunikací, 
že žijí ve smečkách a její členové 

o sebe navzájem pečují, že se při lovu 
orientují na divoce žijící kopytníky. Že 
mohou také napadnout nezabezpečená 
domácí zvířata a jakou roli zde hrají 
preventivní opatření na ochranu stád,“ 
uvedla Linda Zachystalová z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Ukazuje se, že lidé mají často 
o vlcích zažité představy, které ne 

vždy odpovídají skutečnosti a které 
v lidech vzbuzují obavy. Například 
si vlka spojují výhradně s hlubo-
kými, neobydlenými hvozdy a pak 
je zprávy o jejich výskytu v blízkosti 
osídlení mohou znepokojit. Vlk je 
ve skutečnosti velmi přizpůsobivý 
a dokáže žít i v kulturní a člověkem 
obhospodařované krajině, pokud má 
dostatek potravy a klidu na odchov 
mláďat. Může přicházet i blíže k ves-
nicím a obydlím, neboť jeho terito-
rium na ně často bezprostředně na-
vazuje. Přesto si zachovává plachost 
a střetům s člověkem se vyhýbá. 
To potvrzuje například i smečka na 
Ralsku, která se zde letos rozmno-
žila šestým rokem po sobě, a přes 
intenzivní turistický ruch a vysokou 
hustotu osídlení jsou zde setkání lidí 
s vlkem ojedinělá.

Chomutovská knihovna připra-
vuje na 14. února akci s názvem 
Rande naslepo po vzoru převážně 
amerických knihoven. Termín je sta-
noven na svátek svatého Valentýna, 
kdy si čtenáři v knihovně půjčí dár-
kově zabalenou knihu, jejíž název 
ani žánr netuší. Doma je čeká pře-
kvapení v podobě knihy, po které by 
třeba nikdy v knihovně ani nesáhli.

Valentýnské knihy si zájemci bu-
dou moci půjčit nejen v oddělení be-
letrie, ale i na pobočkách knihovny.

Chomutovská knihovna přivítá 
v únoru hned několik zajímavých 
hostů. V rámci projektu Spisovatelé 
do knihoven zavítá do Chomutova již 
šestý spisovatel. V pondělí 17. února 
od 10 hodin se v malém sále knihovny 
uskuteční autorské čtení a beseda 
s mladým básníkem Janem Škrobem. 
Ten má na svém kontě dvě sbírky 
Pod dlažbou a Reál. V roce 2015 byl 
zařazen do sborníku Nejlepší české 
básně 2015 a o dva roky později byl 
nominován na cenu Magnesia Litera 

pro objev roku.
V pondělí 24. února od 18 hodin ve 

velkém sále Chomutovské knihovny 
bude vyprávět harrachovská rodačka 
Radka Tkáčiková o cestách po vý-
chodní Indonésii, kterou popisuje jako 
kouzelnou, barevnou a fantastickou.

Na čtvrtek 13. února od 16.00 ho-
din připravila knihovna ve spolupráci 
s Jiřím Jiroutkem komentovanou pro-
hlídku výstavy Na cestě / On the Road, 
právě probíhající v galerii Špejchar. 
Autor osobně představí své fotogra-

fi e, poodhalí zákulisí jejich vzniku 
a na následné přednášce s promítáním 
návštěvníkům přiblíží i místa vzniku 
některých snímků. Autor ve svém 
díle zachytil místa nejen v Čechách, 
ale i v zahraničí. K vidění jsou jak 
momenty z přírody, tak i detaily archi-
tektury. Účast na prohlídce s před-
náškou je potřeba předem zarezervo-
vat na e-mailu lurago@chomutov-
skaknihovna.cz či telefonním čísle 
727 914 279. Akce se uskuteční jen při 
přihlášení minimálně deseti lidí.

V Chomutovské knihovně je 
pro všechny děti připraven kroužek 
tvůrčího psaní Knihovnický pisá-
lek. Je zdarma a koná se jednou 
měsíčně od 15 do 17 hodin. Zvány 
jsou všechny děti, které baví sloh 
a rády by jednou napsaly vlastní 
knihu. Pod vedením regionální 
autorky Renaty Šindelářové si děti 
procvičují různé literární styly. 
Budoucí spisovatelé se znovu se-
jdou 19. února.

Velký bojovník a sympatický mladík Miroslav
Schneider zemřel, i přes hendikep byl aktivní

Ve věku jednatřiceti let zemřel 
27. prosince loňského roku Miroslav 
Schneider. Mladý hendikepovaný 
muž byl veřejnosti známý jako 
velmi sympatický malíř, který po-
řádal výstavy svých obrazů nejen 
v Chomutově, ale například i v Ústí 
nad Labem. Zemřel v nemocnici, kde 
podstoupil amputaci končetin. Při 
zotavování se bohužel přidaly kom-
plikace s trávicím traktem.

Přestože byl Miroslav celý život 
upoután na kolečkové lůžko, byl 
velmi aktivní. S doprovodem pracov-
níků Domova pro osoby se zdravot-

ním postiženým Písečná navštívil 
například poslaneckou sněmovnu, 
zoologickou zahradu v Ústí nad 
Labem či hejtmana Ústeckého kraje 
v jeho pracovně.

Miroslav však pomoc pouze ne-
přijímal, ale také rozdával. Účastnil 
se totiž přednášek na školách, při 
kterých své posluchače seznamoval 
se svým životem a dodával jim sílu 
a vůli k tomu, aby bojovali, přestože 
se to může zdát beznadějné.

Miroslav Schneider se narodil 
11. září 1988 s těžkým postižením, 
od čtyř let žil v domově na Písečné. 

I přes jeho handicap v letech 1997-
2002 navštěvoval Mateřskou školu 
a Pomocnou školu Chomutov, od 
roku 2002 docházel do základní 
školy, kterou v roce 2008 řádně do-
končil a získal tak základy vzdě-
lání. Na školu velice rád vzpomínal 
a udržoval kontakt s učiteli. Od roku 
2016 navštěvoval praktickou školu 
Euroinstitut.

Zajímal se především o politické 
dění nejen v České republice, ale i ve 
světě. Ve volném čase velmi rád kres-
lil, pracoval na počítači a s nadšením 
se zapojoval do společenských akcí.
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BLANKA 
KRSTIČOVÁ
Její otec koupil kamenictví po revoluci. O prázdninách k němu 
chodila na brigády a učila se sekat písmo. Po škole ji ve fi rmě 
zaměstnal a časem jí fi rmu přenechal. Kamenictví Kappa vede 
už dvacet let. Kromě pomníků dělají veškeré kamenické práce, 
jako jsou obklady, schody, parapety či desky kuchyňských 
linek. Práci jim nově berou velké pohřební služby, které 
nakupují unifi kované pomníky. Jak říká, tuto novou konkurenci 
se snaží přebít originalitou pomníků a skvělým zpracováním.

ALENA KOPOVÁ, LUCIE JAŠKOVÁ
Dvě kamarádky, které se potkaly v Praze. Ála z ní pochází, Lucie tam přijela za sportem z Chomutova. 
Před dvaceti lety po pražských kavárnách snily o té vlastní. Trvalo ještě dobrých patnáct let, 
než nastal správný čas a v Chomutově otevřely Alalu café. Alena se stará spíše o dobroty, Lucka 
o ekonomiku a design. Domácí rodinnou atmosférou, kterou podtrhují vlastní výrobou všech 
zákusků, se snaží, aby kavárna pro jejich zákazníky byla druhým domovem, kam si zajdou na snídani, 
dortík a dobrou kávu.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Herečka a režisérka Božena Doušová strávila 
v amatérském divadle celých šedesát let

V letošním roce si připomeneme 
30. výročí úmrtí výrazné ochotnické 
divadelní herečky a režisérky Boženy 
Doušové, která se stala nestorem cho-
mutovských ochotníků a vzorem pro 
mladé herce.

Herečka se narodila 22. června 
1904 v podkrušnohorské obci Záluží 
v rodině Františka Müllera a Anny 
Kopecké. Otec byl horníkem a poz-
ději školníkem v tamní české škole. 
U Boženy se od malička projevo-
vala láska k divadlu a hudbě, kterou 
zdědila po rodičích. Zejména po otci, 
jenž ve volném čase hrával ochot-
nicky divadlo a režíroval divadelní 
hry. I malá Božena tedy brzy vstou-
pila na prkna, jež znamenají svět. 
V devatenácti letech se seznámila se 
svým osudovým mužem, železni-
čářem Antonínem Doušou (1900–
1969), se kterým ji spojovala láska 
k divadlu a hudbě (A. Douša byl vý-
borným houslistou). Svatba se konala 
ještě v roce 1923 a v lednu následují-
cího roku se novomanželům narodila 
dcera Milena († 2019), která životem 

kráčela ve šlépějích obou rodičů – 
také hrála ochotnicky divadlo.

Do Chomutova se mladá rodina 
přistěhovala již před válkou. Život 
v převážně německém prostředí 
nebyl tehdy pro české vlastence, 
kterými manželé Doušovi bezesporu 
byli, žádný med. A proto období 
německé okupace raději strávili 
u příbuzných v českém vnitrozemí na 
Rakovnicku.

Po skončení válečných hrůz 
se Doušovi vrátili do Chomutova. 
Bydleli ve Škroupově ulici č. p. 10. 
Mezi nově příchozími i navrátivšími 
starousedlíky bylo mnoho milovníků 
a příznivců českého ochotnického 
divadla. V srpnu 1945 se sešli v dnes 
již neexistující restauraci Zlatý kříž 
(stávala v dnešní Palackého ulici) 
a založili ochotnický divadelní spo-
lek, jenž v dubnu 1947 získal čestný 
název Karel Čapek. Mezi zakláda-
jícími členy byli i manželé Doušovi 
a Milena Doušová. Ještě počátkem 
padesátých let dvacátého století se 
většina jeho her hrávala na jevi-

šti sokolovny u hlavního nádraží. 
To už byl divadelní soubor členem 
Závodního klubu Československých 
drah (dále jen ZK ČSD), který v po-
lovině padesátých let zakoupil tzv. 
Armádní dům v Jiráskově ulici. Od 
té doby měli čapkovci, jak se členům 
souboru říkalo, opravdové jeviště se 
zázemím pro herce.

Božena Doušová se během více 
než šedesáti let své ochotnické diva-
delní činnosti představila v mnoha 
a mnoha malých i velkých rolích. 
V padesátých letech 20. století si 
zahrála dokonce i s hostujícími he-
reckými bardy Národního divadla 
Jaroslavem Vojtou (1888–1970) 
a Eduardem Kohoutem (1889–
1976), a to na jevišti chomutovské 
sokolovny v Maryše bratří Mrštíků 
a v Sofoklově Králi Oidipovi.

Také na jevišti ZK ČSD v Jirás-
kově ulici ztvárnila B. Doušová 
mnoho krásných divadelních rolí, 
například hlavní roli Čapkova dramatu 
Matka, paní Domšíkovou v Čechově 
Výletu pana Broučka do XV. století, 
dohazovačku v Gogolově hře Ženitba, 
pokojskou Marii v Breidahlově ve-
selohře Vzbouření v ústavu šlechti-
čen, Kláskovou v Jiráskově Lucerně, 
Jedličkovou v Tylově Paličově dceři 
a celou řadu dalších nezapomenutel-
ných postav. Mnohokrát se předsta-
vila také na jiných scénách. Mimo 
jiné v chomutovském Lesním di-
vadle, které se dnes nalézá v areálu 
Podkrušnohorského zooparku, kde si 
zahrála v Nového České bouři nebo 
ve Stroupežnického dramatu Naši 
furianti. Krátkou epizodou v amatér-
ské herecké tvorbě B. Doušové bylo 

také hostování v Klubu horníků Dolu 
Jan Šverma v Chomutově, konkrétně 
její spolupráce s tamějším divadelním 
kroužkem Horník na uvedení veselo-
hry J. B. Moliéra Tartuff e.

Za jeden z jejích nejlepších 
hereckých výkonů je považováno 
ztvárnění role doni Lucie d´Alvado-
res ve veselohře Charleyova teta J. B. 
Thomase. S tímto divadelním kusem 
vystoupili čapkovci na jaře 1974 na 
17. ročníku přehlídky ochotnických 
divadelních souborů Kadaňský kul-
turní květen. Doušová zde získala 
cenu za nejlepší ženský herecký vý-
kon a dobový místní tisk pochvalně 
konstatoval, že její herectví „má 
všechny znaky solidní a poctivé 
ochotnické práce“.

Doušová se úspěšně zhostila i role 
divadelní režisérky. Režírovala pře-
devším pohádky, například v letech 
1957–1960 Sůl nad zlato, Medvěda 
a vílu a Přemoudrou Mínu – Slávku 
parádnici.

Po roce 1979 již jen pomáhala 
čapkovcům z nápovědní boudy, ale 
skvěle. Podle slov kolegů byla vý-
bornou „nápovědou“, a to především 
proto, že v dobách, kdy sama hrávala 
v divadelních představeních, text 
velmi dobře znala.

Božena Doušová všechen svůj 
volný čas obětavě věnovala české 
Thálii a za své celoživotní herectví 
získala také nejvyšší ochotnické oce-
nění Zlatý odznak Josefa Kajetána 
Tyla. Její herecká a životní pouť se 
uzavřela 21. března 1990 v kadaňské 
nemocnici.

 Jan Hirsch,
Oblastní muzeum Chomutov

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA
POČETNÍ PENÍZ
RUDOLFA II.

V numismatické sbírce chomu-
tovského muzea se nachází jedna 
ne zcela typická mince. Jedná se 
o tzv. početní peníz, pocházející 
z období vlády císaře Rudolfa II. 
(1576–1611).

Takovéto početní peníze ne-
sloužily k běžnému oběhu, ale byly 
využívány při početních operacích. 
V 16. a 17. století bylo počítání 
peněz mnohem složitější než dnes, 
kdy používáme desítkovou sou-
stavu. Dříve do výpočtu zasahovalo 
větší množství různých mincí, které 
měly navzájem různé poměry a po-
čítaly se v různých měrách (např. 

kopách). Ke sčítání a odčítání s po-
četními žetony se užívalo jednodu-
ché stolní počítadlo zvané abakus.

Zmíněný početní peníz je da-
tován letopočtem 1583. Ve středu 
lícní strany se nachází koruno-
vaný monogram R (Rudolf II.), 
uprostřed je tečka a po stranách 
letopočet. V perličkovém kruhu 
je opis: IM. KHINIG. REICH. 
BEHAIM. Rubová strana zobrazuje 
korunovaného orla v perličkovém 
kruhu a opis: RAITPHENING. 
DER. CAMMER. Žeton je vy-
robený z mědi a pochází z min-
covny v Českých Budějovicích. 
Chomutovské muzeum ho získalo 
koupí v roce 1994.
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Tvořivé dílny pomáhají získat pracovní dovednosti

Sociální bydlení pomáhá rodinám

V klubu Molo mohou děti 
a mládež trávit volný čas

ROSKA pomůže 
s roztroušenou 
sklerózou

Mnoho různé volnočasové zábavy 
pro děti a mládež nabízí klub Molo 
na Březenecké. „Pokud dítě nechce 
trávit čas doma nebo nemůže dochá-
zet do placených kroužků, může najít 
právě zde bezpečné prostředí pro zá-
bavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem 
pracovníků a také právy a pravidly, 
která v každém takovém klubu nemo-
hou chybět,“ uvedla vedoucí služby 
Kateřina Marková.

Klub molo je bezplatný, anonymní, 
respektuje rovnost a dodržování práv 
a lidské důstojnosti.

V loňském roce klub mimo kla-
sické ambulantní a terénní formy 
služby nabídl klientům a veřejnosti 
spoustu různých aktivit. Lidé tak do-

stali možnost zjistit, jak klub funguje, 
co nabízí a třeba si i vybrat z nabí-
zených služeb. „Začátek roku jsme 
odstartovali Maškarními radován-
kami. Další měsíc následoval turnaj 
ve stolním fotbálku, air hokeji a turnaj 
v šipkách. V dubnu s námi děti prožily 
Čarodějnický rej. V červenci jsme ví-
tali prázdniny a v srpnu jsme oslavili 
10. výročí klubu narozeninovou párty, 
která se částečně konala i v terénu na 
hřišti na Březenecké, abychom službu 
představili široké veřejnosti,“ konkreti-
zovala Kateřina Marková.

Díky dotaci od města Chomutova 
mohly děti vyrazit na celodenní výlet. 
Navštívily výstavu v muzeu, poté si 
zahrály dráhový golf a výlet zakončily 

filmem v kině Svět. Mimo tyto akce 
se děti mohou účastnit například mi-
mořádných přespávání v klubu, klubo-
vých večerů, besed, tvoření a podobně. 
Klub je možné navštívit od pondělí do 
pátku mezi 10. a 19. hodinou.

Osoby s roztroušenou sklerózou 
každého věku mohou nově využívat 
služeb zapsaného spolku ROSKA, 
který začal v Chomutově působit. 
ROSKA Chomutov je pobočný spolek, 
který se zabývá organizováním všeo-
becných aktivit pro pacienty s roztrou-
šenou sklerózou. „Organizace se snaží 
vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, 
znalostí a času pro klienty s touto dia-
gnózou realizací různých sportovních, 
vzdělávacích a jiných akcí. Členem 
je možné se stát doručením členské 
přihlášky,“ uvedla předsedkyně spolku 
Šárka Hniličková. Více informací je 
k dispozici na telefonním čísle 774 
226 056, e-mailu roska.chomutov@
seznam.cz či ve facebookové skupině 
s názvem ROSKA Chomutov.

Spolek Masopust provozuje 
v Chomutově v rámci svých sociál-
ních služeb Tvořivé dílny. Tato služba 
je určena lidem se zdravotním posti-
žením, a to jak s mentálním hendike-
pem, tak s duševním onemocněním.

U mentálně postižených klientů 
se například jedná o nácvik úklidu, 
vaření, péče o domácnost a po-
dobně. „Tyto činnosti rozvíjíme 
v tréninkovém bytě se zahradou 

v Moravské ulici. Klienti se učí ne-
jen běžné práce v bytě, ale i na za-
hradě. Aby si mohli práci vyzkoušet 
i v reálném provozu, mohou se učit 
i v chráněné kavárně Café Atrium,“ 
konkretizovala vedoucí sociálně-te-
rapeutické dílny Jana Matoušková.

Lidé s duševním onemocněním se 
zaměřují spíše na nácvik sociálních do-
vedností. „Někteří se například straní 
společnosti, neumí komunikovat, obá-

vají se společnosti jiných lidí, mají pro-
blémy s pravidelným režimem,“ do-
dala vedoucí. Právě s těmito potížemi 
bojovala i klientka Hanka. „Přišla jsem 
do klubu Esprit po několikátém pobytu 
na psychiatricko – terapeutickém od-
dělení s diagnózou těžké deprese a úz-
kostí. Začala jsem navštěvovat Tvořivé 
dílny, abych se dostala mezi lidi. Tím, 
jak jsem se začlenila do skupiny a za-
čala na sobě pracovat, jsem chtěla víc 

a víc. Časem jsem se stala dobrovol-
níkem v centru ADRA a asi po třech 
letech jsem nastoupila jako pracovnice 
do Tvořivé dílny,“ popsala svou cestu.

Sociální služba Tvořivé dílny 
poskytovaná spolkem Masopust je 
určena pro klienty ve věku od 16 do 
64 let, sídlí na Husově náměstí 38. 
Telefonní kontakt je 777 562 889 či 
774 792 305. Služba má v současné 
době volnou kapacitu.

Od roku 2017 se v Chomutově 
realizuje pilotní projekt sociálního 
bydlení. Město nechalo zpracovat 
analýzu, na základě které vytvořilo 
Lokální koncepci sociálního bydlení 
a pět metodik sociální práce v oblasti 
bydlení.

Od února 2018 probíhalo postupné 
zabydlování rodin. V současnosti po-
skytují sociální pracovnice intenzivní 
pomoc ve dvanácti sociálních bytech. 
Město eviduje 217 žádostí o soci-
ální byt. Ze sedmnácti zabydlených 
rodin se jedna rodina přestěhovala 

na vlastní žádost a u čtyř domácností 
byla ukončena nájemní smlouva z dů-
vodu porušování pravidel. Celkem 
76 procent klientů si udrželo bydlení, 
zlepšila se jejich sociální i finanční 
situace, zdravotní stav a začali splácet 
své pohledávky. Projekt klientům po-

máhá k snazšímu začlenění, zvládání 
životních situací a zlepšuje přístup 
k veřejným službám. Zároveň se zajiš-
těním střechy nad hlavou hradí klienti 
nižší nájemné, než které by hradili 
spekulantům s byty, což se projevuje 
ve snižování veřejných výdajů.

Jsou prášky na únik moče správným řešením?
Blížím se do věku přechodu 
a objevily se mi potíže s únikem 
moče. Musím chodit na záchod 
několikrát za noc, přes den také 
běhám každou chvíli. Byla jsem 
u urologa, nasadil mi prášky. Je 
to lepší, ale musím brát prášky 
pořád. Nebylo by lepší udělat 
operaci, slyšela jsem, že se při 
úniku moče dává páska?

Otázka inkontinence není tak jed-
noduchá, jak si představujete. V zá-

sadě lze říci, že rozlišujeme dva druhy 
problémů při úniku moče.

Prvním druhem je tzv. urgentní 
inkontinence. Jde o poruchu močo-
vého měchýře jako zásobárny moče. 
Zjednodušeně se do něj nevejde tolik 
moče, co dříve, a žena musí chodit 
na malou daleko častěji. Tento typ 
poruchy se léčí prášky, které zklidňují 
močový měchýř a měly by pomoci 
opět navýšit jeho kapacitu. Léky jsou 
určené k dlouhodobému užívání, po-

dobně jako třeba léky na vysoký tlak. 
Po jejich vysazení se problémy vrátí.

Druhým typem úniku moče je stre-
sová inkontinence. Se stresem tak, jak 
ho lidé chápou, nemá nic společného. 
Jde o poruchu uzávěrového mechani-
smu močové trubice při plném močo-
vém měchýři. Projevuje se nechtěným 
únikem moče při zakašlání, kýchnutí, 
zvednutí břemene a jiných činnostech, 
při kterých člověk zatíná břišní svaly 
a tím zvyšuje tlak v břiše. Tento typ 

úniku se léčí nejčastěji operačně, zave-
dením pásky pod močovou trubici.

Podle popisu se u Vás jedná 
o první typ a lékař Vám tedy léčbu 
nasadil správně. Určitě je ale nutné 
vyloučit chronický zánět močového 
měchýře, který může způsobovat po-
dobné potíže.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
primář gynekologicko-porodnického 

oddělení,
Nemocnice Chomutov
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Herečka a režisérka Božena Doušová strávila 
v amatérském divadle celých šedesát let

V letošním roce si připomeneme 
30. výročí úmrtí výrazné ochotnické 
divadelní herečky a režisérky Boženy 
Doušové, která se stala nestorem cho-
mutovských ochotníků a vzorem pro 
mladé herce.

Herečka se narodila 22. června 
1904 v podkrušnohorské obci Záluží 
v rodině Františka Müllera a Anny 
Kopecké. Otec byl horníkem a poz-
ději školníkem v tamní české škole. 
U Boženy se od malička projevo-
vala láska k divadlu a hudbě, kterou 
zdědila po rodičích. Zejména po otci, 
jenž ve volném čase hrával ochot-
nicky divadlo a režíroval divadelní 
hry. I malá Božena tedy brzy vstou-
pila na prkna, jež znamenají svět. 
V devatenácti letech se seznámila se 
svým osudovým mužem, železni-
čářem Antonínem Doušou (1900–
1969), se kterým ji spojovala láska 
k divadlu a hudbě (A. Douša byl vý-
borným houslistou). Svatba se konala 
ještě v roce 1923 a v lednu následují-
cího roku se novomanželům narodila 
dcera Milena († 2019), která životem 

kráčela ve šlépějích obou rodičů – 
také hrála ochotnicky divadlo.

Do Chomutova se mladá rodina 
přistěhovala již před válkou. Život 
v převážně německém prostředí 
nebyl tehdy pro české vlastence, 
kterými manželé Doušovi bezesporu 
byli, žádný med. A proto období 
německé okupace raději strávili 
u příbuzných v českém vnitrozemí na 
Rakovnicku.

Po skončení válečných hrůz 
se Doušovi vrátili do Chomutova. 
Bydleli ve Škroupově ulici č. p. 10. 
Mezi nově příchozími i navrátivšími 
starousedlíky bylo mnoho milovníků 
a příznivců českého ochotnického 
divadla. V srpnu 1945 se sešli v dnes 
již neexistující restauraci Zlatý kříž 
(stávala v dnešní Palackého ulici) 
a založili ochotnický divadelní spo-
lek, jenž v dubnu 1947 získal čestný 
název Karel Čapek. Mezi zakláda-
jícími členy byli i manželé Doušovi 
a Milena Doušová. Ještě počátkem 
padesátých let dvacátého století se 
většina jeho her hrávala na jevi-

šti sokolovny u hlavního nádraží. 
To už byl divadelní soubor členem 
Závodního klubu Československých 
drah (dále jen ZK ČSD), který v po-
lovině padesátých let zakoupil tzv. 
Armádní dům v Jiráskově ulici. Od 
té doby měli čapkovci, jak se členům 
souboru říkalo, opravdové jeviště se 
zázemím pro herce.

Božena Doušová se během více 
než šedesáti let své ochotnické diva-
delní činnosti představila v mnoha 
a mnoha malých i velkých rolích. 
V padesátých letech 20. století si 
zahrála dokonce i s hostujícími he-
reckými bardy Národního divadla 
Jaroslavem Vojtou (1888–1970) 
a Eduardem Kohoutem (1889–
1976), a to na jevišti chomutovské 
sokolovny v Maryše bratří Mrštíků 
a v Sofoklově Králi Oidipovi.

Také na jevišti ZK ČSD v Jirás-
kově ulici ztvárnila B. Doušová 
mnoho krásných divadelních rolí, 
například hlavní roli Čapkova dramatu 
Matka, paní Domšíkovou v Čechově 
Výletu pana Broučka do XV. století, 
dohazovačku v Gogolově hře Ženitba, 
pokojskou Marii v Breidahlově ve-
selohře Vzbouření v ústavu šlechti-
čen, Kláskovou v Jiráskově Lucerně, 
Jedličkovou v Tylově Paličově dceři 
a celou řadu dalších nezapomenutel-
ných postav. Mnohokrát se předsta-
vila také na jiných scénách. Mimo 
jiné v chomutovském Lesním di-
vadle, které se dnes nalézá v areálu 
Podkrušnohorského zooparku, kde si 
zahrála v Nového České bouři nebo 
ve Stroupežnického dramatu Naši 
furianti. Krátkou epizodou v amatér-
ské herecké tvorbě B. Doušové bylo 

také hostování v Klubu horníků Dolu 
Jan Šverma v Chomutově, konkrétně 
její spolupráce s tamějším divadelním 
kroužkem Horník na uvedení veselo-
hry J. B. Moliéra Tartuff e.

Za jeden z jejích nejlepších 
hereckých výkonů je považováno 
ztvárnění role doni Lucie d´Alvado-
res ve veselohře Charleyova teta J. B. 
Thomase. S tímto divadelním kusem 
vystoupili čapkovci na jaře 1974 na 
17. ročníku přehlídky ochotnických 
divadelních souborů Kadaňský kul-
turní květen. Doušová zde získala 
cenu za nejlepší ženský herecký vý-
kon a dobový místní tisk pochvalně 
konstatoval, že její herectví „má 
všechny znaky solidní a poctivé 
ochotnické práce“.

Doušová se úspěšně zhostila i role 
divadelní režisérky. Režírovala pře-
devším pohádky, například v letech 
1957–1960 Sůl nad zlato, Medvěda 
a vílu a Přemoudrou Mínu – Slávku 
parádnici.

Po roce 1979 již jen pomáhala 
čapkovcům z nápovědní boudy, ale 
skvěle. Podle slov kolegů byla vý-
bornou „nápovědou“, a to především 
proto, že v dobách, kdy sama hrávala 
v divadelních představeních, text 
velmi dobře znala.

Božena Doušová všechen svůj 
volný čas obětavě věnovala české 
Thálii a za své celoživotní herectví 
získala také nejvyšší ochotnické oce-
nění Zlatý odznak Josefa Kajetána 
Tyla. Její herecká a životní pouť se 
uzavřela 21. března 1990 v kadaňské 
nemocnici.

 Jan Hirsch,
Oblastní muzeum Chomutov

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA
POČETNÍ PENÍZ
RUDOLFA II.

V numismatické sbírce chomu-
tovského muzea se nachází jedna 
ne zcela typická mince. Jedná se 
o tzv. početní peníz, pocházející 
z období vlády císaře Rudolfa II. 
(1576–1611).

Takovéto početní peníze ne-
sloužily k běžnému oběhu, ale byly 
využívány při početních operacích. 
V 16. a 17. století bylo počítání 
peněz mnohem složitější než dnes, 
kdy používáme desítkovou sou-
stavu. Dříve do výpočtu zasahovalo 
větší množství různých mincí, které 
měly navzájem různé poměry a po-
čítaly se v různých měrách (např. 

kopách). Ke sčítání a odčítání s po-
četními žetony se užívalo jednodu-
ché stolní počítadlo zvané abakus.

Zmíněný početní peníz je da-
tován letopočtem 1583. Ve středu 
lícní strany se nachází koruno-
vaný monogram R (Rudolf II.), 
uprostřed je tečka a po stranách 
letopočet. V perličkovém kruhu 
je opis: IM. KHINIG. REICH. 
BEHAIM. Rubová strana zobrazuje 
korunovaného orla v perličkovém 
kruhu a opis: RAITPHENING. 
DER. CAMMER. Žeton je vy-
robený z mědi a pochází z min-
covny v Českých Budějovicích. 
Chomutovské muzeum ho získalo 
koupí v roce 1994.
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Nové učebny ve škole 
navštěvují děti z mateřinek

Krmítka ze šišek, vyrobená dětmi,
pomohou ptáčkům v zimě

Mateřinka opět ukáže, 
co se děti naučily

V rámci projektu Investice do 
infrastruktury základních škol pro-
běhla rekonstrukce školní dílny 
a nově bylo vybudováno moderní 
školní poradenské pracoviště v zá-
kladní škole Písečná. Nová školní 
dílna je vybavena nejen klasickým 
nářadím a ponky se svěráky. Žáci 
a učitelé tam využívají také novou 
interaktivní tabuli a notebooky.

Dílnu tak navštěvují žáci v hodi-
nách pracovní výchovy, jazyků, ale 
i informatiky. V rámci spolupráce 
škol v Chomutově dochází do dílny 
jednou týdně skupiny dětí z mateř-
ských škol Kamarád a Kvítek. Žáci 

vyšších ročníků pro ně připravují 
polotovary z papíru, textilu nebo 
dřeva. Děti pracují s nářadím, učí se 
a tvoří výrobky v novém moderním 
prostředí.

Druháčci ze základní školy Ka-
daňská vyráběli krmítko pro ptáčky. 
„V prvouce jsme si povídali o zví-
řátkách v zimě. Jak to některá zví-
řátka nemají v tomto období jedno-
duché. Tak jsme využili pracovních 
činností a tématu práce s přírodni-
nami k výrobě krmítka pro ptáčky,“ 
uvedla učitelka Tereza Vosáhlová.

K výrobě děti potřebovaly vel-
kou borovou šišku, med, všemožné 
ptačí dobroty a provázek k zavěšení. 
„Práce to byla ulepená, patlavá, ne 
moc medová. Semínka a med byly 
nejen na šišce. Děti ale pracovaly 
s úsměvem na tváři. Po nezbytném 
velkém úklidu jsme se vydali do 

okolí školy nalézt keříky, na které 
bychom mohli naše krmítka zavěsit. 
Teď už se jen těšíme, zda uvidíme 
nějakého ptáčka, který si bude po-
chutnávat na našich dobrotách. Třeba 
tam zahlédneme i vzácnou sýkorku 
s melanismem, o které jsme si v ho-
dině vyprávěli,“ dodala učitelka.

Dvaadvacátý ročník oblastního 
kola nesoutěžní přehlídky dětského 
umění Mateřinka letos vypukne 
18. a 19. března. Děti ze čtyřiadva-
ceti mateřských škol z Chomutova, 
Jirkova, Kadaně, Klášterce nad 
Ohří a německého Marienbergu 
předvedou svá vystoupení v měst-
ském divadle. „K vidění bude 
například napravená Holena, 
život v lese i v Africe, králov-
ství Šmoulů, ale třeba i Noc na 
Karlštejně a jiná vystoupení 
malých umělců,“ pozvala Jana 
Pézrová z realizačního týmu.

S podporou pedagogů předvedou 

děti ve svých tanečních, pohybo-
vých i hudebně dramatických příbě-
zích svůj talent a um. „Všichni jistě 
víme, jak je v dnešní době důležitá 
prevence sociálně patologických 
jevů, kterou je nutné podporovat již 
v předškolním věku, kdy se formuje 
osobnost člověka. Jsme proto rádi, 
že k tomu můžeme přispět velkou 
měrou i my, pedagogové mateř-
ských škol, ve spolupráci s rodinami 
dětí,“ doplnila Jana Pézrová.

Po celou dobu festivalu bude 
prostory divadla krášlit výstava 
dětských prací a prostorových vý-
robků na téma Tenkrát na západě.

Krmítka ze šišek, vyrobená dětmi,Mateřinka opět ukáže, 

Deváťáci 
si potěžkali 

milionový poklad

Deváťákům ze základní školy 
Kadaňská se podařilo navštívit 
oceňovanou a málo dostupnou vý-
stavu v České národní bance, a to 
expozici Lidé a peníze. Připravila ji 
Česká národní banka pro veřejnost 
v krásných prostorách bývalého 
trezoru z roku 1942, ve své budově 
v centru Prahy. „Děti se dozvěděly, 
že samotné dveře trezoru váží osm 
tun a dveře včetně rámu neuvěřitel-
ných dvaatřicet tun,“ uvedl učitel 
Jan Kužminski.

Expozice prezentuje ucelený 
vývoj měny a fi nancí v Čechách 
včetně vývoje České národní banky 
od jejího založení v roce 1926. 
Nejnovějším přírůstkem expozice 
je unikátní zlatá mince v nominální 
hodnotě 100 000 000 korun. Tuto 
minci, která je největší zlatou mincí 
v Evropě a druhou největší na 
světě, vydala Česká národní banka 

v roce 2019 k příležitosti 100. vý-
ročí vzniku československé měny.

Děti se seznámily s ochranou 
bankovek, prohlédly si ochranné 
prvky i více či méně zdařilé kopie 
bankovek i mincí. Dále si mohly 
zkontrolovat, zda jsou jejich ban-
kovky pravé. Naštěstí nikdo faleš-
nou bankovku u sebe neměl.

K vidění byla také vitrína, kde 
bylo sto milionů korun v hotovosti. 
Před koncem výstavy na nás čekalo 
překvapení v podobě dvanáctikilo-
gramové zlaté cihly v hodnotě přesa-
hující dvanáct milionů korun, kterou 
si mohl každý zvednout a držet tak 
v ruce zlatý poklad. „Součástí našeho 
výletu do Prahy bylo také Václavské 
náměstí, které je nejdelší v České re-
publice, dále Muzeum fantastických 
iluzí a nesměli jsme vynechat polední 
orloj na Staroměstském náměstí,“ 
doplnil učitel.
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Odborníci pomohou ve škole dětem, které 
jsou ohrožené neúspěchem

Hokejisté přispěli na léčbu 
malého Davida, prodali knírky

Organizace Světlo Kadaň nabízí 
podporu žákům ohroženým školní neú-
spěšností a pomoc k získání a upev-
nění dovedností a schopností, které jím 
usnadní zvládání běžných životních 
situací spojených se školní docházkou. 
„Dětem, které se zapojí do projektu, od-
borníci dále pomohou lépe se orientovat 
ve společenském prostředí, fungovat 
v něm a začlenit se do něj, a to mimo 

jiné formou zvyšování kvalifikace,“ po-
psala manažerka projektu Liběna Kočí.

Projekt nese název Podpora žáků 
ohrožených školní neúspěšností při 
přechodu ze základní školy na střední 
a při studiu v Chomutově. Je určen dě-
tem a žákům od 5. třídy základní školy 
se sociokulturním znevýhodněním, 
jejich rodičům, dále žákům ohroženým 
předčasným odchodem ze vzdělávání. 

„S těmito klienty budou pracovat zku-
šení a proškolení poradci,“ doplnila 
manažerka projektu.

Zájemci o zapojení se do projektu 
mohou kontaktovat manažerku projektu 
Liběnu Kočí na telefonním čísle 602 
831 200, poradkyni Anežku Balogovou 
na telefonním čísle 606 543 736 či 
poradce Lukáše Schwarze na telefon-
ním čísle 722 709 200. Více informací 

získají i na e-mailu karieracv.svetlozs@
seznam.cz.

Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem EU 
v rámci operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a také ze státních 
fondů prostřednictvím MŠMT. Projekt 
je realizován od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2022 zapsaným spolkem 
Světlo Kadaň.

Klub ledního hokeje Piráti 
Chomutov spolupracuje s třídou 
3.B základní školy Hornická. Do 
této třídy chodí David Tržický, kte-
rému jeho zdravotní potíže nedovo-
lují hrát aktivně hokej, ale má tento 
sport velmi rád. Proto se pravidelně 
zúčastňuje hokejových zápasů 
a hokejisté ho na oplátku navště-
vují ve škole. „Loni přišli hokejisté 
z A týmu Pirátů s báječným nápa-
dem. V rámci Movemberu přispěli 
Davidovi ze svého platu krásnou 
částkou na léčebné služby. A také 

celý výtěžek z prodeje knírků tak 
typických právě pro Movember pat-
řil Davidovi,“ uvedla třídní učitelka 
Martina Bejčková.

Vzhledem k tomu, že ve třídě 
je velmi dobrá parta dětí i rodičů, 
rozhodly se maminky a učitelky po-
děkovat hokejistům prostřednictvím 
napečených sladkých dobrot. „Proto 
si mohli hokejisté užívat každý ví-
kend toho nejlepšího, co maminky 
umí. Všem těm, co dokážou myslet 
na druhé, patří velký dík,“ dodala 
učitelka.

www.rodinnezapoleni.cz 

Sobota 29. února  |  9—12 hodin
Zimní stadion Rocknet aréna

Rej masek  
na ledě

Děti si vyzkoušejí být 
školákem nanečisto

V Základní a mateřské škole 
Duhová cesta se konal druhý ročník 
akce Škola nanečisto. Při této příleži-
tosti si mohli budoucí prvňáčci ještě 
před zápisem vyzkoušet zábavnou for-
mou, jak to ve škole chodí. Cílem akce 
bylo zbavit se obav ze vstupu do kolek-
tivu. V poslední části si mohly zahrát 

některé ze zajímavých didaktických 
her, které rozvíjejí logické myšlení, kre-
ativitu a početní dovednosti. Odměnou 
jim bylo jejich první školní vysvědčení.

Třetí ročník této akce se bude konat 
18. února od 15 do 17 hodin. Na akci 
je nutné se předem objednat na telefon-
ním čísle 778 080 722.
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Nové učebny ve škole 
navštěvují děti z mateřinek

Krmítka ze šišek, vyrobená dětmi,
pomohou ptáčkům v zimě

Mateřinka opět ukáže, 
co se děti naučily

V rámci projektu Investice do 
infrastruktury základních škol pro-
běhla rekonstrukce školní dílny 
a nově bylo vybudováno moderní 
školní poradenské pracoviště v zá-
kladní škole Písečná. Nová školní 
dílna je vybavena nejen klasickým 
nářadím a ponky se svěráky. Žáci 
a učitelé tam využívají také novou 
interaktivní tabuli a notebooky.

Dílnu tak navštěvují žáci v hodi-
nách pracovní výchovy, jazyků, ale 
i informatiky. V rámci spolupráce 
škol v Chomutově dochází do dílny 
jednou týdně skupiny dětí z mateř-
ských škol Kamarád a Kvítek. Žáci 

vyšších ročníků pro ně připravují 
polotovary z papíru, textilu nebo 
dřeva. Děti pracují s nářadím, učí se 
a tvoří výrobky v novém moderním 
prostředí.

Druháčci ze základní školy Ka-
daňská vyráběli krmítko pro ptáčky. 
„V prvouce jsme si povídali o zví-
řátkách v zimě. Jak to některá zví-
řátka nemají v tomto období jedno-
duché. Tak jsme využili pracovních 
činností a tématu práce s přírodni-
nami k výrobě krmítka pro ptáčky,“ 
uvedla učitelka Tereza Vosáhlová.

K výrobě děti potřebovaly vel-
kou borovou šišku, med, všemožné 
ptačí dobroty a provázek k zavěšení. 
„Práce to byla ulepená, patlavá, ne 
moc medová. Semínka a med byly 
nejen na šišce. Děti ale pracovaly 
s úsměvem na tváři. Po nezbytném 
velkém úklidu jsme se vydali do 

okolí školy nalézt keříky, na které 
bychom mohli naše krmítka zavěsit. 
Teď už se jen těšíme, zda uvidíme 
nějakého ptáčka, který si bude po-
chutnávat na našich dobrotách. Třeba 
tam zahlédneme i vzácnou sýkorku 
s melanismem, o které jsme si v ho-
dině vyprávěli,“ dodala učitelka.

Dvaadvacátý ročník oblastního 
kola nesoutěžní přehlídky dětského 
umění Mateřinka letos vypukne 
18. a 19. března. Děti ze čtyřiadva-
ceti mateřských škol z Chomutova, 
Jirkova, Kadaně, Klášterce nad 
Ohří a německého Marienbergu 
předvedou svá vystoupení v měst-
ském divadle. „K vidění bude 
například napravená Holena, 
život v lese i v Africe, králov-
ství Šmoulů, ale třeba i Noc na 
Karlštejně a jiná vystoupení 
malých umělců,“ pozvala Jana 
Pézrová z realizačního týmu.

S podporou pedagogů předvedou 

děti ve svých tanečních, pohybo-
vých i hudebně dramatických příbě-
zích svůj talent a um. „Všichni jistě 
víme, jak je v dnešní době důležitá 
prevence sociálně patologických 
jevů, kterou je nutné podporovat již 
v předškolním věku, kdy se formuje 
osobnost člověka. Jsme proto rádi, 
že k tomu můžeme přispět velkou 
měrou i my, pedagogové mateř-
ských škol, ve spolupráci s rodinami 
dětí,“ doplnila Jana Pézrová.

Po celou dobu festivalu bude 
prostory divadla krášlit výstava 
dětských prací a prostorových vý-
robků na téma Tenkrát na západě.

Krmítka ze šišek, vyrobená dětmi,Mateřinka opět ukáže, 

Deváťáci 
si potěžkali 

milionový poklad

Deváťákům ze základní školy 
Kadaňská se podařilo navštívit 
oceňovanou a málo dostupnou vý-
stavu v České národní bance, a to 
expozici Lidé a peníze. Připravila ji 
Česká národní banka pro veřejnost 
v krásných prostorách bývalého 
trezoru z roku 1942, ve své budově 
v centru Prahy. „Děti se dozvěděly, 
že samotné dveře trezoru váží osm 
tun a dveře včetně rámu neuvěřitel-
ných dvaatřicet tun,“ uvedl učitel 
Jan Kužminski.

Expozice prezentuje ucelený 
vývoj měny a fi nancí v Čechách 
včetně vývoje České národní banky 
od jejího založení v roce 1926. 
Nejnovějším přírůstkem expozice 
je unikátní zlatá mince v nominální 
hodnotě 100 000 000 korun. Tuto 
minci, která je největší zlatou mincí 
v Evropě a druhou největší na 
světě, vydala Česká národní banka 

v roce 2019 k příležitosti 100. vý-
ročí vzniku československé měny.

Děti se seznámily s ochranou 
bankovek, prohlédly si ochranné 
prvky i více či méně zdařilé kopie 
bankovek i mincí. Dále si mohly 
zkontrolovat, zda jsou jejich ban-
kovky pravé. Naštěstí nikdo faleš-
nou bankovku u sebe neměl.

K vidění byla také vitrína, kde 
bylo sto milionů korun v hotovosti. 
Před koncem výstavy na nás čekalo 
překvapení v podobě dvanáctikilo-
gramové zlaté cihly v hodnotě přesa-
hující dvanáct milionů korun, kterou 
si mohl každý zvednout a držet tak 
v ruce zlatý poklad. „Součástí našeho 
výletu do Prahy bylo také Václavské 
náměstí, které je nejdelší v České re-
publice, dále Muzeum fantastických 
iluzí a nesměli jsme vynechat polední 
orloj na Staroměstském náměstí,“ 
doplnil učitel.
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KVALITA RYCHLOST DISKRÉTNOST

n  Hubíme štěnice, šváby, blechy, vosy, sršně, mravence, hlodavce.

n   Vyhledáme hnízda štěnic, provedeme profesioánlní postřik celé plochy, včetně postelí

n    Pracujeme pouze s kvalitními přípravky vyrobenými v Anglii.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD SERVIS J.M.Sieber tel. 777 30 30 62, www.stenicemost.cz

T Ř I  D Ů V O D Y ,  P R O Č  S I  V Y B R AT  Z R O V N A  N Á S

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

18. a 25. únor 2020

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku�  

i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027 
e-mail: JorArt@seznam.cz 
Andrea Průšová, telefon: 775 658 333  

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA 
ZVEŘEJŇUJÍ:

Prohlídka prostorů je možná po telefonické dohodě.
Tel.: 731 411 755

záměr pronájmu nebytových prostor
v části budovy náměstí 1. máje 89

Více informací na www.tsmch.cz
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KŘÍŽOVKA Před sto lety 4. února zničilo 30 vojáků pomník císaře Josefa II a jeho bustu hodilo do (tajenka) tábora.
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OSMISMĚRKA 8. února se ve Skazenu Stará Ves uskuteční (tajenka) průvod. VTIPY

Pokud bychom dali dohromady 
všechny kousky Čeljabinského 
meteoritu, které se prodávají po 
internetu, zjistili bychom, že na 
Rusko spadl celý Měsíc.

Ptají se místního šerifa: „Máte 
nějaké vysvětlení pro ty záhadné 
kruhy v obilí?”
„Samozřejmě,“ odvětí šerif, 
„a není to žádná záhada – blíží se 
olympiáda.“

Mars se ptá Země: „Jak se ti daří?”
Země: „Nestojí to za nic. Dostala 
jsem lidi.“
Mars: „Z toho si nic nedělej, to 
přejde.“

Víte, proč astronauti prohledávají 
Mars s láhví Mattonky?
Protože „Kde je Mattoni, tam je 
život!”

„A jací byli ti ufouni, co u vás 
včera přistáli?”
„Dobří, chutnali jako skopové!”

„Co myslíš, jsou v kosmu 
rozumné bytosti?”
„Ano.“
„Tak proč o nich nevíme?”
„Protože jsou rozumné.“

Měsíc, rok 2050. Americký vědec 
sděluje tisku: „Od té doby, co začali 
na Měsíc létat Češi, jsme udělali 
z laboratoří hospodu. Vynáší to víc 
než ty naše výzkumy!”BOHYNĚ, DÍLEK, FARAO, FIALA, HLTAN, CHVÁLA, LŽÍCE, NÁLEP, NOMÁD, 

NUZÁK, OBILÍ, OBUVI, OKOVY, PITKA, POHAN, PORCE, PULSY, RČENÍ, ŘVOUN, 
SAVCI, SKLEPY, SLÍVA, STEHY, ŠTULPA, VČELY, VĚRNÍ, VINÁRNA, VOLNO

inzerce zábava
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KVALITA RYCHLOST DISKRÉTNOST

n  Hubíme štěnice, šváby, blechy, vosy, sršně, mravence, hlodavce.

n   Vyhledáme hnízda štěnic, provedeme profesioánlní postřik celé plochy, včetně postelí

n    Pracujeme pouze s kvalitními přípravky vyrobenými v Anglii.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD SERVIS J.M.Sieber tel. 777 30 30 62, www.stenicemost.cz

T Ř I  D Ů V O D Y ,  P R O Č  S I  V Y B R AT  Z R O V N A  N Á S

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

18. a 25. únor 2020

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku�  

i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027 
e-mail: JorArt@seznam.cz 
Andrea Průšová, telefon: 775 658 333  

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA 
ZVEŘEJŇUJÍ:

Prohlídka prostorů je možná po telefonické dohodě.
Tel.: 731 411 755

záměr pronájmu nebytových prostor
v části budovy náměstí 1. máje 89

Více informací na www.tsmch.cz
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 5.2. st 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – RUS – SWE – Rocknet aréna
 6.2. čt 15.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – FIN – RUS – Rocknet aréna
 7.2.  pá 15.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – SWE – FIN – Rocknet aréna
 8.2. so 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – USA – SWE – Rocknet aréna

8.2. so 16.00  CHOMUTOV – ÚSTÍ – � orbalové utkání I. ligy mužů – městská 
sportovní hala, Mánesova

 9.2. ne 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – USA – FIN – Rocknet aréna
12.2. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – PŘEROV – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
15.2.  so 14.00  CHOMUTOV – TÝN – � orbalové utkání I. ligy žen – městská 

sportovní hala, Mánesova
15.2.  so 17.00  CHOMUTOV – ZNOJMO – � orbalové utkání I. ligy mužů – městská  

sportovní hala, Mánesova
15.2.  so 19.30  LEVHARTI CHOMUTOV – ÚSTÍ N. L. – basketbalové utkání 

2. ligy mužů – městská  sportovní hala, Mánesova
16.2.  ne 10.00  LEVHARTI CHOMUTOV – LITOMĚŘICE B – basketbalové utkání 

2. ligy mužů – městská  sportovní hala, Mánesova
16.2. ne 16.00  CHOMUTOV – SOBĚSLAV – � orbalové utkání I. ligy žen – městská 

sportovní hala, Mánesova
16.2. ne 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – VII. kolo VzPi, VzPu – střelnice SSK 
17.2. po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – HAVÍŘOV – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
19.2.  st 19.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – OSTRAVA – basketbalové utkání 

Ženské basketbalové ligy – městská  sportovní hala, Mánesova
22.2.  so 17.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – KP BRNO – basketbalové utkání 

Ženské basketbalové ligy – městská  sportovní hala, Mánesova
22.2.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – VSETÍN – hokejové utkání – Rocknet aréna
29.2.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – ČES. BUDĚJOVICE – hokejové utkání – 

Rocknet aréna 
   
 PARKOUR – každé úterý a pátek 16.00–18.00 hodin, neděle 15.00-
17.00 hodin – ZŠ Duhová cesta

5.2. st 11.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
 15.00 STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (3D)
 17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 19.00 MIZEROVÉ NAVŽDY

6.2. čt 11.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO 17.00 MODELÁŘ
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

7.2. pá 11.00 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES 15.00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (3D)
 17.00 PÍSEŇ JMEN 18.00 MODELÁŘ
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

8.2. so 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 DOLITTLE (3D)
 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 18.00 MODELÁŘ
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

9.2. ne 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
 17.00 MODELÁŘ 18.00 GENTLEMANI
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

10.2. po 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 18.00 PARAZIT 19.30 MALÉ ŽENY

11.2. út 17.00 GENTLEMANI
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 KRÁLÍČEK JOJO

12.2. st 14.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 16.30 MIZEROVÉ NAVŽDY
 18.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 19.30 LE MANS ‘66

13.2. čt 17.00 JOKER 18.00 JUDY 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
14.2. pá 16.00 SUPER MAZLÍČCI 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 20.00 FANTASY ISLAND
15.2. so 14.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

 15.00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 20.00 FANTASY ISLAND

16.2. ne 14.00 SNĚŽNÁ MELA 16.00 JUDY 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 18.30 TENKRÁT V HOLLYWOODU 20.00 FANTASY ISLAND

17.2. po 17.00 FANTASY ISLAND
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

18.2. út 17.00 JUDY 18.00 DARIA 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
19.2. st 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

 18.00 PSI NENOSÍ KALHOTY 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
20.2. čt 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 SVIŇA 20.00 MIZEROVÉ NAVŽDY
21.2. pá 16.00 JEŽEK SONIC 17.00 JUDY 19.00 FANTASY ISLAND 20.00 SVIŇA
22.2. so 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 JEŽEK SONIC 17.00 MODELÁŘ

 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

23.2. ne 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 15.00 MŮJ PŘÍBĚH
 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 SVIŇA 20.00 FANTASY ISLAND

24.2. po 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 DARIA 20.00 GENTLEMANI
25.2. út 17.00 JUDY 18.00 PÍSEŇ JMEN 20.00 MIZEROVÉ NAVŽDY
26.2. st 17.00 PSI NENOSÍ KALHOTY 18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

 19.30 ATTILA
27.2. čt 17.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 18.00 V SÍTI 19.30 1917
28.2. pá 16.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 17.00 MIZEROVÉ NAVŽDY

 19.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 20.00 FANTASY ISLAND
29.2. so 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 15.00 JEŽEK SONIC

 17.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 18.00 1917
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

5.2. st 11.00 
 15.00 
 17.00 

6.2. čt 11.00 
 18.00 
 20.00 

7.2. pá 11.00 
 17.00 
 20.00 

8.2. so 14.00 
 17.00 
 18.00 
 20.00 

9.2. ne 14.00 
 17.00 
 20.00 

10.2. po 17.00 
 18.00 

11.2. út 17.00 
 18.00 
 20.00 

12.2. st 14.30 
 18.00 

13.2. čt 17.00 
14.2. pá 16.00 

 19.00 
15.2. so 14.00 

 15.00 
 18.00 

16.2. ne 14.00 
 18.30 

17.2. po 17.00 
 18.00 
 20.00 

18.2. út 17.00 
19.2. st 17.00 

 18.00 
20.2. čt 17.00 
21.2. pá 16.00 
22.2. so 14.00 

 18.00 
 20.00 

23.2. ne 14.00 
 17.00 

24.2. po 17.00 
25.2. út 17.00 
26.2. st 17.00 

 19.30 
27.2. čt 17.00 
28.2. pá 16.00 

 19.00 
29.2. so 14.00 

 17.00 
 20.00 

5., 12., 19. 18.00 COUNTRY TANČÍRNA – pro páry i jednotlivce – Laso – SVČ Domeček
a 26.2.   

5.2. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 Do 7.2.    JARNÍ PRÁZDNINY V CHOMUTOVSKÉ KNIHOVNĚ – dětská herna 

s dopravním hřištěm, hraní stolních her, tvořivá dílna – Chomutovská knihovna
8.2.  so  14.00  MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE – průvod po skanzenu v zoopar-

ku, hudební a divadelní vystoupení, vepřové hody – skanzen Stará Ves
8.2. so 19.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ PLANET MERKUR A VENUŠE – pro-

stranství u bývalého kina Oko
11.2.  út 15.00  TVOŘIVÁ DÍLNA – LEPENÁ KOLÁŽ – přihlášky v oddělení beletrie – 

Chomutovská knihovna
11.2. út 17.00  OBRÁZKY A MY aneb JAK VYUŽÍT KRESBY K POROZUMĚNÍ 

SOBĚ I JINÝM – přednáška – Café Atrium
12.2. st 09.30  A3V – DOBROVOLNICTVÍ – CESTA K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ – 

přednáška – Chomutovská knihovna
12.2. st 17.00  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA III. – základní psychologické aspekty 

spirituálního života – Chomutovská knihovna
13.2.  čt  19.00  KDYŽ BLESK UDEŘÍ – komediální představení divadla NaOko – KaSS 

Zahradní
14.2. pá 09.00  ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – seminář – Okresní hospodářská 

komora v Chomutově
15.2.  so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
17.2. po 10.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – JAN ŠKROB – autorské čtení 

a beseda se spisovatelem – Chomutovská knihovna
18.2.  út 17.00  SETKÁNÍ PEDAGOGŮ PODKRUŠNOHORSKÉ SVOBODNÉ 

ŠKOLY – Café Atrium
19.2.  st 09.30  A3V – VIRTUÁLNÍ SVĚT A JEHO RIZIKA PRO VZTAHY VE 

21. STOLETÍ – přednáška – Chomutovská knihovna
20.2.  čt 13.00  TOULKY ČESKOU KRAJINOU – setkání SONS – Chomutovská knihovna
21.2.  pá 17.00  JARNÍ OČISTA – LUCIE DRTINOVÁ – přednáška – Café Atrium
22.2.  so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
24.2.  po 18.00  VÝCHODNÍ INDONÉSIE – cestopisná přednáška – Chomutovská knihovna
26.2. st 17.00  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA IV. – základní psychologické aspekty 

spirituálního života – Chomutovská knihovna
27.2.  čt 16.00  SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM – TOMÁŠ PFEIFFER – Chomutovská 

knihovna
28.2. pá 09.00  ZMĚNY VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ OBLASTI 2020, 

PRACOVNÍ DOBA PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘÍPRAVA NA 
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ – seminář – Chomutovská knihovna

28.2. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY – NA SEVER OD SLUNCE – promítání dokumentu 
s ekologickou tematikou – Chomutovská knihovna

29.2. so 09.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – REJ MASEK NA LEDĚ – Rocknet aréna

PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úterý, sobota, neděle v Rocknet aréně

5., 12., 19. 
a 26.2.   

5.2. st 18.00  
 Do 7.2.    

8.2.  so  14.00  

8.2. so 19.00  

11.2.  út 15.00  

11.2. út 17.00  

12.2. st 09.30  

12.2. st 17.00  

13.2.  čt  19.00  

14.2. pá 09.00  

15.2.  so 09.00  

17.2. po 10.00  

18.2.  út 17.00  

19.2.  st 09.30  

20.2.  čt 13.00  
21.2.  pá 17.00  
22.2.  so 08.00  
24.2.  po 18.00  
26.2. st 17.00  

27.2.  čt 16.00  

28.2. pá 09.00  

28.2. pá 18.00  

29.2. so 09.00  

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 5.2. st 19.00  KDYŽ SE ZHASNE – mrazivá komedie Romana Vencla a Michaely 
Doležalové

 13.2.  čt  17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – tradiční taneční podvečer
 17.2.  po 19.00  VÁCLAV HUDEČEK A OSKAR NEDBAL – Z BAROKA DO 

OPERETY – koncert v podání Festivalového orchestru Petra Macka
 18.2.  út 19.00  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC CHOMUTOVSKA 2019 – 

vyhlášení výsledků tradiční ankety
 23.2. ne 15.00  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – pohádka pro děti

 5.2. st 19.00  

 13.2.  čt  17.00  
 17.2.  po 19.00  

 18.2.  út 19.00  

 23.2. ne 15.00  

MĚSTSKÉ DIVADLO

7.2.  pá 19.00 MARTIN RUFER QUARTET – jazzový koncert – Café Atrium
17.2.  po  18.00 SAIWALA – Café Atrium

7.2.  pá 19.00 
17.2.  po  18.00 

KONCERTY

 Od 3.2.  TANEC BAREV – výstava obrazů Mileny Dolečkové – Café Atrium
 Od 13.2.  HEIDI ŠOTTOVÁ – BAREVNÉ ORNAMENTY – výstava amatérské 

autorky, která představí své barevné ornamenty na papíře – Chomutovská 
knihovna

 Do 28.2.  NA CESTĚ / ON THE ROAD – fotogra� e Jiřího Jiroutka – 13. 2. se uskuteční 
komentovaná prohlídka výstavy – galerie Špejchar

 Do 29.2.  ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 
výstava s únikovou hrou zdarma – oblastní muzeum, hlavní budova

 Do 30.3.  VLK – NÁŠ STARONOVÝ SOUSED – panelová výstava o životě vlků, 
doplněná modely – Chomutovská knihovna

 Do 27.3.   VZPOMÍNKA NA LÁĎU – výstava obrazů a gra� k Ladislava Steňka – galerie 
Lurago

 Od 3.2.  
 Od 13.2.  

 Do 28.2.  

 Do 29.2.  

 Do 30.3.  

 Do 27.3.   

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

KINO SVĚT

 5.2. st 19.00 
 6.2. čt 15.00 
 7.2.  pá 15.00 
 8.2. so 19.00 

8.2. so 16.00  

 9.2. ne 19.00 
12.2. st 17.30  

15.2.  so 14.00  

15.2.  so 17.00  

15.2.  so 19.30  

16.2.  ne 10.00  

16.2. ne 16.00  

16.2. ne 08.00  
17.2. po 17.30  

19.2.  st 19.00  

22.2.  so 17.00  

22.2.  so 16.00  
29.2.  so 16.00  

SPORT

Pravidelné 
akce
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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:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor
774 564 894
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz
Tomáš Branda
608 964 165
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták
777 575 000
patak@regvyd.cz

Rada statutárního města Chomutova 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 
VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY
příspěvkové organizace
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Požadavky:
•  předpoklady a odborná kvali� kace pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•  znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
•  organizační a řídící schopnosti
Ke konkursnímu řízení je nutno doložit tyto doklady:
•  vlastnoručně podepsanou přihlášku
•  doklady o získání odborné kvali� kace (v případě vysokoškolského vzdělání předložit diplom včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
•  doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické 

činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo 
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního 
poměru, potvrzení zaměstnavatelů),

•  strukturovaný profesní životopis,
•  písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
•  lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců.
Všechny doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkursním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je v souladu s ustanovením § 166 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020. 
Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy.

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Konkurs – ZŠ Chomutov, Hornická – 
neotvírat“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. února 2020 do 12:00 hodin na adresu 
Magistrát města Chomutova, Odbor školství, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo doručte osobně 
v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

I VAŠE AKCE MŮŽE BÝT UVEDENA 
V MĚSÍČNÍM PROGRAMU AKCÍ

Vždy do 15. dne v měsíci zašlete na adresu:
s.skubova@chomutov-mesto.cz informace o akci na měsíc následující ve 
formátu: datum, čas, název akce + stručný popis, místo konání a odkaz na 
pořadatele. Programy akcí na následující měsíc jsou distribuovány nejpozději 
poslední den v měsíci do městského informačního centra a jednotlivým 
organizacím města.

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

   

  
  
  
  
   
   

   

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé
expozice

www.chomutov-mesto.cz

PODROBNÝ KALENDÁŘ 
AKCÍ NAJDETE NA WEBU:

servis
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 5.2. st 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – RUS – SWE – Rocknet aréna
 6.2. čt 15.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – FIN – RUS – Rocknet aréna
 7.2.  pá 15.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – SWE – FIN – Rocknet aréna
 8.2. so 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – USA – SWE – Rocknet aréna

8.2. so 16.00  CHOMUTOV – ÚSTÍ – � orbalové utkání I. ligy mužů – městská 
sportovní hala, Mánesova

 9.2. ne 19.00 TURNAJ REPREZENTACÍ U18 – USA – FIN – Rocknet aréna
12.2. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – PŘEROV – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
15.2.  so 14.00  CHOMUTOV – TÝN – � orbalové utkání I. ligy žen – městská 

sportovní hala, Mánesova
15.2.  so 17.00  CHOMUTOV – ZNOJMO – � orbalové utkání I. ligy mužů – městská  

sportovní hala, Mánesova
15.2.  so 19.30  LEVHARTI CHOMUTOV – ÚSTÍ N. L. – basketbalové utkání 

2. ligy mužů – městská  sportovní hala, Mánesova
16.2.  ne 10.00  LEVHARTI CHOMUTOV – LITOMĚŘICE B – basketbalové utkání 

2. ligy mužů – městská  sportovní hala, Mánesova
16.2. ne 16.00  CHOMUTOV – SOBĚSLAV – � orbalové utkání I. ligy žen – městská 

sportovní hala, Mánesova
16.2. ne 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – VII. kolo VzPi, VzPu – střelnice SSK 
17.2. po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – HAVÍŘOV – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
19.2.  st 19.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – OSTRAVA – basketbalové utkání 

Ženské basketbalové ligy – městská  sportovní hala, Mánesova
22.2.  so 17.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – KP BRNO – basketbalové utkání 

Ženské basketbalové ligy – městská  sportovní hala, Mánesova
22.2.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – VSETÍN – hokejové utkání – Rocknet aréna
29.2.  so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – ČES. BUDĚJOVICE – hokejové utkání – 

Rocknet aréna 
   
 PARKOUR – každé úterý a pátek 16.00–18.00 hodin, neděle 15.00-
17.00 hodin – ZŠ Duhová cesta

5.2. st 11.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
 15.00 STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (3D)
 17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 19.00 MIZEROVÉ NAVŽDY

6.2. čt 11.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO 17.00 MODELÁŘ
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

7.2. pá 11.00 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES 15.00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (3D)
 17.00 PÍSEŇ JMEN 18.00 MODELÁŘ
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

8.2. so 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 DOLITTLE (3D)
 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 18.00 MODELÁŘ
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

9.2. ne 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
 17.00 MODELÁŘ 18.00 GENTLEMANI
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

10.2. po 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 18.00 PARAZIT 19.30 MALÉ ŽENY

11.2. út 17.00 GENTLEMANI
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 KRÁLÍČEK JOJO

12.2. st 14.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 16.30 MIZEROVÉ NAVŽDY
 18.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 19.30 LE MANS ‘66

13.2. čt 17.00 JOKER 18.00 JUDY 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
14.2. pá 16.00 SUPER MAZLÍČCI 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 20.00 FANTASY ISLAND
15.2. so 14.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

 15.00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 20.00 FANTASY ISLAND

16.2. ne 14.00 SNĚŽNÁ MELA 16.00 JUDY 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 18.30 TENKRÁT V HOLLYWOODU 20.00 FANTASY ISLAND

17.2. po 17.00 FANTASY ISLAND
 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

18.2. út 17.00 JUDY 18.00 DARIA 20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
19.2. st 17.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

 18.00 PSI NENOSÍ KALHOTY 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
20.2. čt 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 SVIŇA 20.00 MIZEROVÉ NAVŽDY
21.2. pá 16.00 JEŽEK SONIC 17.00 JUDY 19.00 FANTASY ISLAND 20.00 SVIŇA
22.2. so 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 JEŽEK SONIC 17.00 MODELÁŘ

 18.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

23.2. ne 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 15.00 MŮJ PŘÍBĚH
 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 SVIŇA 20.00 FANTASY ISLAND

24.2. po 17.00 JEŽEK SONIC 18.00 DARIA 20.00 GENTLEMANI
25.2. út 17.00 JUDY 18.00 PÍSEŇ JMEN 20.00 MIZEROVÉ NAVŽDY
26.2. st 17.00 PSI NENOSÍ KALHOTY 18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

 19.30 ATTILA
27.2. čt 17.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 18.00 V SÍTI 19.30 1917
28.2. pá 16.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 17.00 MIZEROVÉ NAVŽDY

 19.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 20.00 FANTASY ISLAND
29.2. so 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 15.00 JEŽEK SONIC

 17.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 18.00 1917
 20.00 BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

5.2. st 11.00 
 15.00 
 17.00 

6.2. čt 11.00 
 18.00 
 20.00 

7.2. pá 11.00 
 17.00 
 20.00 

8.2. so 14.00 
 17.00 
 18.00 
 20.00 

9.2. ne 14.00 
 17.00 
 20.00 

10.2. po 17.00 
 18.00 

11.2. út 17.00 
 18.00 
 20.00 

12.2. st 14.30 
 18.00 

13.2. čt 17.00 
14.2. pá 16.00 

 19.00 
15.2. so 14.00 

 15.00 
 18.00 

16.2. ne 14.00 
 18.30 

17.2. po 17.00 
 18.00 
 20.00 

18.2. út 17.00 
19.2. st 17.00 

 18.00 
20.2. čt 17.00 
21.2. pá 16.00 
22.2. so 14.00 

 18.00 
 20.00 

23.2. ne 14.00 
 17.00 

24.2. po 17.00 
25.2. út 17.00 
26.2. st 17.00 

 19.30 
27.2. čt 17.00 
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 19.00 
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5., 12., 19. 18.00 COUNTRY TANČÍRNA – pro páry i jednotlivce – Laso – SVČ Domeček
a 26.2.   

5.2. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 Do 7.2.    JARNÍ PRÁZDNINY V CHOMUTOVSKÉ KNIHOVNĚ – dětská herna 

s dopravním hřištěm, hraní stolních her, tvořivá dílna – Chomutovská knihovna
8.2.  so  14.00  MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE – průvod po skanzenu v zoopar-

ku, hudební a divadelní vystoupení, vepřové hody – skanzen Stará Ves
8.2. so 19.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ PLANET MERKUR A VENUŠE – pro-

stranství u bývalého kina Oko
11.2.  út 15.00  TVOŘIVÁ DÍLNA – LEPENÁ KOLÁŽ – přihlášky v oddělení beletrie – 

Chomutovská knihovna
11.2. út 17.00  OBRÁZKY A MY aneb JAK VYUŽÍT KRESBY K POROZUMĚNÍ 

SOBĚ I JINÝM – přednáška – Café Atrium
12.2. st 09.30  A3V – DOBROVOLNICTVÍ – CESTA K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ – 

přednáška – Chomutovská knihovna
12.2. st 17.00  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA III. – základní psychologické aspekty 

spirituálního života – Chomutovská knihovna
13.2.  čt  19.00  KDYŽ BLESK UDEŘÍ – komediální představení divadla NaOko – KaSS 

Zahradní
14.2. pá 09.00  ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – seminář – Okresní hospodářská 

komora v Chomutově
15.2.  so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
17.2. po 10.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – JAN ŠKROB – autorské čtení 

a beseda se spisovatelem – Chomutovská knihovna
18.2.  út 17.00  SETKÁNÍ PEDAGOGŮ PODKRUŠNOHORSKÉ SVOBODNÉ 

ŠKOLY – Café Atrium
19.2.  st 09.30  A3V – VIRTUÁLNÍ SVĚT A JEHO RIZIKA PRO VZTAHY VE 

21. STOLETÍ – přednáška – Chomutovská knihovna
20.2.  čt 13.00  TOULKY ČESKOU KRAJINOU – setkání SONS – Chomutovská knihovna
21.2.  pá 17.00  JARNÍ OČISTA – LUCIE DRTINOVÁ – přednáška – Café Atrium
22.2.  so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
24.2.  po 18.00  VÝCHODNÍ INDONÉSIE – cestopisná přednáška – Chomutovská knihovna
26.2. st 17.00  PSYCHOLOGIE A SPIRITUALITA IV. – základní psychologické aspekty 

spirituálního života – Chomutovská knihovna
27.2.  čt 16.00  SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM – TOMÁŠ PFEIFFER – Chomutovská 

knihovna
28.2. pá 09.00  ZMĚNY VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ OBLASTI 2020, 

PRACOVNÍ DOBA PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘÍPRAVA NA 
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ – seminář – Chomutovská knihovna

28.2. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY – NA SEVER OD SLUNCE – promítání dokumentu 
s ekologickou tematikou – Chomutovská knihovna

29.2. so 09.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – REJ MASEK NA LEDĚ – Rocknet aréna

PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úterý, sobota, neděle v Rocknet aréně

5., 12., 19. 
a 26.2.   

5.2. st 18.00  
 Do 7.2.    

8.2.  so  14.00  

8.2. so 19.00  

11.2.  út 15.00  

11.2. út 17.00  

12.2. st 09.30  

12.2. st 17.00  

13.2.  čt  19.00  

14.2. pá 09.00  

15.2.  so 09.00  

17.2. po 10.00  

18.2.  út 17.00  

19.2.  st 09.30  

20.2.  čt 13.00  
21.2.  pá 17.00  
22.2.  so 08.00  
24.2.  po 18.00  
26.2. st 17.00  

27.2.  čt 16.00  

28.2. pá 09.00  

28.2. pá 18.00  

29.2. so 09.00  

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 5.2. st 19.00  KDYŽ SE ZHASNE – mrazivá komedie Romana Vencla a Michaely 
Doležalové

 13.2.  čt  17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – tradiční taneční podvečer
 17.2.  po 19.00  VÁCLAV HUDEČEK A OSKAR NEDBAL – Z BAROKA DO 

OPERETY – koncert v podání Festivalového orchestru Petra Macka
 18.2.  út 19.00  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC CHOMUTOVSKA 2019 – 

vyhlášení výsledků tradiční ankety
 23.2. ne 15.00  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – pohádka pro děti

 5.2. st 19.00  

 13.2.  čt  17.00  
 17.2.  po 19.00  

 18.2.  út 19.00  

 23.2. ne 15.00  

MĚSTSKÉ DIVADLO

7.2.  pá 19.00 MARTIN RUFER QUARTET – jazzový koncert – Café Atrium
17.2.  po  18.00 SAIWALA – Café Atrium

7.2.  pá 19.00 
17.2.  po  18.00 

KONCERTY

 Od 3.2.  TANEC BAREV – výstava obrazů Mileny Dolečkové – Café Atrium
 Od 13.2.  HEIDI ŠOTTOVÁ – BAREVNÉ ORNAMENTY – výstava amatérské 

autorky, která představí své barevné ornamenty na papíře – Chomutovská 
knihovna

 Do 28.2.  NA CESTĚ / ON THE ROAD – fotogra� e Jiřího Jiroutka – 13. 2. se uskuteční 
komentovaná prohlídka výstavy – galerie Špejchar

 Do 29.2.  ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 
výstava s únikovou hrou zdarma – oblastní muzeum, hlavní budova

 Do 30.3.  VLK – NÁŠ STARONOVÝ SOUSED – panelová výstava o životě vlků, 
doplněná modely – Chomutovská knihovna

 Do 27.3.   VZPOMÍNKA NA LÁĎU – výstava obrazů a gra� k Ladislava Steňka – galerie 
Lurago

 Od 3.2.  
 Od 13.2.  

 Do 28.2.  

 Do 29.2.  

 Do 30.3.  

 Do 27.3.   

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

KINO SVĚT

 5.2. st 19.00 
 6.2. čt 15.00 
 7.2.  pá 15.00 
 8.2. so 19.00 

8.2. so 16.00  

 9.2. ne 19.00 
12.2. st 17.30  

15.2.  so 14.00  

15.2.  so 17.00  

15.2.  so 19.30  

16.2.  ne 10.00  

16.2. ne 16.00  

16.2. ne 08.00  
17.2. po 17.30  

19.2.  st 19.00  

22.2.  so 17.00  

22.2.  so 16.00  
29.2.  so 16.00  

SPORT

Pravidelné 
akce



sport fotostrana
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Moderní gymnastky z oddílu SK 
GYM Chomutov zakončily úspěšnou 
sezonu společných skladeb bron-
zem z Mistrovství České republiky 
v Lázních Kynžvart. A nebýt chyby 

v úplném závěru, mohla být jejich me-
daile z ještě cennějšího kovu.

Třináctileté závodnice Kateřina 
Slivková, Karolína Fröhlichová, 
Valentýna Nataly Hoff mannová 

a Štěpánka Milerová svou soutěžní 
sestavu se čtyřmi míči vypilovaly k do-
konalosti a během podzimu s ní každý 
závod vyhrály. Ovšem na republikovém 
šampionátu jejich ambice tak vysoko 
sahat nemohly. „Holky byly namlsané, 
kvalifi kační závody vyhrávaly s velkým 
náskokem, ale na mistrovství republiky 
nemůžete jet s tím, že vyhrajete. Jednak 
rozhoduje řada faktorů a jednak na ví-
tězství tam byly jiné favoritky, hlavně 
z Moravy. Řekli jsme si, že když se do-
staneme do fi nále, tedy mezi šest nejlep-
ších, bude to fajn,“ vysvětlila trenérka 
Kateřina Vomastová.

Její svěřenkyně v nejdůležitějším 
závodě sezony podaly výborný výkon, 
ovšem s malou kaňkou místo tečky. 
S posledním tónem skladby se totiž 
jeden z míčů odkutálel, kam neměl, což 

samozřejmě porotě neuniklo. „Škoda 
takové chyby zrovna na mistrovství, 
mohli jsme snad bojovat i o zlato,“ za-
litovala Kateřina Vomastová. „Ale jsme 
šťastné i za bronzovou medaili, je to ob-
rovský úspěch. Podíl na něm má i město 
Chomutov, které pro tuto úspěšnou 
společnou skladbu zakoupilo závodní 
dresy a nejkvalitnější gymnastické ná-
činí.“ Šampionátu v Lázních Kynžvart 
se zúčastnila také sestava s kužely 
dalšího chomutovského oddílu SC 80 
Chomutov a obsadila 11. místo.

Nyní se moderní gymnastky SK 
GYM Chomutov intenzivně připra-
vují na start jarní sezony jednotlivkyň, 
která začíná už tento měsíc. Končit 
bude 6. a 7. června na domácí půdě 
Mistrovstvím České republiky ve spor-
tovní hale ve Spořicích.

 Běžecký kalendář roku 2020 
na Chomutovsku tradičně otevřel 
závod na 10 kilometrů Bezručovým 

údolím. Nadstandardně teplé počasí 
přispělo k rychlým časům, ten vůbec 
nejkvalitnější – 33:52 – patřil Jakubu 

Coufalovi, mezi ženami pak s časem 
38:59 zvítězila Adéla Civínová.

Letošní závod proběhl pod 
názvem Desítka v Bezručáku 
a byl už 44. v nepřerušené histo-
rii. Nechybělo ale mnoho a ne-
konal by se. „Snažili jsme se běh 
zachránit, protože má dlouhou 
tradici a je o něj zájem,“ vysvět-
luje Michal Luxa, proč se spolu 
s Nikolou Formanovou, Janou 
Moravcovou a Jiřím Holečkem ze 
skupiny Běžci Chomutov ujal pořá-
dání závodu. S organizací přímo na 
místě pak pomohl i atletický oddíl 

VTŽ Chomutov v čele s trenérem 
Zdeňkem Brůžkem. Organizátory 
příjemně překvapila účast, i když 
podle docházejících přihlášek to tak 
dlouho nevypadalo. „Nakonec závo-
dilo 236 běžců. Prostě po Vánocích 
najednou všichni potřebovali bě-
žet,“ směje se Michal Luxa.

Běh Bezručovým údolím nově 
získal i charitativní rozměr. Startovné 
bylo rozšířeno o dobrovolný příspě-
vek, a tak se na mostecký hospic vy-
bralo 11 tisíc korun. Na konci dubna 
se Bezručovým údolím poběží závod 
na 15 kilometrů.

Bezručovým údolím se běželo i pro hospic

Foto: Vít Jiřiště

Krasobruslařky uspěly 
na světových hrách

Gymnastky završily sezonu bronzem

V rakouském Innsbrucku se 
konaly World Winter Masters 
Games 2020, na kterých závodily 
i chomutovské krasobruslařky. 
Dagmar Knížetová se v katego-
rii Silver IV Artistic umístila na 
2. místě a v kategorii Silver IV 
Free skating dokonce na 1. místě, 
čímž získala titul mistryně světa.

Chomutov na těchto zimních 
světových hrách reprezentovaly 
také Jana Přibylová starší a její 
dcera Jana Přibylová. Starší ze 
závodnic získala v kategorii 69+ 
stříbrnou a bronzovou medaili 
a Jana Přibylová mladší v katego-
rii 49+ dvě stříbrné medaile. Her 
se zúčastnilo 56 států z celého 
světa.

V divadle 
vyhlásí nejlepší 
sportovce

Turnaj U18: 
přijedou týmy 
pěti zemí

 Úterý 18. února je dnem, kdy 
budou v chomutovském diva-
dle odtajněny výsledky tradiční 
ankety Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska za rok 2019. Nejlepší 
jednotlivci a kolektivy se budou vy-
hlašovat celkem v sedmi kategoriích, 
přičemž v té hlavní bude největ-
ším favoritem opět plavkyně Slávie 
Chomutov Simona Kubová, která 
z prosincového ME přivezla tři pátá 
místa. Případným úspěchem by zahá-
jila druhou desítku vítězství v anketě.

Vyhlašovatelem ankety je 
Chomutovský deník ve spolupráci 
s městem Chomutov a dalšími 
subjekty. Slavnostní večer začne 
v 19 hodin.

Ve dnech 5. až 9. února se brány 
zimního stadionu otevřou mezinárod-
nímu hokejovému turnaji U18. Utkají se 
při něm reprezentační týmy do osmnácti 
let pěti zemí - České republiky, USA, 
Ruska, Finska a Švédska. Zápasy se 
odehrají na stadionech v Chomutově 
a Klášterci nad Ohří. Vstupenky na jed-
notlivé zápasy jsou v prodeji na recepci 
zimního stadionu za 100 korun na sezení 
a 50 korun na stání. Děti do 115 centi-
metrů mají vstup zdarma. V Chomutově 
začne turnaj 5. února zápasem mezi 
Ruskem a Švédskem, o den později se 
utkají Finsko a Rusko a v pátek Švédsko 
a Finsko. Sobotní zápas obstarají USA 
a Švédsko a chomutovský program tur-
naje v neděli uzavřou USA a Finsko. 

Na snímku zleva Karolína Fröhlichová, Štěpánka Milerová, Valentýna Nataly Hoff mannová, 
Kateřina Slivková, vzadu trenérka Kateřina Vomastová.
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Maškarní rej v chomutovském 
Domečku odstartoval letošní oslavy 
masopustu. V sále střediska se sešlo 
několik desítek dětí v nejrůznějších 
maskách, a tak se na jednom místě 
potkaly třeba víly s Karkulkou, klaun 
s čarodějkou nebo zombie s Avangers 
hrdinou. Účastníci si při společných 
hrách a tanci užili veselí a hodování 
před nastávajícím obdobím půstu.

Rozjařený průvod masek a vo-
ňavé zabijačkové hody si užijí 
i návštěvníci Zooparku Chomutov. 
Masopustní veselice se ve skan-
zenu Stará Ves bude konat 8. února 
od 14 hodin. Průvod masek pro-
jde skanzenem, připravené jsou 
i soutěže pro děti, hudba a divadlo 
i občerstvení ve stylu zabijačko-
vých hodů.
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Moderní gymnastky z oddílu SK 
GYM Chomutov zakončily úspěšnou 
sezonu společných skladeb bron-
zem z Mistrovství České republiky 
v Lázních Kynžvart. A nebýt chyby 

v úplném závěru, mohla být jejich me-
daile z ještě cennějšího kovu.
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