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� aktuality
 4 TŘI A PŮL TISÍCE HODIN 

ZABRALY OPRAVY 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Jednou z provozoven 
Technických služeb města 
Chomutova je pomocné 
hospodářství. Tato část 
technických služeb je pro chod 
města velmi důležitá.

� aktuality
 5 MĚSTO PODPOŘÍ 

ÚČASTNÍKY AKCE 
UKLIĎME ČESKO
Boj proti černým skládkám 
ve veřejném prostoru se zdá 
být věčný. Jeho další kapitolu 
v rámci celostátní akce Ukliďme 
Česko napíše v sobotu 4. dubna 
i Chomutov.

� téma
 6 MĚSTO KŘÍŽÍ CESTU 

SPEKULANTŮM
Město Chomutov jako jedno 
z prvních začalo před necelými 
dvěma lety řešit takzvaný boj 
s chudobou výkupem bytů.

� rozhovor
 8 IVA VOPIČKOVÁ: 

HUBNUTÍ JE 
O MNOŽSTVÍ POTRAVIN 
A FYZICKÉ AKTIVITĚ
První březnový týden je 
v Chomutově ve znamení boje 
s obezitou. Změřit si množství 
tukové tkáně a poradit se, jak 
zhubnout, mohou lidé přijít do 
Domu Salve.

� minitéma
 9 SKLENĚNÁ MOZAIKA 

ŽENA – KVĚT OPĚT 
ZDOBÍ CHOMUTOV
Skleněná mozaika Žena – květ, 
kterou se kochali v minulém 
století návštěvníci obchodního 
střediska Luna, se po letech 
opět vrátila do Chomutova.

� investice
 11 REKONSTRUKCE 

VODOVODU 
A KANALIZACE 
UZAVŘE TŘI ULICE
V ulicích Revoluční, Příční 
a Husovo náměstí začala 
rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace z roku 1903, 
pro zhruba 250 napojených 
obyvatel.

� kultura
 12 POZNEJTE KACHLOVÁ 

KAMNA
V březnu začala ve výstavních 
prostorách oblastního 
muzea na radnici výstava 
Kachle sedmi staletí – svět 
kachlových kamen.

5.3. 
Vzpomínkový akt ke 170. výročí 
narození T. G. Masaryka na stejno-
jmenném náměstí od 12 hodin

6. a 7.3.
Festival Chomutovské 
deskohrátky od 9 hodin 
v Chomutovské knihovně

7. a 21.3.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

14.3.
Probouzení medvědů od 
13 hodin v Zooparku Chomutov

18. a 19.3.
Oblastní kolo přehlídky dětské 
tvořivosti Mateřinka v městském 
divadle od 14.30 hodin

21.3.
•  Koncert Vítání jara 

s Madrigalem od 17 hodin 
v kostele sv. Ignáce

•  Rodinné zápolení na téma 
Vítáme jaro od 11 hodin 
v městském parku

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Bublinka je desetiletá pitbulka 
zabavená pro týrání. Do útulku 
přišla vyhublá a žíznivá. Je velmi 
hodná, klidná a nenáročná. 
K adopci bude až se zotaví. 
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.

PRVNÍM LETOŠNÍM 
MLÁDĚTEM JE 
PELIKÁN BÍLÝ
Prvním letošním mládětem, které se narodilo 
v Zooparku Chomutov, je pelikán bílý. Vylíhl se již 
v první polovině ledna, ale trvalo ještě nějakou 
dobu, než bylo možné s jistotou určit, že mládě je 
jedno a že se zdárně vyvíjí. V době sezení na vejcích 
i v prvním období těsně po vylíhnutí mláďat odmítají 
rodiče opustit hnízdo. Dokonce se tak silně tisknou 
k podkladu, že je téměř nemožné čerstvě vylíhnuté 
potomky zahlédnout. Návštěvníci si budou muset 
ještě počkat, než mládě uvidí. Skupina pelikánů se ze 
zimoviště na Kamenný rybník přesouvá vždy na jaře, 
ale přesný termín lze určit až podle aktuálních teplot. 
V únoru přišla na svět jalovička skotského náhorního 
skotu a kůzle kozy kašmírové.
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KRÁTCE
ČTENÁŘE ČEKÁ 
AMNESTIE
Od 9. do 21. března vyhlašuje 
Chomutovská knihovna čte-
nářskou amnestii. Dlužníkům, 
kteří vrátí všechny vypůjčené 
knihovní jednotky, budou 
prominuty poplatky z pro-
dlení.

KOSTEL ROZEZNÍ 
MADRIGAL
Letošní koncertní sezonu 
v kostele sv. Ignáce začne již 
tradičně koncertem Vítání 
jara s Madrigalem, který 
proběhne v sobotu 21. března 
v 17  hodin. 

Tři a půl tisíce hodin 
zabraly opravy 
dětských hřišť

Jednou z provozoven Technických 
služeb města Chomutova je pomocné 
hospodářství. Název provozovny je 
poněkud zvláštní, ale tato část tech-
nických služeb je pro chod města 
velmi důležitá. „Jsou na ní závislé 
další provozy, kterým zajišťuje zá-
zemí, a vzhledem k technickému 
vybavení její pracovníci zajišťují 
řadu oprav ve městě. Zaměstnanci 
provozovny se starají také o to, aby 
byla bezpečná dětská hřiště,“ vysvět-
luje její význam ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

V loňském roce na opravách 
a běžné údržbě dětských hřišť za-
městnanci provozovny pracovali více 

než tři a půl tisíce hodin. Nejčastěji 
bývají herní prvky poškozené van-
daly, dále únavou materiálů a posléze 
i opotřebením. „Nejvíce se opravují 
herní prvky pro děti do dvanácti let, 
jako jsou řetězové houpačky, hou-
padla na pružině, prolézačky různých 
typů a skluzavky,“ vyjmenovává ve-
doucí provozovny Juraj Szabo.

Za celý rok 2019 pracovníci pro-
vedli 284 provozních kontrol hřišť. 
Herní prvky se totiž musí kontrolovat 
každé tři měsíce, pracovníci také rea-
gují na podněty od občanů. Technické 
služby mají ve správě 71 dětských 
hřišť, workoutových a veřejných 
sportovních hřišť. „Jen vloni nám při-
bylo 15 hřišť,“ dodává Szabo.

Poplatky na magistrátě můžete 
nově zaplatit přes automat

Kontejnery 
na bioodpad 
i k bytovým 
domům

Město Chomutov  pořídilo 
do budovy magistrátu ve Zbo
rovské ulici dva poplatkomaty. 
„Automaty jsou určeny pro bez-
hotovostní platby prostřednic-
tvím platebních karet. Lze skrze 
ně platit všechny poplatky, ať už 
se jedná o komunální odpad, po-
platek ze psů, doklady, parkovací 
karty nebo třeba registr vozidel. 
Jejich ovládání je velice jed-
noduché a intuitivní, přesto ale 
pracovnice informačního servisu 
klientům rády pomohou,“ vysvět-
lil vedoucí odboru dopravních 

a správních činností Bohuslav 
Peroutka.

Poplatkový automat se stane 
aktivním po klepnutí na ob-
razovku. Následně si klient 
z nabídky vybere typ a způsob 
platby. Může zadat svůj varia-
bilní symbol, nebo platbu provede 
po načtení QR kódu. Ten klient 
získá od pracovníků magistrátu. 
„Pořízením těchto automatů jsme 
výrazně zrychlili proces plateb, 
běžná platba nyní trvá pouze půl 
minuty,“ vyzdvihnul Bohuslav 
Peroutka a dodal, že se stále 

pracuje na digitalizaci úřadu 
a usnadnění jednání mezi občany 
a magistrátem.

Poplatkové kiosky, jež jsou 
umístěny v přízemí a třetím pa-
tře hlavní magistrátní budovy 
ve Zborovské ulici, už využilo 
několik stovek lidí a bylo odba-
veno více než tři sta jednotlivých 
plateb. Nejvíce občané využívají 
možnost zaplatitich prostřed-
nictvím kiosků parkovací karty, 
občanské průkazy a cestovní do-
klady nebo poplatky za registrace 
vozidel.

Nejen obyvatelé rodinných 
domů, ale už i Chomutované byd-
lící v bytových domech dostanou 
možnost třídit bioodpad. Na konci 
března rozvezou technické služby 
do vybraných lokalit třicet hně-
dých kontejnerů, do kterých lze 
odkládat zbytky ovoce a zeleniny, 
zbytky pečiva, skořápky od vajec 
i ořechů, čajové sáčky a kávovou 
sedlinu, květiny a jejich odumřelé 
části. 

Konkrétní umístění kontejnerů 
na bioodpad se obyvatelé přísluš-
ných lokalit s předstihem dozvědí 
z letáku ve své schránce nebo 
z webu města www.chomutov-
mesto.cz. 

Obrázky od žáků základní školy 
z Chomutova poletí do vesmíru

Deset tehdejších žáků základní 
školy se před pěti lety pod vedením 
Jaroslava Landy z Astro nomické 
společnosti Chomutov zapojilo 
do soutěže vyhlášené Evropskou 
vesmírnou agenturou a zaslalo tam 
své obrázky na téma poznávání 
vesmíru. Ty měly velký úspěch 
a nyní putují po vesmíru. V evrop-
ské sondě Cheops, která se nyní ve 
vesmíru připravuje na plnění svého 
úkolu, je umístěna většina ob-
rázků, které žáci poslali do soutěže. 
Obrázky jsou zmenšené a lase-
rem překreslené na titanové desky. 
Sonda Cheops nese astronomický 
dalekohled, kterým bude pozoro-
vat již objevené exoplanety, tedy 
planety, které obíhají okolo jiných 
hvězd, a bude zjišťovat podrobnější 
fyzikální vlastnosti těchto těles.

Studentům přijel do Chomu
tova osobně pogratulovat Pavel 
Suchan, místopředseda České 
astronomické společnosti spolu 
s Krtečkem, který vv květnu 2011 

letěl ve vesmíru na palubě rake-
toplánu a Mezinárodní vesmírné 
stanice ISS. Žákům za skvělou 
reprezentaci poděkovalo i vedení 
města.
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KRÁTCE
DĚTI OPĚT ZABAVÍ 
FESTIVAL HER
Již 5. rokem se bude v Cho-
mutovské knihovně konat 
minifestival deskových 
a karetních her. Oblíbená akce 
potrvá od 6. do 8. března. 

PŘEDNÁŠKA SEZNÁMÍ 
S JEZUITY
Ve středu 18. března od 
17 hodin ve velkém sále 
Chomutovské knihovny bude 
přednášet Petr Havlíček, člen 
jezuitského řádu, na téma kdo 
byli a jsou jezuité. 

JITKA KŮSOVÁ VYSTAVÍ 
TVORBU V GALERII
Od 6. března se bude v galerii 
Špejchar konat výstava Z pod-
staty bytí, která představí 
sochy, kresby, grafiky i malbu 
Jitky Kůsové. Vernisáž výstavy 
bude 5. března v 17 hodin. 

Zrekonstruovaný Dřevák čeká 
na svého nového hostinského

Nejchutnější chomutovská 
jitrnice je dělaná s láskou

Město podpoří účastníky 
celostátní akce Ukliďme Česko

Oblíbená restaurace Dřevák v are-
álu Kamencového jezera by se mohla 
po letech znovu otevřít. Již pro nad-
cházející sezónu hledá město provo-
zovatele hostinské činnosti do objektu, 
který prošel celkovou rekonstrukcí za 
dvacet milionů korun. „Pro budou-
cího provozovatele je vše připraveno 
– profesionálně vybavená kuchyň, 
moderní jídelna a také ostatní prostory 
jsou zařízené a zrekonstruované. Vše 
si přitom zachovalo atmosféru restau-
race vybudované téměř před sto lety,“ 
uvedl primátor města Marek Hrabáč.

Jednou z podmínek pro nového 
nájemce je otevření restaurace v se-
zóně každý den, podle svého uvážení 
může mít otevřeno celoročně. „Pokud 
by měl nepřetržitý provoz, byl by to 
další důvod k otevření areálu celo-
ročně třeba k procházkám okolo jezera 
s možností občerstvení ve Dřeváku. 
Doufáme, že se nám podaří najít dob-
rého nájemce, s jehož službami budou 
lidé spokojení,“ doplnil náměstek pri-
mátora David Dinda.

Případný zájemce navrhne městu 
výši nájemného, minimálně město 

požaduje deset tisíc korun. Nájemní 
smlouva bude trvat pět let s možností 

prodloužení v případě spokojenosti či 
předčasné výpovědi v opačné situaci.

V únoru začaly na náměstí 1. 
máje Severočeské farmářské trhy. 
Lidé si mohli pochutnat na zabijač-
kových hodech, přímo na náměstí 
voněl prejt, ovar či klasická česká 
prdelačka. V nabídce pěti řezníků 
nechyběly ani klobásy, tlačenky, ji-
trnice, jelita, paštiky, sádla a mnoho 
dalšího. V rámci trhů se konala 

i soutěž o nejchutnější jitrnici. 
„Výsledky byly velmi těsné, o vý-
herci rozhodl pouhý bod. Kvalita 
jitrnic byla velmi vysoká a lidé si 
nemohli vybrat,” uvedl organizátor 
trhů Adam Weber.

O nejlepší jitrnici rozhodovala 
nejen chuť, ale i střívko a celkový 
vzhled. „Jitrnice je dělaná s láskou 

a srdíčkem, proto zvítězila. Má 
jemnou chuť i strukturu,” uvedl 
řezník Jiří Hlinka.

Farmářské trhy se na náměstí 
konají každou druhou sobotu. 
Kromě tradiční pestré nabídky 
regionálních výrobců se mohou 
návštěvníci těšit i na jahodové či 
jablečné slavnosti.

Boj proti černým skládkám 
a odpadkům ve veřejném prostoru 
se zdá být věčný. Jeho další kapi-
tolu v rámci celostátní dobrovol-
nické akce Ukliďme Česko napíše 
v sobotu 4. dubna i Chomutov.

Organizací obecního úklidu je 

pověřen magistrátní odbor život-
ního prostředí, který ve spolu-
práci s Technickými službami 
města Chomutova zajistí nejen 
odvoz vysbíraného odpadu, ale 
také pracovní pomůcky – ruka-
vice, bodáky, pytle. Současně 

dobrovolníky, kteří se do úklidu 
plánují zapojit, žádá, aby se zare-
gistrovali na webu www.uklidme-
cesko.cz. Město se akce Ukliďme 
Česko pravidelně účastní od roku 
2015, tedy od jejího druhého 
ročníku.

Zoopark, jezero i Bezručovo údolí představuje 
město na veletrzích cestovního ruchu

Město Chomutov se každoročně 
účastní několika veletrhů cestovního 
ruchu, a to jak tuzemských, tak za-
hraničních. Na přelomu ledna a února 
se zástupci města v Drážďanech zú-
častnili mezinárodního veletrhu ces-
tovního ruchu Reisemesse Dresden, 
druhého největšího veletrhu cestov-
ního ruchu v bývalém východním 
Německu. V letošním roce se konal 
již 26. ročník a navštívilo jej 33 500 
návštěvníků.

V únoru se město představilo i na 
29. ročníku mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 
v Praze. To je nejvýznamnější akce 
svého druhu nejen v České republice, 
ale i v celé střední Evropě. Letos se 
poprvé tento veletrh představil ve ve-
letržním areálu EXPO Letňany.

Chomutov se obou veletrhů 
účastnil v rámci expozice Ústeckého 
kraje a největšímu zájmu návštěv-
níků se tradičně těšilo Kamencové 

jezero a Zoopark Chomutov. Pozadu 
ale nezůstává ani Bezručovo údolí 
se svými možnostmi aktivního od-
počinku a zájem je také o památky 
v historickém centru města. Všechny 
tyto atraktivity se mohly předsta-
vit prostřednictvím nových skláda-
ček a brožur, které město Chomutov 
v loňském roce vydalo. Návštěvníci 
se zajímali i o kulturní akce ve městě, 
zejména o Chomutovské slavnosti 
a Chomutovské Vánoce.

V září se bude Chomutov prezen-
tovat na veletrhu Plzeňského kraje 
ITEP Plzeň. I tento veletrh je meziná-
rodní a rok od roku se těší větší účasti 
jak vystavovatelů, tak návštěvníků.

Poslední veletrh letošního roku, 
kterého se město zúčastní, pro-
běhne v listopadu v saském Lipsku. 
Turistik&Caravaning Leipzig je nej-
větším veletrhem cestovního ruchu 
v centrální části Německa, ročně jej 
navštíví více než 60 000 návštěvníků.
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Město Chomutov jako jedno 
z prvních začalo před necelými 
dvěma lety řešit takzvaný boj s chu-
dobou výkupem bytů. Důvodem 
byla skutečnost, že velkou část by-
tového fondu v minulosti odkoupili 
soukromí vlastníci a mnozí z nich 
byty začali pronajímat nepřizpůso-
bivým obyvatelům, většinou z ji-
ných měst či států. Jak se nájemce 
v bytě a v domě chová, se nestarali. 

Chod domu se slušnými obyva-
teli nájemníci velmi brzy narušili 
a starousedlíci se začali stěhovat 
jinam, čímž uvolnili místo novým 
nepřizpůsobivým, případně zůstali, 
ale kvalita jejich života se snížila. 
„Výsledkem je v současné době 
nelehká situace na některých mís-
tech na sídlištích, některé domy 
jsou zadlužené a ve velmi špatném 
stavu. Slušní lidé nejsou spoko-

jeni. Řešení této situace není lehké, 
město má jen málo možností, jak 
přimět vlastníka bytu, aby kontro-
loval svého nájemníka a dobře spra-
voval své byty a domy,“ upozornil 
náměstek primátora David Dinda 
s tím, že ne všichni soukromí vlast-
níci bytových fondů ve městě jsou 
problémoví. 

Ve svém bytovém fondu však 
město má přehled o nájemnících, 

Město Chomutov odkoupilo čtyřiaosmdesát bytů a pětatřicet nebytových prostor v celých sedmi 
vchodech v centru Chomutova od soukromého vlastníka. Jedná se o byty v takzvané podkově 
v Palackého ulici. „Podařila se nám velká věc. Stát se vlastníky takřka stovky bytů v centru města považuji 
v dnešní době za zázrak. Stávajícím nájemníkům můžeme garantovat jasné nájemní podmínky. Všem 
sousedům v lokalitě pak klidné a bezpečné soužití,“ řekl primátor města Marek Hrabáč.

Obyvatelé domů v Palackého ulici 
č. p. 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 
4468, 4469 se nově stanou nájemníky 
městské společnosti Chomutovská 
bytová. „Obrátili se na nás obyvatelé 
této lokality, že se mezi nájemníky 
šíří strach a obavy z prodeje domu 
novým vlastníkům,“ popsal primátor 
s tím, že když se plánovaný obchod 
potvrdil, vstoupilo město okamžitě 
do jednání se stávajícími majiteli. 
„Máme velmi negativní zkušenosti 

s obchodníky s chudobou. Některé 
lokality ve městě ovládají spekulanti 

s bydlením a my rozhodně nechceme 
přihlížet tomu, jak další byty v našem 
městě mizí v rukách vlastníků, kteří 

k Chomutovu nemají žádný vztah,“ 
vysvětlil primátor.

Polovinu takzvané podkovy již 
Chomutovská bytová vlastní. Nově 
město dostane pod kontrolu i dru-

hou polovinu objektu. Stávající ná-
jemníci si tak mohou oddechnout, 
jejich nájemní smlouvy převezme 
městská společnost. V následujících 
měsících navíc dojde k zahájení 
rekonstrukcí například oken, výtahů 
či společných prostor v jednotli-
vých vchodech.

Za byty a nebytové prostory 
zaplatí město sto milionů korun. 
Dalších pětatřicet milionů si vyžádají 
zmiňované rekonstrukce

MY ROZHODNĚ NECHCEME PŘIHLÍŽET TOMU, 
JAK DALŠÍ BYTY V NAŠEM MĚSTĚ MIZÍ V RUKÁCH 
VLASTNÍKŮ, KTEŘÍ K CHOMUTOVU NEMAJÍ 
ŽÁDNÝ VZTAH.

Město odkoupilo desítky 
bytů v podkově v centru

Město kříží cestu spekulantům
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V domech a bytech města či 
Chomutovské bytové platí přísné 
dodržování stanovených podmínek. 
Jejich porušení ze strany nájemníka 
může znamenat výpověď smlouvy. 
Toto opatření vede ke zvýšení kvality 
života nájemníků v domech i v jeho 
okolí. Není možné, aby byt získali 
lidé, kteří by narušovali klidný život 
dlouholetých nájemníků. 

Městský byt dostane do nájmu 
pouze právně způsobilá fyzická 
osoba starší osmnácti let, která je ob-
čanem státu v Evropské unii a nemá 
vůči městu nebo Chomutovské 
bytové žádný dluh. Dále nesmí být 
v evidenci úřadu práce šest měsíců 
před zapojením se do výběrového ří-
zení a po stejnou dobu nesmí pobírat 
dávky hmotné nouze. 

Pokud tyto podmínky nájemce 
splňuje a úspěšně absolvuje vý-
běrové řízení na byt, je s ním uza-
vřena nájemní smlouva na jeden 
rok. Když v průběhu této doby 
neporuší pravidla, řádně platí ná-
jemné a v domě se chová slušně, je 
mu smlouva prodloužena opět na 
jeden rok.

Nájemce nesmí bez písemného 
souhlasu dát byt k dispozici pod-
nájemníkovi. Pokud souhlas získá, 
může tam podnájemník setrvat ma-
ximálně dva roky. 

V městských bytech mohou mít 
nájemníci domácí zvířata. Musejí 
se však o ně řádně starat a zvíře 
nesmí obtěžovat ostatní obyvatele 
bytu nebo znečišťovat či poškozo-
vat společné prostory.

může jim stanovit podmínky, za 
kterých budou moci byt obývat. 
Situace je zcela opačná. „Proto 
jsme se vydali cestou výkupu bytů 
od soukromých vlastníků do ma-
jetku města a zatím to vypadá jako 
dobrá volba. V záměru tedy bu-
deme pokračovat,“ dodal náměstek. 

První čtyři byty z problémových 
lokalit odkoupilo město loni v létě. 
Jednalo se však o takzvané sociální 
byty, na jejichž nákup získalo do-
taci z Integrovaného regionálního 
operačního programu a doplácelo 
jednu desetinu. Takových bytů do 
současné doby odkoupilo zhruba 
dvacet. Jsou určené například pro 
sociálně slabé rodiny, matky samo-
živitelky, seniory a podobně. Cílem 

je přivést do problémových lokalit 
více slušných obyvatelů.

Výkup čtyřiaosmdesáti bytů 
z takvané podkovy v Palackého ulici 
se netýká záměru výkupu sociál-
ních bytů, tato lokalita dlouhodobě 
není problémová. Město je uhradí ze 
svého rozpočtu, nájemníci v bytech 
zůstanou nadále. „Nemohli jsme 
riskovat, že by takto velký bytový 
fond opět koupil spekulant, udělali 
jsme tedy vše pro to, aby se byty 
dlouholetých Chomutovanů nebo 
městských rodáků dostaly do ma-
jetku města jako dobrého vlastníka,“ 
vysvětlil David Dinda. 

Město Chomutov nyní vlastní 
celkem 1 703 bytů, z toho 1 406 je 
Chomutovské bytové.

Přísná pravidla nájmu zvyšují kvalitu života

Chomutovská bytová: do zateplení i údržby 
jdou miliony korun každý rok

Společnost Chomutovská by-
tová v roce 2019 investovala do by-
tového a nebytového fondu ve svém 
majetku miliony korun. Díky tomu 
je několik domů nově zateplených, 
investovalo se i do údržby.

Zateplený je od loňského roku 
například panelový dům 3961–3962 
v Palackého ulici, včetně změn vý-
loh u nebytových prostor. V tomto 
domě nechala Chomutovská bytová 
opravit i pochůzné rampy a ven-
kovní schodiště. „Dále jsou zatep-
lené panelové domy 39473949 
a 39503952 ve stejné ulici vedle 
zdravotní školy. U těchto domů se 
prováděla i výměna lodžiových zá-
bradlí a výměna sklepních oken,“ 
uvedla ředitelka Chomutovské by-

tové Soňa Skalická.
Společnost se samozřejmě za-

měřila i na některé cihlové domy, 
třeba v sídlišti Za Zborovskou, 
kde zrealizovala zateplení všech 
pěti domů a výměnu jejich sklep-
ních oken. Zateplením prošel 
i celý blok domů Palackého 3653
3658, takzvaný Starý dvůr v části 
u Chomutovky. Ještě letos tam 
budou také vyměněna sklepní okna 
a zateplený sokl.

Zateplení mají už i domy v ulici 
Pionýrů 3870, Karolíny Světlé 
36273629, Sokolská 3720 i dům 
na náměstí Dr. Beneše 3836, kde 
došlo nejen k zateplení, ale i k re-
konstrukci střešní konstrukce a kry-
tiny. „Mimo zateplování hradíme 

vlastními finančními prostředky 
i další údržbové práce. Společnost 
bude postupně zkvalitňovat bydlení 
i u ostatních bytových domů, a to 

v souvislosti s dostupnými finanč-
ními prostředky a u některých bu-
dov také po odsouhlasení památko-
vým úřadem,“ doplnila ředitelka. 

Zvonky u vchodů z části podkovy, kterou město nyní odkoupilo, se v dohledné době 
dočkají rekonstrukce.

Takto opravené vstupy i vyměněná okna budou mít i vchody v nově odkoupené části 
zástavby.

Dům Chomutovské bytové v ulici Za Zborovskou po rekonstrukci.
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Jak se pozná obezita?
Obezita je definována jako 

zvýšené množství tukové tkáně. 
Množství tukové tkáně lze zjistit 
několika způsoby. Jednak kalipe-
račními kleštěmi, kterými se měří 
tuková řasa na několika místech, 
dále přístroji na základě takzvané 
bioelektrické impedance, které 
měří váhu, svalovinu, tuk, útrobní 
tuk, vodu a další údaje, které 
slouží pro porovnání normální 
váhy, nadváhy nebo obezity.
Je rozdíl v diagnostikování obe-
zity u dospělých a u dětí?

Ano, je. K hodnocení ideální 
váhy, nadváhy nebo obezity se pou-
žívá kalkulačka BMI, index tělesné 
hmotnosti. Počítá se hmotnost dě-
leno výškou v metrech čtverečních. 
Index představuje orientační hodno-
cení, ale nezachycuje podíl tuku 
a beztukové hmoty. Pro děti jsou 
sestaveny percentilové grafy BMI. 
Hraniční hodnota, a tedy obezita, je 
považována mezi 91 až 97 percen-
tily, nadváha je považována mezi 
85 až 90 percentily. Hranice obe-
zity ale nejsou u dětí jednoznačně 
určeny. U dospělých je index BMI 
30,0 až 34,9 v pásmu obezity a 25 
až 29,9 v pásmu nadváhy.

Není vzhled postavy čistě sou-
kromou záležitostí?

Obezita už přestala být este-
tickým problémem hrstky jedinců 
a stal se z ní vážný socioeko-
nomický problém. Tematice se 
věnuje řada odborníků z různých 
oborů. Jsou mezi nimi lékaři, obe-
zitologové, farmaceuti, vědečtí 
pracovníci, nutriční terapeuti, 
potravinářští technologové, psy-

chologové, pedagogové, také eko-
nomové, politici a další. Obezitou 
trpí více než dvě miliardy lidí po 
celém světě. Každý druhý dospělý 
a každé páté dítě trpí nadváhou 
nebo obezitou a vyhlídky do bu-
doucna nevypadají růžově.
Kde je tedy ten přesah, kdy 
obezita už není jen můj osobní 
problém?

S obezitou je spojeno více 
než třicet různých onemocnění. 
Mezi nejzávažnější patří diabetes 
2. typu, srdečněcévní onemoc-
nění a některé druhy rakoviny. 

Léčba obezity a s ní se pojících 
onemocnění, proplácení nemo-
cenských plateb nebo invalidity 
stojí evropské vlády 70 miliard 
eur ročně. Lidé s obezitou ale trpí 
i nízkým sebevědomím, v médiích 
jsou prezentováni převážně jako 
lenoši a nenapravitelní konzumenti 
fastfoodových jídel a laskomin 
bez schopnosti se ovládat. Čím dál 
častěji narážejí na váhovou diskri-

minaci, například při pracovních 
pohovorech.
Existuje univerzální rada, jak 
účinně zhubnout?

Ano, existuje. Hubnutí je 
o množství a kvalitě zkonzumo-
vaných potravin a o pravidelné 
fyzické aktivitě.
Jaká je nejúčinnější prevence 
obezity? Spíš pohyb, nebo 
strava?

Strava jako příjem a pohyb jako 
výdej by měly být v rovnováze. 
Ale lékaři, diabetologové, obezi-
tologové, kardiaci se shodují a dů-

ležitost dávají především pohybu. 
Pohyb je prevencí pro civilizační 
choroby, jako je nadváha, diabetes, 
ateroskleróza, deprese a další.
Při příležitosti Světového dne 
obezity pořádáte ve spolupráci 
se společností Stop obezitě Týden 
analýzy těla. Co je to za akci?

Zapojujeme se 5. března a na-
bízíme v Domě Salve analýzu těla 
a konzultaci k výsledkům zdarma. 
Lidé mohou přijít od 9 do 18 ho-
din. S sebou si nemusí přinést nic. 
Doporučujeme jen nebýt po těžkém 
jídle, po sauně nebo po fyzické ak-
tivitě. Není nutné být nalačno.
Co je cílem vyšetření?

Cílem měření je ověřit si nebo 
přesvědčit se, jak jsem na tom s re-
álným složením těla. Opakované 
měření dobře poslouží i k ověření 
vhodného programu při hubnutí 
nebo správně nastavené fyzické 
aktivitě.
Kde najdou lidé pomoc při ře-
šení obezity i během roku?

Dům Salve nabízí pomoc jak 
v programech hubnutí, tak fy-
zické aktivity. Máme vzdělané 
lektorky i v preskripci pohybové 
aktivity u osob s civilizačním 
onemocněním.

První březnový týden je v Chomutově ve znamení boje s obezitou. Změřit si množství tukové tkáně a poradit 
se, jak zhubnout, mohou lidé přijít do Domu Salve. Ten se připojuje ke Světovému dni obezity ve spolupráci se 
společností STOB a nabízí analýzu těla pro veřejnost zdarma. V rozhovoru lektorka Iva Vopičková uvádí, jak se 
obezita pozná, jak se měří i jak se dá úspěšně zhubnout.

Iva Vopičková:

Hubnutí je o množství 
potravin a fyzické aktivitě

KAŽDÝ DRUHÝ DOSPĚLÝ A KAŽDÉ PÁTÉ DÍTĚ 
TRPÍ NADVÁHOU NEBO OBEZITOU A VYHLÍDKY 
DO BUDOUCNA NEVYPADAJÍ RŮŽOVĚ.
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Skleněná mozaika Žena – 
květ opět zdobí Chomutov

Skleněná mozaika Žena – květ, 
kterou se kochali v minulém století 
návštěvníci obchodního střediska 
Luna, se po letech opět vrátila do 
Chomutova. Tentokrát ale zdobí 
základní školu Na Příkopech. 
Mozaika má za sebou náročné 

restaurátorské práce specialistů 
z Ateliéru restaurování nástěnné 
malby, sgrafita a mozaiky Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice. 
Na přípravě prací se podílel také 
tým pražské Vysoké školy che-
mickotechnologické, se kterým re-

staurátoři spolupracují na národním 
výzkumném projektu týkajícím se 
restaurování mozaik.

Kruhová skleněná mozaika 
s motivem stylizované ženské 
postavy byla vytvořena v roce 
1969 v mozaikářské dílně Ústředí 
uměleckých řemesel podle návrhu 
Jaroslava Bejčka.

Pro odborníky byla zajímavá 
především svým netradičním způ-
sobem osazení. U většiny mozaik 
bývaly totiž skleněné kostky osa-
zeny do cementové malty. V tomto 
případě však byly kostky zality 
z rubové strany epoxidovou prysky-
řicí a zároveň vyztuženy kovovou 
konstrukcí s obvodovým rámem. 
„Nízká odolnost použitých mate-
riálů vůči působení klimatických 
podmínek však měla za následek 
výrazné poškození podkladové epo-
xidové vrstvy i ztužující ocelové 
konstrukce, což v krajních přípa-
dech zapříčinilo odpadnutí rozsáh-
lých částí mozaiky. Nejzávažnější 
poškození tohoto typu představo-
vala ztráta kostek v oblasti hlavy 
ústřední postavy,“ popsal magistr 
umění Jan Vojtěchovský. Vzhledem 
k tomu, že hrozily pokračující ztráty 
původního materiálu, bylo v roce 
2016 zahájeno jednání s majitelem 
o urychleném transportu mozaiky 
do restaurátorské dílny. V květnu 
téhož roku byla mozaika převezena 
do zázemí Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice, kde byl na-
plánován a následně proveden kom-

plexní restaurátorský zásah.
Aby bylo možné zajistit mo-

zaice delší životnost, bylo nutné vy-
vinout zcela nový, stabilnější sys-
tém osazení mozaikových kostek. 
Při výběru materiálů byla kromě 
stability zohledňována také jejich 
hmotnost, která je klíčová z důvodu 
umožnění manipulace s mozaikou. 
„Původní destruovaný podklad byl 
odstraněn a nahrazen dvěma vrst-
vami omítek na bázi hydraulického 
vápna. Omítka, která je v přímém 
kontaktu s mozaikovými kostkami 
byla plněna jemným pískem, další 
lehčeným plnivem – kuličkami 
expandovaného skla. Souvrství 
omítek bylo poté upevněno pomocí 
lepidla na hliníkovou voštinovou 
desku a následně na odnímatel-
nou nosnou konstrukci z nerezové 
oceli. Omítkou s lehčeným plnivem 
bude v případě potřeby možné vést 
řez, který zajistí oddělení mozaiko-
vého obrazu od podkladové desky, 
čímž bude do budoucna umožněna 
snadná revize provedeného způsobu 
osazení,“ popsala prvotní práce re-
staurátorka Barbora Viková.

Povrch mozaiky byl v průběhu 
zákroku také vyčištěn od rezis-
tentního tmavého povlaku. Místa 
ztrát mozaikového motivu, včetně 
rozsáhlého defektu v oblasti hlavy, 
doplnili odborníci podle dohledané 
historické fotografie obdobným mo-
zaikovým sklem jako u originálu. 
Mozaika se na novém místě nachází 
od konce loňského roku.

Stav mozaiky před restaurováním. Stav mozaiky po restaurování.
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Ženy, nepodléhejte mýtu 
a s krvácením běžte k lékaři!

Jaké jsou možnosti přivýdělku  
při mateřské dovolené?

Posledních asi šest měsíců mám 
potíže s nepravidelným krváce-
ním. Obtěžuje mě to, protože už 
ani nevím, kdy měsíčky přijdou. 
Žádné návaly nemám, ani bych 
mít neměla, je mi 35 let. Už tři-
krát jsem se objednala ke svému 
gynekologovi, ale pokaždé jsem 
krvácela, a tak svou návštěvu 
zrušila. Poraďte.

Ve 35 letech byste opravdu měla 

mít relativně pravidelný menstruační 
cyklus. Důvodů, proč tomu tak není, 
může být mnoho a jen jejich výčet 
přesahuje možnosti této odpovědi.

Základním problémem je, že jste 
se už poněkolikáté nedostavila na 
gynekologickou prohlídku, i když 
máte potíže. Bohužel se jedná o jeden 
z mýtů mezi laiky, že žena krvácející 
z genitálu by neměla jít na vyšetření. 
Právě naopak. Lékař by Vás měl 

vyšetřit právě v době, kdy krvácíte. 
Jedině v tu chvíli lze určit zdroj potíží 
a nasadit adekvátní léčbu. Lékař také 
může posoudit charakter krvácení, 
jeho intenzitu, vyptá se Vás na vyvo-
lávající momenty atd.Krvácení mimo 
cyklus může být banálním problé-
mem, který je snadno řešitelný, ale 
může být způsobeno například i rako-
vinou děložního čípku. V tom případě 
jde již o velmi závažné onemocnění.

Mou radou je tedy urychlená ná-
vštěva gynekologa i přesto, že budete 
v danou dobu krvácet. Naopak, pro 
vyšetřujícího lékaře je snadněji zjis-
titelný zdroj a příčina. Věřte, že rela-
tivně často vyšetřujeme i krvácející 
ženy a nejde o žádnou ostudu.

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

-porodnického oddělení,
Nemocnice Chomutov

Mateřskou dovolenou většinou li-
dově nazýváme období, kdy je matka 
doma a pečuje o dítě od narození 
zhruba do tří let jeho věku, zahrnu-
jeme do ní tedy i rodičovskou dovo-
lenou. Na mateřské dovolené jako 
takové žena čerpá peněžitou pomoc 
v mateřství, která je jednou z dávek 
nemocenského pojištění. Nastupuje 
na ni 6 až 8 týdnů před plánovaným 
termínem porodu a dávka je jí posky-
tována po dobu 28 týdnů, v případě 
vícečetného těhotenství po 37 týdnů. 
Pokud nastoupí na mateřskou dovo-
lenou později než 6 týdnů před termí-
nem porodu, výplata peněžité dávky 
v mateřství se jí o dané dny krátí. 
Období nároku na tuto dávku je zá-

roveň zákonnou dobou, po kterou je 
ženám zaměstnavatel povinen zajistit 
návrat na původní pracovní pozici. 
Pokud žena chce být s dítětem doma 
i v době navazující, požádá si o rodi-
čovský příspěvek a dále o dítě pečuje 
na rodičovské dovolené.

Pro úplnost je třeba uvést, že od 
února 2018 mohou čerpat muži ot-
covskou dovolenou, při níž pobírají 
dávku otcovské poporodní péče, a to 
po dobu jednoho týdne. Následně 
mohou navazovat stejně jako žena 
rodičovskou dovolenou.

Období mateřství je jedno z nej-
krásnějších období, ale pravdou je, že 
náklady na péči o dítě jsou vysoké, 
zatímco příjmy jsou nižší než před ná-

stupem na mateřskou či rodičovskou 
dovolenou. Proto spousta žen z fi-
nančních, ale samozřejmě i z profes-
ních či jiných důvodů, zvažuje možný 
přivýdělek. Je to v tomto období ale 
možné? Při obou zmiňovaných obdo-
bích to možné je, avšak každé má svá 
specifika.

Na mateřské dovolené si žena 
může přivydělat, ale až po uply-
nutí minimální doby trvání mateř-
ské dovolené, tedy po 14 týdnech od 
nástupu na ni. Mateřská dovolená 
nemůže být ukončena ani přerušena 
dříve než po uplynutí 6 týdnů ode dne 
porodu. Žena se tedy může rozhod-
nout, že se vrátí na svou pracovní 
pozici u stávajícího zaměstnava-

tele nejdříve po uplynutí této lhůty. 
Pokud k tomu dojde, dnem nástupu 
do zaměstnání ženě končí mateřská 
dovolená a zároveň i výplata peněžité 
pomoci v mateřství. Jiné by to bylo 
v případě, kdyby žena po tomto inkri-
minovaném období vykonávala práci 
pro jiného zaměstnavatele. V tomto 
případě by k přerušení mateřské do-
volené nedošlo a vyplácení peněžité 
pomoci v mateřství by pokračovalo. 
Důležité ale je, aby žena nevykoná-
vala výdělečnou činnost shodnou 
s činností u stávajícího zaměstnava-
tele. Případně by musela mít jeho pí-
semný souhlas, že tak může činit.

Martina Klausová, DiS.
Sociální centrum Kamenná 

Když se rodiče o sebe už nepostarají, můžete 
převzít péči vy. Stát vám ji zaplatí
Dobrý den, starám se o matku (83 
let), se kterou žiji ve společné do-
mácnosti. U maminky se čím dál 
více projevují zdravotní problémy 
– často zapomíná, je velmi zma-
tená, už nevychází z domu, sama 
se nevykoupe ani si neohřeje jídlo. 
Já sám ještě pracuji ve směnném 
provozu a kdykoli odcházím z do-
mova, bojím se, v jakém stavu ji 
i domácnost najdu. Maminka má 
sice přiznaný příspěvek na péči 
ve 3. stupni, ale odmítá péči cizích 
osob a do ústavní péče ji dát zatím 
nechci. Tuto situaci už nezvládám, 
můžete mi prosím poradit?

Situace, kdy člověk není kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu scho-

pen se sám o sebe postarat, vyža-
duje péči druhých osob. V někte-
rých případech dokonce pečující 
osoby upřednostní starost o osobu 
blízkou před stávajícím zaměst-
náním a opouští ho (nemusí to být 
vždy rodinný příslušník, ale musí 
prokazatelně žít ve společné do-
mácnosti). Pečující osoby pak mají 
za svou pomoc nárok na tzv. příspě-
vek na péči, jehož výše závisí na 
stupni závislosti osoby, o níž pečují.

Žádost o příspěvek na péči se 
podává na příslušném úřadu práce. 
Stupeň závislosti, tzn. i výše pří-
spěvku, se přiznává ve čtyřech 
stupních, a to vždy na základě 
posouzení zvládání základních ži-

votních potřeb nesamostatné osoby. 
Vlastní posouzení je pak prováděno 
posudkovým lékařem OSSZ ve 
spolupráci s praktickým lékařem. 
Se změnou dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu se může 
kdykoliv změnit i stupeň závislosti.

Ve vašem případě, pokud uvažu-
jete o možnosti opustit zaměstnání 
z důvodu nutnosti péče o svou matku, 
vymezuje zákon o důchodovém po-
jištění tuto dobu jako náhradní dobu 
pojištění. To znamená, že by bylo 
toto období započítáváno do doby 
pojištění, které je potřebné k při-
znání vašeho starobního důchodu 
(o roky potřebné pro jeho přiznání 
byste nepřišel), přičemž byste zálohy 

na pojištění neplatil. Zároveň osoba 
pečující o osobu blízkou uznanou ve 
druhém a vyšším stupni závislosti 
nemusí být v evidenci ÚP ČR. Tato 
skutečnost se pak dokládá potvrze-
ním prokazujícím dobu poskytované 
péče na zdravotní pojišťovně, oddě-
lení důchodového pojištění OSSZ 
a na kontaktním pracovišti ÚP. Tento 
doklad vám bude vystaven na odboru 
příspěvku na péči příslušného ÚP 
ČR. V případě dalších nejasností se 
můžete obrátit s dotazem i na naši 
bezplatnou službu.

Mgr. Jitka Fricová,
odborný pracovník,

sociálně aktivizační služba pro OZP
 (www.aprcr.cz)
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V RESSLOVĚ ULICI JE 
PŘIPRAVENA KOMPLETNÍ 
REKONSTRUKCE
Obyvatelé Resslovy ulice se mohou těšit na její rekonstrukci. Město 
nechá vybudovat zbrusu novou vozovku a jednostranný chodník. 
Přibydou také parkovací místa. Stávající zelený pás zůstane zachován 
a novou ulici bude osvětlovat úsporné LED osvětlení. Pokud se včas 
podaří vypořádat všechny soukromé pozemky v ulici, stavba bude 
zahájena ve druhé polovině roku.

NEJEN CESTUJÍCÍM SLOUŽÍ  
NOVÉ HODINY

Chomutovanům i návštěvníkům města slouží nové hodiny 
na autobusovém nádraží. Umístěné jsou v jeho spodní části 

a nahradily předešlé hodiny, které dosloužily. O výrobu se postarala 
pracovní skupina chomutovského magistrátu. Její řemeslníci 

vyrobili zcela novou konstrukci z nerezového materiálu, na kterou 
připevnili digitální jednotku, jež ukazuje nejen čas, ale také datum 

a okolní teplotu. 

Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace uzavře tři ulice

V ulicích Revoluční, Příční 
a Husovo náměstí začala rekon-
strukce vodovodu a kanalizace 
z roku 1903, pro zhruba 250 napo-
jených obyvatel. Vodovodní řady 
z oceli jsou dožilé, s narůstajícím 
počtem poruch. Severočeská vo-
dárenská společnost zrekonstruuje 
vodovod v celkové délce 405,5 
metru a kanalizace v celkové délce 
262,2 metru.

Stavební práce budou rozdě-
lené do čtyř etap. V první etapě 
práce uzavřou pro motoristy ulici 
Revoluční od čísla 63 k číslu 26 
a ulici Nerudovu u čísla 19. Chodník 
u čísla 63 bude uzavřen. Přechod 
pro chodce v ulici Revoluční 
a Nerudova bude uzavřen. Ostatní 
chodníky v ulici Revoluční budou 
přístupné po celou dobu stavby. 
Provoz v ulici Revoluční mezi ulicí 

Příční a Husovo náměstí bude veden 
obousměrně.

Při druhé etapě budou práce po-
kračovat do ulice Příční k číslu 11. 
V ulici Příční budou osazeny lávky 
pro pěší, tak aby byl vždy zajištěn 
přístup obyvatel do domů. Provoz 
v ulici Revoluční mezi ulicí Příční 
a Husovo náměstí bude veden 
obousměrně.

Třetí etapa se dotkne ulice 
Revoluční od čísla 29 k číslu 36. 
Chodníky v ulici Revoluční budou 
přístupné po celou dobu stavby. 
V této etapě bude již možný prů-
jezd Nerudovou ulicí do ulice Na 
Příkopech.

Poslední etapa bude probíhat na 
Husově náměstí od čísla 37 k číslu 
39. Chodníky v ulici Revoluční 
budou přístupné. Jakmile budou do-
končeny stavební práce v úseku od 

čísla 29 k číslu 35, bude umožněn 
obousměrný provoz v tomto úseku 
a obnovena možnost parkování na 
parkovišti U Dvou medvídků.

Při rekonstrukci bude vždy za-
jištěn provizorní vodovod i svoz 

odpadů. V průběhu všech etap 
nebude vyznačená objízdná trasa. 
Ta povede ulicemi Na Příkopech, 
Mánesova, Farského, Palackého, 
Riegrova, Jakoubka ze Stříbra 
a Ulička.
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Divadlo NaOko připravilo na březen 
premiéru komedie Mužům nepřístupno. 
Hru autora Václava Romana a reži-
séra Lukáše Vokálka uvede 20. března 
v 19 hodin v sále KaSSu na Zahradní.

Hra Mužům nepřístupno je kome-
die pojednávající o úspěšném spiso-
vateli Karlu Hájkovi, který stojí před 
rozhodnutím, zda ve své tvorbě bude 
pokračovat podle svých představ, nebo 
podle představ nakladatelství. Cesta 
k rozhodnutí však vede skrze jeho 
tvůrčí fantazii a je plná nečekaných 
zápletek a zvláštních situací, jimž čelí 
se svou dcerou Natálkou. Jak to celé 

dopadne, neví vlastně ani on sám.
Divadelníci hru nacvičovali tři roky, 

někteří představitelé rolí zažijí kromě 
premiéry hry také svůj herecký debut na 
prknech Divadla NaOko. Část herců se 
zde představí ve dvojrolích postav sku-
tečných a knižních. Z hlediska scénáře 
je tato hra nejdelší hrou Divadla NaOko.

Přestože název vylučuje muže, hra 
je vhodná pro diváky bez rozdílu po-
hlaví zhruba od 13 let věku.

V hlavní roli Karla Hájka se před-
staví Jakub Nevole, Natálku bude hrát 
Helena Macíková, dále se představí 
V. Sasová, I. Vondráčková a další.

Poznejte kachlová kamna

Pietní akt připomněl narození 
generála Karla Kutlvašra

Ondrej Kubík 
přiblíží metody 
výslechu

V březnu začala ve výstavních 
prostorách oblastního muzea na 
radnici výstava Kachle sedmi sta-
letí – Svět kachlových kamen, která 
představuje vývoj kachlů a kach-
lových kamen v severozápadních 
Čechách od gotiky až po počátek 20. 
století. „Výstava ukazuje širokou 
škálu technik a motivů, které se při 
výrobě kachlů používaly. Umělecká 

výzdoba kachlů odráží nábožen-
ský i společenský život konkrétního 
historického období a jeho duchovní 
i světské hodnoty,“ uvedla kurátorka 
výstavy Milena Bílková.

Na výstavě jsou k vidění napří-
klad modrobílá válcová empírová 
kamna, která patrně v 1. polovině 
19. století vyhřívala chomutov-
skou radnici, dále nejstarší gotické 

komorové kachle s vyobrazením 
obrněných jezdců z hradu Kyšperka 
u Krupky nebo pestře glazované re-
nesanční kachle z hradu Egerberku 
u Klášterce nad Ohří. Návštěvníci 
se také dozví, jak vypadal a k čemu 
sloužil kamnovec a poznají jeho 
krásný exemplář z roku 1796. Byl 
vyrobený v někdejší Gabrielině Huti 
– obci v nejsevernějším výběžku 

chomutovského okresu.
Doprovodným programem vý-

stavy bude v dubnu komentovaná 
prohlídka s historičkou umění Jitkou 
Šrejberovou z Oblastního muzea 
a galerie v Mostě, v květnu se bude 
konat přednáška a prohlídka výstavy 
s autorkami, workshop malování 
kachlů a koncert u kamen. Výstava 
potrvá do 1. srpna.

Na konci ledna se konala pietní 
slavnost při příležitosti 125. výročí 
narození armádního generála in me-
moriam Karla Kutlvašra. Zástupci 
města, členové pořádajících organi-
zací i žáci základní školy Hornická se 
sešli u pomníku, který byl vybudován 
ve Škroupově ulici před domem, kde 
generál Karel Kutlvašr při svém po-
bytu ve městě žil.

Účastníci slavnosti si vyslechli 
připomenutí života generála Karla 

Kutlvašra a po minutě ticha položili 
před památník květiny. Čestnou stráž 
zajistili členové Muzea českosloven-
ského opevnění z let 19361938 Na 
Kočičáku v dobových uniformách.

Pomník nechalo z podnětu místní 
pobočky Československé obce legio-
nářské vybudovat město Chomutov. 
Jeho odhalení proběhlo 26. října 2018 
při příležitosti 100. výročí založení 
republiky.

Armádní generál Karel Kutlvašr 

byl legionář, voják, sokol a vlaste-
nec, který část své vojenské kariéry 
prožil v Chomutově. V březnu 1929, 
když bylo za sídlo Krušnohorské 
župy Masarykovy letecké ligy zvo-
leno město Chomutov, se stal jejím 
předsedou. Pod jeho vedením se stala 
chomutovská skupina nejsilnější or-
ganizací celého Krušnohoří – měla 
560 členů a 72 dorostenců. Od dubna 
1924 až do roku 1929 zastával funkci 
místostarosty chomutovského Sokola.

V městském divadle se v pon-
dělí 30. března bude konat před-
náška ze série SmartTalk s názvem 
Metody výslechu a získávání infor-
mací s kriminálním psychologem, 
právníkem a bezpečnostním analy-
tikem Ondrejem Kubíkem.

Večer přiblíží metody výslechu 
a získávání informací i poznatky 
z psychologie využívané v trestně-
právních situacích. Návštěvníci se 
dozví, jak se liší výslech mladist-
vých, dospělých či osob s nižším 
intelektem.

Ondrej Kubík je uznávaný slo-
venský expert na psychologické po-
suzování věrohodnosti, vyšetřovací 
a kriminální psychologii, psycholo-
gii práva, psychologii propagandy, 
psychologii extremismu, technolo-
gii propagandy a psychologii infor-
mační bezpečnosti. Více než deset 
let působil jako odborný konzultant 
policejního sboru. Beseda začne 
v 19 hodin.

Hra Mužům nepřístupno přivítá 
diváky bez rozdílu pohlaví
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PETRA BURGEROVÁ
Myšlenka podnikat vznikla na mateřské, kdy pletla a háčkovala 
pro děti. Při tom si založila dodnes fungující blog, kde dávala 
rady ostatním pletařkám a háčkařkám. Měla nastoupit do 
práce, ale sešlo z toho, a tak se zrodil nápad, že se z koníčku 
stane práce. Založila si obchod s e-shopem Klubíčkovna.cz, 
který je pro chomutovské ženy nejen místem, kde si mohou 
vyzvednout přízi, ale také jsou jeho prostřednictvím pořádána 
společná pletení v kavárnách, kde si pletařky a háčkařky 
předávají zkušenosti. 

LENKA A MICHAELA 
KÁŇOVY
Optika v Puchmayerově ulici funguje už 28 let. Matka s dcerou 
sázejí především na služby tradiční optiky se zkušeností 
několika desítek let. Dcera Michaela se v tomto prostředí 
pohybuje od první třídy, kdy za maminkou do optiky chodila 
rovnou ze školy. Jejich práce začíná radami klientům, 
pokračuje měřením zraku, výběrem obrouček, zábrusem skel 
až po samotné vyzkoušení b rýlí zákazníkem, který dostane 
i následný servis. Brýle procházejí pouze jejich rukama, což je 
jednou z výhod rodinné firmy. 

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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Za války vyráběla hodinářská továrna Jakoba 
Kienzleho strojky pro časované bomby

Před 133 lety, v roce 1887, byla 
v Chomutově založena továrna na 
výrobu hodin. Vyráběny v ní byly 
budíky, nástěnné, kuchyňské, ky-
vadlové, stojací, schwarzwaldské 
a kukačkové hodiny.

Chomutovský závod vznikl 
jako pobočka mateřské firmy 
v německém Schwenningenu. 
Původním majitelem této firmy byl 
věhlasný německý výrobce hodin 
Christian Schlenker. V roce 1883 
se do jeho rodiny přiženil Jakob 
Kienzle (1859–1935; na fotogra-
fii), který se na sklonku 19. století 
stal jediným majitelem podniku. 
Kienzleho firma patřila k největ-
ším světovým výrobcům hodin. 
Vlastní prodejny měla v Budapešti, 
Paříži, Barceloně, Amsterodamu, 
Londýně, New Yorku a Buenos 
Aires. Zastoupení firmy působila 
i v Egyptě, Austrálii, Brazílii, Číně, 
Peru, Kanadě a v dalších zemích. 
V roce 1927 Jakob Kienzle zaměst-
nával 3 500 dělníků a úředníků 

v jednom hlavním a v sedmi poboč-
ných závodech. Denně tehdy firma 
vyráběla 12 000 až 15 000 hodin.

Chomutovská pobočka vznikla 
přestavbou starého mlýna, kte-
rému v 19. století Chomutovští 
říkali „Čertův“ a jenž se nacházel 
přibližně mezi dnešními ulicemi 
Na Bělidle, Pražskou a Křivou. 
Chomutovský podnik byl již na 
počátku 20. století vybaven mo-
derními stroji. Z té doby pocházejí 
kulaté dřevěné hodiny se závažími 
na snímku. V roce 1919 se Jakob 
Kienzle stáhl do ústraní a jeho 
chomutovskou pobočku začal vést 
Otto Hoffmann, schopný manažer, 
který mistrně řídil závod v dobách 
dobrých i zlých až do roku 1945. 
Ve dvacátých letech minulého sto-
letí našlo v pobočce práci přibližně 
300 dělníků. Hodiny tam byly vy-
ráběny od suroviny až k hotovým 
hodinkám. Továrna měla vlastní 
moderně vybavenou truhlárnu, od-
dělení pro zpracování kovů s pneu-
matickými nůžkami a excentric-
kými, revolverovými, vytahovacími 
a vřetenovými lisy i tlačírnu kovů. 
Také tam bylo zvláštní oddělení 
pro galvanizaci a lakýrnická dílna 
pro konzervování vrchních kovo-
vých ploch, aby byl povrch hodin 
chráněn před korozí a povětrnost-
ními vlivy. Nechyběla ani strojovna 
vybavená moderními soustruhy 
a obráběcími stroji. Odtamtud jed-
notlivé součástky putovaly ještě do 
tzv. kolečkárny, vrtárny a nýtárny. 
Mezi spotřební hodiny, na jejichž 
výrobu se chomutovský podnik 
před druhou světovou válkou za-
měřil, patřily kupříkladu i cestovní 
budík a kuchyňské dřevěné závěsné 

hodiny ze třicátých let. Za druhé 
světové války přešel chomutovský 
podnik na válečnou výrobu a pro-
dukoval některé součástky němec-
kých raket V2 a hodinové strojky 
pro časované bomby.

Po pádu třetí říše byla produkce 
v chomutovské továrně nakrátko 
zastavena. K oživení výroby byli do 
Chomutova povoláni na pomoc ve-
doucí pracovníci malé pražské firmy 
METALKO, která vyráběla setr-
vačníkové hodiny, v čele s inženýry 
Jiskrou a Hákem a předsedou závod-
ního výboru Oldřichem Divíškem. 
Řešili především nedostatek od-
borně školeného personálu. Bylo 
rozhodnuto provést na Ostravsku, 
v regionu s převážně těžkým prů-
myslem a s nedostatkem pracovních 
příležitostí pro ženy, nábor nových 
pracovních sil, čímž firma získala asi 
80 děvčat. Ta byla zaučena bývalými 
zaměstnanci továrny Kienzle.

Nedlouho po druhé světové válce 
postihlo výrobny hodin znárodnění. 
Všechny větší české hodinářské 
závody byly v roce 1946 slou-
čeny do jednoho velkého podniku, 
Chronotechny. Sídlo této firmy bylo 
zpočátku v Liberci a sdružovala 

pražské podniky Hainz a Jednotný 
čas a závody v Novém Boru, 
Meziměstí u Broumova, Jablonci 
nad Nisou a také v Chomutově. 
V roce 1947 přesídlil hlavní výrobní 
závod do někdejší tabákové továrny 
ve Šternberku na Moravě a v Novém 
Městě nad Metují vytvořil svoji 
pobočku. Tradice hodinářské vý-
roby v Chomutově skončila v roce 
1952, kdy byl chomutovský závod 
z Chronotechny vyčleněn a jeho 
provoz zastaven. Roku 1958 pod-
nik Chronotechna zahájil sériovou 
výrobu prvních československých 
náramkových hodinek Prim. To však 
je již zcela jiný příběh.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

LAHVIČKA OD RYBÍHO 
TUKU

V lékárenském depozitáři je 
pod inv. č. LE 261 uložena lah-
vička z čirého skla ve tvaru kvá-
dru (výška 17,5 cm, šířka 6 cm). 
Na zadní straně má vylisovaný 
nápis ADLER  APOTHEKE 
/ KOMOTAU. Lahvička tedy 
pochází z chomutovské lékárny 
U černého orla. Tato lékárna 
s více než dvousetletou tradicí 
(první písemná zmínka je z roku 
1733) sídlila v podloubí na dneš-

ním náměstí 1. máje a zanikla 
v době odsunu německého oby-
vatelstva v roce 1946. Podle ně-
mecky psané papírové etikety na 
přední straně nádobky zjistíme, 
že obsahovala „nejjemnější tresčí 
rybí tuk“ určený pro lékárenské 
potřeby. Na etiketě se doporu-
čuje užívat 3 až 4 polévkové lžíce 
rybího tuku denně, děti poloviční 
dávku. Lékovka je tedy hmata-
telným důkazem toho, že již v 1. 
polovině 20. století obyvatelé 
Chomutova velmi dobře znali 

léčivé účinky tohoto doplňku 
stravy. Rybí tuk obsahuje přede-
vším důležité omega3 nenasy-
cené mastné kyseliny, jež mají 
příznivé účinky na lidský orga-
nismus: ovlivňují stav cév, srdce 
i hladinu cholesterolu a snižují 
krevní tlak, čímž snižují i riziko 
srdečního infarktu. A mají též po-
zitivní vliv na problémy spojené 
s menstruací. To vše znali už naši 
předkové. 

Mgr. Jan Hirsch
Oblastní muzeum Chomutov

Továrna na výrobu hodin v Chomutově

Cestovní budík zn. Kienzle 30. léta 20. stol.

Dr. Ing. Jakob Kienzle
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Masopust 
hledá židle

Organizace Masopust bude 
v tomto roce sbírat židle, kterým 
chce dát nový život. Židle budou 
zrenovované a výtěžek z jejich 
následného prodeje pomůže na ob-
novu vybavení, hlavně židlí, v chrá-
něné kavárně Café Atrium. Lidé 
mohou nosit nepotřebné židle do 
charitativního obchodu na Husově 
náměstí.

V průběhu dubna, května 
a června se bude veřejnost moci zú-
častnit workshopů na renovaci židlí 
za pomoci odborníků.

Šperky i dekorace vznikají 
ve SDílně, vyrábět může každý

Sociální byty pomáhají 
stabilizovat ohrožené rodiny

Na Husově náměstí začala 
fungovat sdílená dílna s názvem 
SDílna. Lidé si tam mohou přijít 
vyrobit dekorace, dárky nebo se 
jen sejdou s přáteli u kreslení nebo 
zajímavého workshopu. „Podstatou 
každého našeho tvoření je relaxace 
a příjemná atmosféra, aby si sem 
například maminky přišly odpoči-
nout při nějaké ruční práci, která je 
baví. Vítáme samozřejmě i děti či 
seniory,“ pozvala lektorka Mirka 
Marková.

SDílna je veřejnosti přístupná 
v úterý od 18 do 20 hodin, ve čtvr-
tek od 17 do 20 hodin a ve středu 
dopoledne mohou prostory využít 
různé organizace či jednotlivci 
k volnému tvoření nebo si mohou 
domluvit organizovaný program. 

„O každé akci se zájemci dozví na 
plakátech ve výloze a na faceboo-
kovém profilu. Když se budou chtít 
do činnosti zapojit, je lepší nám za-
volat nebo napsat zprávu, abychom 
měli představu, kolik lidí daný den 
přijde, a mohli jsme zajistit dostatek 
výtvarných pomůcek a potřeb,“ upo-
zornila Marková s tím, že vstupné 
na každou akci je symbolické.

Návštěvníci SDílny vyrábějí na-
příklad dekorace z přírodnin, mýdla, 
svícny, šperky, dále háčkují, dr-
hají, pletou z pedigu, kreslí, malují 
a v budoucnu by měli mít k dispo-
zici i šicí stroje. Pro práci často vyu-
žívají recyklovatelné materiály, jako 
jsou PET lahve, látky a podobně. 
Právě tyto materiály může dílně 
darovat i veřejnost. „Uvítáme různé 

sušené přírodniny, nepotřebné látky, 
nádoby a mnoho dalšího. Aktuálně 
by se nám hodily slabé sololitové 
desky, které využíváme jako pod-
ložky,“ doplnila lektorka.

SDílna se nachází v pro-

storu charitativního obchůdku 
Dobrovolnického centra ADRA na 
Husově náměstí. Více informací 
mohou lidé získat na facebooku 
SDílna DC ADRA Chomutov či na 
telefonním čísle 724 614 871.

Od července 2019 se v Chomu
tově realizuje projekt Podpora sociál-
ního začleňování, který se zaměřuje 
na pět hlavních oblastí – sociální by-
dlení, dluhovou problematiku, pod-
poru ohrožených rodin, systémová 
opatření a inovativní metody práce 
s předlužeností a evaluaci projektu.

Od srpna probíhalo postupné 
zabydlování patnácti klientů do so-
ciálních bytů a intenzivně se s nimi 
spolupracuje. Přijímají se žádosti 
o sociální byt a v rámci prevence 
ztráty bydlení pomáhá sociální pra-

covnice řešit aktuální situaci klientů 
a poskytuje jim základní poradenství. 
Město zajistilo šestnáct sociálních 
bytů. Cílem je stabilizace rodiny 
a udržení bydlení.

V aktivitě podpory ohrožených 
rodin se sociální pracovnice za-
měřují na posilování rodičovských 
kompetencí ve vazbě na spolupráci 
se základními školami. Cílem je sta-
bilizace rodiny, trénink praktických 
dovedností rodičů ve vztahu k vý-
chově a vzdělávání dětí, péče o děti 
a domácnost.

V oblasti dluhové problematiky 
působí sociální pracovnice v rámci 
prevence, zajišťují odborné kurzy 
s protidluhovou tematikou pro kli-
enty, poskytují základní poradenství 
a informují o možnostech oddlužení. 
Cílem je zmírňování zadluženosti 
a odstranění překážek pro splácení 
pohledávek.

V systémových opatřeních práce 
s předlužeností zpracoval protidlu-
hový koordinátor návrh Koncepce 
protidluhové politiky statutárního 
města Chomutova, byla jmenována 

expertní skupina pro dluhovou ob-
last a vytvořena platforma pro lepší 
propojení města a ambulantních fo-
rem dluhového poradenství, kterého 
se může zúčastnit i cílová skupina. 
Cílem je spolupráce na koncepci, vý-
měna a sdílení informací o dluhové 
problematice a osvětová kampaň. 
Evaluace projektu změří dopady re-
alizace klíčových aktivit projektu na 
cílovou skupinu a sociálně vylou-
čenou lokalitu. Bude vyhodnocena 
efektivita a účelnost realizovaných 
opatření.

Jubilejní Ostrostřelecký ples 
slibuje noblesu a eleganci

V městském divadle se v sobotu 
7. března od 20 hodin uskuteční již 
desátý

Ostrostřelecký ples. Tak jako 
v předchozích devíti ročnících, i letos 
bude hosty plesu bavit oblíbená cho-
mutovská kapela Úlet. Spolu s velkou 
porcí tance si návštěvníci užijí také 
nápaditý program, o který se kromě 
teplické taneční skupiny Bolly Ladies 
postarají také sami ostrostřelci a je-
jich dámy. Nebude chybět ani tradiční 
střelecká soutěž v salonní střelbě, te-

matický fotokoutek, opravdu bohatá 
tombola i možnost přispět na chari-

tativní účely. Večerem bude provázet 
moderátor Milan Král.
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Třináct týmů z pěti měst soutěžilo ve florbalu

Průvod masek 
došel k radnici 
ve skanzenu

Florbalový klub Heros Florbal 
Chomutov uspořádal ve spolupráci 
se základní školou Březenecká pátý 
ročník florbalového turnaje. I tento 
ročník se těšil hojné účasti základ-
ních škol, a to nejen z Chomutova, 
ale také z Jirkova, Meziboří, Radonic 

a Kadaně. O prvenství v turnaji tak 
soutěžilo třináct družstev z osmi zá-
kladních škol z pěti různých měst. 
„Velmi pěkná statistika, která byla 
hned v úvodu příslibem skvělého tur-
naje. Souboje v základních skupinách 
poodhalily možnosti jednotlivých 

výběrů a především ukázaly dravost 
a touhu mladých florbalistů získat 
titul vítěze turnaje,“ uvedl zástupce 
ředitelky Josef Karhan.

Vyřazovací část turnaje byla pře-
hlídkou florbalových dovedností, 
umu, ale také emocí, které ke sportu 

neodmyslitelně patří. Všechny zápasy 
se ovšem odehrály v duchu fair play 
a nad radostí z vítězství převládla 
radost ze hry samotné. Vítězem 
turnaje se po velmi vyrovnaném fi-
nálovém utkání stala pořádající ZŠ 
Březenecká.

Letošní masopustní akce 
Zooparku Chomutov se celá ode-
hrála v areálu skanzenu Stará Ves. 
Jedna z budov se dokonce stala na 
chvíli radnicí, ke které celý prů-
vod vedený členy divadla Mazec 
směřoval, aby zde dostal oficiální 
povolení k masopustnímu veselí. 
Program pokračoval hudebním 
vystoupením a soutěžemi pro děti 
ve stodole statku až do 17. hodiny. 
Nechyběly samozřejmě ani zabijač-
kové dobroty.

Hudebníci dětem hráli i četli
Mateřská škola Kamarád 

v Růžové ulici je zapojena do pro-
jektu Čím budu, až vyrostu a do 
kampaně Celé Česko čte dětem. 
Oba projekty se úspěšně daří pro-
pojovat. „Do školy zveme hosty, 
kteří jednak představí své povo-
lání a poté o něm přečtou dětem 
pohádku. Tentokrát naše pozvání 
přijala hudební skupina skláda-
jící se z části členů jirkovského 
orchestru Red Dwarf Band a jed-
noho člena Komorního orches-
tru města Chomutova. Přinesli si 
s sebou hudební nástroje, které 
mnohé děti takhle zblízka možná 
nikdy neviděly – banjo, kontra-
bas, elektrickou kytaru, housle, 

klarinet. Dokázali dětem přiblí-
žit jednotlivé nástroje a ukázat, 
jak jednotlivě zní jejich tón,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Jana 
Benešová.

Hudebníci vysvětlili dětem, 
co dalšího je k interpretaci hudby 
nezbytné, například znalost not 
a podobně. Společně pak dětem 
zahráli spoustu skladeb. Muzikant 
Martin Matocha zakončil koncert 
četbou příběhu z knihy Pohádky 
z mechu a kapradí – Jak Křemílek 
a Vochomůrka našli pod borůvkou 
housličky. Podmanivou a téměř 
kouzelně pohádkovou atmosféru 
čteného příběhu podkreslovaly 
tóny housliček a piana.

Kadaňská získala pohár na turnaji ve futsalu
V městské sportovní hale se 

konal turnaj ve futsalu O pohár 
CHLMF. Turnaj se odehrál systé-
mem každý s každým a již úvodní 
zápasy naznačily, které týmy bu-
dou favority. V průběhu listopadu 
a prosince se odehrála dvě městská 
derby, v prvním vyhrála základní 
škola Kadaňská a v druhém zá-
kladní škola z Jirkova. „Poslední 

zápas mezi námi a Krušnohorskou 
byl velmi vyrovnaný. Naší škole 
stačila k celkovému vítězství re-
míza. Jenže ZŠ Krušnohorská 
vstřelila v úvodu zápasu branku. 
I přes velkou snahu se našim 
chlapcům nepodařilo vyrovnat. ZŠ 
Krušnohorská Jirkov se stala vítě-
zem Poháru CHLMF a naše škola 
obsadila druhé místo,“ popsala 

průběh učitelka tělocviku na ZŠ 
Kadaňská Radka Vaňkátová.

Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen František Straka 
a nejlepším střelcem se stal s deseti 
brankami Josef Polák, oba žáci ze 
základní školy Kadaňská. Tu dále 
reprezentovali Daniel Steklý, Adam 
Máca, Petr Jáchym, František 
Linhart a Ondřej Penk.

První chemické pokusy si děti 
z mateřinek vyzkoušely ve škole

Základní škola Zahradní již pra-
videlně vítá děti z mateřských škol 
Zahradní a Růžová. V pavilonu 2. 
stupně byly totiž v rámci projektu 

Investice do infrastruktury základních 
škol vybudovány dvě nové učebny 
– supermoderní multimediální ja-
zyková učebna a odborná pracovna 

chemie s moderně vybavenou labo-
ratoří. V rámci plnění memoranda 
o spolupráci právě předškoláci nově 
vybudované prostory každý měsíc 
mohou využívat k výuce.

Pod vedením pedagogických 
pracovníků školy a starších žáků si 
mohou vyzkoušet své první labo-
ratorní pokusy, pracovat s moderní 
technikou a seznámit se s prostředím, 
do kterého zanedlouho přijdou s ro-
diči k zápisu. Malí návštěvníci vždy 
odcházejí plni dojmů a do školy se 
tak těší ještě o trochu víc.
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Budoucí prvňáčky čekají zápisy
Na všech základních školách 

zřizovaných statutárním městem 
Chomutovem se budou zápisy ko-
nat ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 
2. dubna, vždy od 14 do 17 hodin. 
Rodiče dětí se mohou rozhodnout, 
jakou školu pro své dítě vyberou. 
Přinášíme tedy základní informace 
o chomutovských školách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
17. LISTOPADU
Předpokládaný počet prvních tříd: 
2 třídy (celkem cca 16 žáků)
Zaměření školy: škola pro žáky 
s mentálním postižením
Výuka jazyků: od 3. třídy výuka ně-
meckého jazyka
Družina ano/ne + kapacita: ano, 
kapacita 150 žáků
Mimoškolní aktivity: 33 zájmových 
kroužků pro žáky školy
Školní jídelna ano/ne + počet jí-
del v denní nabídce: ano, 1 jídlo 
v nabídce
Doplňující informace: zápisu se mo-
hou zúčastnit pouze děti, které mají 
doporučení školského poradenského 
zařízení a bylo u nich diagnostiko-
váno lehké, střední, těžké nebo hlu-
boké mentální postižení
Kontakt: www.1zscv.cz, 474 656 
598

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KADAŇSKÁ
Předpokládaný počet prvních tříd: 
2 třídy
Zaměření školy: škola podporující 
zdraví
Výuka jazyků: AJ od 3. třídy, NJ od 
7. třídy
Družina ano/ne + kapacita: ano, 
kapacita 180 žáků
Mimoškolní aktivity: zájmové 
útvary – sportovky, poi dance, mí-
čovky, hra na kytaru, hra na flétnu, 
jiná výtvarka
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, denně výběr 
ze 2 jídel
Doplňující informace: docházkový 
systém – denně v 8.15 hodin upozor-
nění rodičům v případě, že není dítě 
ve škole, kamerový systém u hlavních 
vchodů, celodenní služba vrátného
Kontakt: www.4zscv.cz, 474 629 646

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
AKADEMIKA 
HEYROVSKÉHO
Předpokládaný počet prvních tříd: 
2 třídy, maximálně 50 žáků dle počtu 
dětí s potřebou podpůrných opatření
Zaměření školy: všeobecný rozvoj 

všech gramotností
Výuka jazyků: AJ od 1. ročníku, NJ 
od 7. ročníku + na II. stupni výběrové 
konverzace z AJ
Družina ano/ne + kapacita: ano, 
150 žáků
Mimoškolní aktivity: keramika, 
kroužky deskových her, logických 
her, doučování, kopaná, volejbal, 
softbal, na II. stupni varianty voli-
telných předmětů – dětská televize, 
cvičení z informatiky, matematiky 
a českého jazyka, fyzikální praktika, 
ekologie, sportovní hry
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: jedno velmi dobré 
jídlo
Doplňující informace: Využití 
učebny na výuku jazyků jako součást 
televizního studia, implementace 
Hejného metody v některých třídách 
I. stupně a II. stupně.
Kontakt: www.12zscv.cz, 474 628 590

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA 
PŘÍKOPECH
Předpokládaný počet prvních tříd: 
3 třídy
Zaměření školy: informatika, cizí 
jazyky – angličtina především, spor-
tovní třídy – od 6. ročníku
Výuka jazyků: AJ od 1. ročníku, 
volitelný 2. cizí jazyk od 7. ročníku – 
NJ a RJ, při zájmu i ŠJ
Družina ano/ne + kapacita: ano, 
180 žáků
Mimoškolní aktivity: ve škole pů-
sobí školní klub Příkopák, fotbal, 
košíková
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 1 až 2 jídla
Doplňující informace: škola má 
nadstandardní mezinárodní aktivity 
– ERASMUS, EDISON, výměnné 
pobyty žáků i učitelů
Kontakt: www.3zscv.cz, 474 651 418

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BŘEZENECKÁ
Zaměření školy: moderně vybavená 
bezbariérová škola nabízí mimový-
ukové aktivity pro žáky školy, jak 
v kulturní, tak sportovní oblasti; dis-
ponuje širokým sportovním zázemím 
(2 tělocvičny, travnaté hřiště, rozsáhlý 
sportovní areál, 2 tenisové kurty, vo-
lejbalové hřiště) a příjemným výuko-
vým prostředím tříd i školy, vč. zre-
konstruovaného atria; žáky vyučuje 
zkušený a vstřícný pedagogický sbor 
s individuálním přístupem k žákům
Družina: školní družina disponuje 
neobvyklými možnostmi mimový-
ukových aktivit
Jídelna: školní jídelna nabízí nad-
standardní stravování (svačiny, mini-

bufet, obědy pro veřejnost)
 Doplňující informace: škola je 
zapojena do projektů OPVVV II., 
Ovoce do škol, Mléko do škol, 
Bezpečné klima; na škole působí 
profesionální školní poradenské 
pracoviště
Kontakt: www.zsbrezenecka.cz, 474 
624 110

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZAHRADNÍ
Předpokládaný počet prvních tříd: 
3 + přípravná třída
Zaměření školy: výuka cizích 
jazyků
Výuka jazyků: od 1. třídy AJ, od 6. 
třídy druhý cizí jazyk
Družina ano/ne + kapacita: ano, 150
Mimoškolní aktivity: zájmové 
kroužky sportovní, výtvarné, IT, 
přírodovědné
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 3x týdně vý-
běr ze dvou jídel
Doplňující informace: školní pora-
denské pracoviště
Kontakt: www.2zscv.cz, 474 650 166

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ
Předpokládaný počet prvních tříd: 
3 třídy
Zaměření školy: základní všeobecné 
vzdělání
Výuka jazyků: v 1. a 2. tř. – 1 hod. 
týdně nepovinný AJ, od 3. ročníku 
– 3 hod. týdně AJ (na 2. stupni AJ, 
RJ, NJ)
Družina ano/ne + kapacita: družina 
pro 1.–5. ročník pro všechny zájemce 
(kapacita 150 žáků), pro 2. stupeň 
Školní klub (kapacita 350 žáků)
Mimoškolní aktivity: fotbal, florbal, 
basketbal, vybíjená, pěvecké sbory, 
deskové hry, výtvarný a rukodělný 
kroužek, keramika, čtenářská dílna, 
modelářský klub, certifikované jazy-
kové kurzy pro žáky
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 2 x týdně vý-
běr ze 2 jídel, možnost připlatit dětem 
denně i školní svačiny
Doplňující informace: 2 přípravné 
třídy pro děti s odkladem i pro děti 
již od 5 let
Kontakt: www.zspisecna.eu, 
474 659 965

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ
Předpokládaný počet prvních tříd: 
3, z toho 2 běžné třídy a 1 třída pro 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami
Zaměření školy: škola pro všechny 
žáky, na 2. stupni i pro žáky se zamě-
řením na matematiku a přírodovědné 

předměty
Výuka jazyků: od 2. třídy anglický 
jazyk, na druhém stupni výuka i ně-
meckého a ruského jazyka, nabídka 
kroužku anglického jazyka
Družina ano/ne + kapacita: ano, 165
Mimoškolní aktivity: kroužky, zají-
mavé třídní a školní projekty
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 3x týdně výběr 
ze dvou jídel
Doplňující informace: dobrá dosaži-
telnost hromadnou dopravou, zkušený 
pedagogický sbor, školní poradenské 
pracoviště, úspěchy žáků v soutěžích
Kontakt: www.zakladniskola.cz, 474 
629 709

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
HORNICKÁ
Předpokládaný počet prvních tříd: 
3 třídy po 18 žácích
Zaměření školy: třídy s běžným 
vzdělávacím programem a třídy s roz-
šířenou výukou TV – zaměření na 
lední hokej
Výuka jazyků: anglický jazyk od 3. 
třídy, 2. cizí jazyk od 7. třídy
Družina + kapacita: ano, 180 žáků
Mimoškolní aktivity: spolupráce 
s kluby Piráti Chomutov a Levharti 
Chomutov, kroužek matematiky, ke-
ramika, sportovní hry, součástí školy 
je bazén
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 1 jídlo
Doplňující informace: spolupráce 
s mateřskými školami, besedy, které 
vedou preventisté MP Chomutov
Kontakt: www.7zscv.cz, 474 629 890

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA PALACHOVA
Předpokládaný počet prvních tříd: 
1 (ročníky jsou kombinovány)
Zaměření školy: speciální škola pro 
žáky se středně těžkým, těžkým a hlu-
bokým mentálním postižením a kom-
binací vad
Výuka jazyků: ne
Družina ano/ne + kapacita: ano, ur-
čena všem žákům
Mimoškolní aktivity: výlety, psycho-
rehabilitační pobyty, celoškolní akce, 
exkurze, projektové dny, divadla
Školní jídelna ano/ne + počet jídel 
v denní nabídce: ano, 1 jídlo
Doplňující informace: interak-
tivní technika, snoezelen, bazén, 
keramická dílna, cvičná kuchyňka, 
rozlehlá zahrada s přírodní učebnou 
a velké množství speciálních a reha-
bilitačních pomůcek
Kontakt: www.specialniskola.cz, 
474 686 078.



inzerce

18 | inzerce

L O A D E D .
S E C U R E D .
D E L I V E R E D .

D o naší firmy, která se specializuje na kamionovou přepravu 
hledáme člověka, který by se stal součástí našeho týmu. 

Jste z Chomutova a okolí?

Pokud ano, pak hledáme právě Vás 
na pozici

ŘIDIČE – STŘÍDAČE.

Pozice je vhodná pro důchodce. 

Více informací 
na tel. čísle +420 778 015 780

Oslavme společně 

Světový den vody

Dvaadvacátého března si opět po roce připomeneme Světový 
den vody, jehož cílem je tentokrát připomenutí významu a důle- 
žitosti vody. Její dostatek není na celém světě samozřejmostí. 

Problém s nedostatkem vody naštěstí nemusí řešit obyvatelé sever-
ních Čech, kteří mají neustálý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě.  
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Severočeské vodovody  
a kanalizace (SčVK), jejímž posláním je provozování vodárenské  
infrastruktury v severních Čechách. Díky dodávce kvalitní pitné 
vody nemusí severočeští obyvatelé kupovat filtry ani kvalitu vody  
nijak podomácku upravovat. Dodávaná voda totiž splňuje nejpřísnější 
požadavky platné legislativy.

92x130_denvody.indd   192x130_denvody.indd   1 19.02.2020   10:2119.02.2020   10:21

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 www.rodinnezapoleni.cz

sobota 21. března  |  11.00—16.00 hodin
Městský park Chomutov

Vítáme jaro
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KŘÍŽOVKA Před sto lety 6. března se v městském divadle uskutečnila první (tajenka) v Chomutově.
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OSMISMĚRKA V březnu proběhne oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti … VTIPY

Perlička ze školy: „Velikonoční 
zajíček je hlodavec, kterého je 
možné spatřit pouze za veliké noci.“

Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi 
samá modřina, prosím tě, kdo tě 
tak zmlátil?” 
A syn na to: „Ále, banda kluků si 
mě spletla s holkou a nařezali 
mi.“ 
„A to jsi nemohl utíkat, kluku 
jedna pitomá?!” 
„Nemohl, ono se v lodičkách 
špatně utíká.“

Na Velikonoce nehoduju… Už 
jsem na ten proklatej svátek 
zrušil dvě auta!

Baví se dva chlapi v hospodě 
a jeden se ptá druhého: „Tak 
co? Udělali jste s manželkou 
o Velikonocích dobrý skutek?” 
„Ano, přišla tchýně a my jsme jí 
udělali takovou výjimku.“ 
„A jakou?” 
„Pustili jsme ji dovnitř.“

Velikonoční řidič je viditelně 
ve veselejší náladě a už ho 
zastavuje policejní hlídka. K autu 
přijde mladá policistka a spustí: 
„Tak si vystupte, pane řidiči, 
co ta pomlázka za volantem?" 
„Jé, promiňte, slečno,“ usmál se 
řidič, „já nevěděl, že chcete taky 
vyšupat...“

RČENÍ, POETI, ŽITNÁ, STANY, NÁTĚR, KALUŽ, ESTÉT, SYTIČ, METEOR, 
LETÁK, RODÁK, SOUZVUK, ŽETON, VERNE, BIVAKY, RACEK, NEVÝT, KTERÁ, 
TEEPEE, VOKÁL, DOTYK, VNADA, NECKY, BŘEVNA, OVČÁK
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 4.3. st 09.30  A3V – ZA BRANOU DO MINULOSTI – Od studia regionální historie 
k románu – Chomutovská knihovna

 4.3. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 4., 11., 18., 
 25.3.  st 18.00 LASO – country tance pro páry i singly – SVČ Domeček
 5.3. čt 12.00  VZPOMÍNKOVÝ AKT KE 170. VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASA-

RYKA – parčík na náměstí T. G. Masaryka
 6. a 7.3. 09.00  CHOMUTOVSKÉ DESKOHRÁTKY – pravidelný třídenní minifestival 

deskových her, volné hraní, turnaje, prezentace výrobců a distributorů her, nákup 
her za zvýhodněné ceny – Chomutovská knihovna

 7.3. so 09.00  CVIČENÍ NA PODPORU LIDÍ S ROZTROUŠENOU SKLERÓ-
ZOU – tělocvična ESOZ

 7., 21.3. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 9.3. po 17.00  PAVEL KRAEMER – přednáška – Café Atrium
 10.3. út 17.00  DEPRESE. A CO DÁL? – přednáška – Café Atrium
 10.3. út 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – autorské čtení a beseda se spisovatel-

kou Pavlou Horákovou – Chomutovská knihovna
 12.3. čt 17.00  PARTNER. VZTAHY V SOUČASNÉM POJETÍ – přednáška – Café 

Atrium
 12.3. čt 17.00  VERONIKA KYČERA KUČEROVÁ – SLÁMA V BOTÁCH 2 – setká-

ní a beseda s autorkou knihy – Chomutovská knihovna
 14.3. so 13.00  PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ – Zoopark Chomutov
 15.3. ne 17.00  TANEČNÍ WORKSHOP S PROFESIONÁLY – Severočeské divadlo 

opery a baletu, ukázky z Labutího jezera a duety – ZUŠ T. G. Masaryka
 17.3. út 17.00  NASTARTUJ SE JÍDLEM – přednáška – Café Atrium
 18.3. st 17.00  JEZUITSKÝ ŘÁD VČERA A DNES – Petr Havlíček představí zakladatele 

jezuitského řádu Ignáce z Loyoly a jeho spiritualitu – Chomutovská knihovna
 19.3. čt 09.30  A3V – NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ V SENIORSKÉM 

VĚKU – Chomutovského knihovna
 19.3. čt 13.00  ŽENY A LITERATURA – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 19.3. čt 16.30  ZLATO DVEŘE OTVÍRÁ – historie zlata, vývoj těžby, pochopení cyklů 

v ekonomice, základy investování – Chomutovská knihovna
 20.3. pá 19.00  MUŽŮM NEPŘÍSTUPNO – komediální představení divadla NaOko – KaSS 

na Zahradní
 21.3. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 21.3. so 11.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – VÍTÁME JARO – městský park
 24.3. ÚT 15.30  ŠÁTKOVÁNÍ – setkání maminek, které zaujalo šátkování miminek – RC 

Rozmarýn
 24.3. út 17.00  VNITŘNÍ MOTIVACE – přednáška – Café Atrium
 27.3. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY – MANŽELKA ZA 50 OVCÍ – Chomutovská knihovna
 27., 28.3. 19.00  NOC S ANDERSENEM – Chomutovská knihovna
 28.3. so 09.30  DEN POEZIE – regionální soutěž v recitaci dětí – Chomutovská knihovna
 28.3. so 19.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ – Venuše a Měsíc nedaleko hvězdokupy Plejády 

– prostranství u bývalého kina Oko
 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

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 17.3. út 19.00  MUZIKÁL POP SWING – koncert jarní části 29. sezony Festivalové-
ho orchestru Petra Macka 

 18. a 19.3. 14.30  MATEŘINKA 2020 – oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti 
 23.3. po 19.00  MALINA BROTHERS – unikátní bluegrassový projekt 
 29.3. ne 15.00  LOTRANDO A ZUBEJDA – pohádka pro děti
 28.3.  so 20.00  REPREZENTAČNÍ PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 
 30.3.  po  20.00  METODY VÝSLECHU A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – přednáška

 5., 12., 19.3. 17.00  KURZ KRASOPISU – SDílna – Husovo náměstí
 10.3. út 18.00  KRESBA TUŽKOU – SDílna – Husovo náměstí
 17. a 24.3. 18.00  INVERZNÍ KRESBA – SDílna – Husovo náměstí
 26.3. čt 17.00  JARNÍ DEKORACE Z PŘÍRODNIN – SDílna – Husovo náměstí
 31.3. út 18.00  KRESBA – PASTELKY – SDílna – Husovo náměstí

MĚSTSKÉ DIVADLO

SDÍLNA

 6., 20. a 27.3.  17.00  KLAVÍRNÍ VYSTOUPENÍ JANA KOLÁŘE – Jacques café
 10.3.  út 18.30  MUSIK OF KRYŠTOF GÄRTNER – večer s hudbou – 

ZUŠ T. G. Masaryka
 13.3.  pá 18.00  JANEK A KAPELA – Café Atrium
 14.3. so 19.00  KONCERT ADÉLY RADIMCOVÉ – folkové písně s prvky popu 

– Jacques café
 16.3.  po 18.30  HRAJEME SI PRO RADOST VI. – jarní koncert žáků 

smyčcového oddělení – ZUŠ T. G. Masaryka
 19.3.  čt 19.00  RECITÁL MARTINA RUFERA A MATĚJE VLČKA – Café 

Atrium
 21.3.  so 17.00  VÍTÁNÍ JARA S MADRIGALEM – koncert vokálně 

instrumentálního souboru Madrigal – kostel sv. Ignáce
 24.3. út 18.30  KONCERT HIROYUKI SATO A EMI SUZUKI – hudební 

recitál japonského klarinetisty a pianistky – ZUŠ T. G. Masaryka
 26.3. čt 18.00  JARNÍ KONCERT – skladby světových i českých mistrů – 

ZUŠ T. G. Masaryka

KONCERTY

 Od 2.3.  KRUŠNOHOŘÍ – výstava obrazů Květy Novákové – Café Atrium
 Od 3.3.  KACHLE SEDMI STOLETÍ, SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN – 

oblastní muzeum, radnice
 Od 5.3.  JITKA KŮSOVÁ – Z PODSTATY BYTÍ – galerie Špejchar
 Od 7.3.  NEJ CHOMUTOVSKA – “HORY DOLY“ – REGION 

NEČEKANÝCH MOŽNOSTÍ – oblastní muzeum, kostel sv. Kateřiny
 Od 15.3.  VŮNĚ DÁLEK – výstava obrazů Evy Čermákové – Jacques café
 18. a 19.3.  VÝTVARNÁ VÝSTAVA – městské divadlo
 Od 20.3.  FOTOGRAFIE Z CEST – výstava fotografií Tomáše Konráda – Café Atrium
 24. až 27.3.  VÝSTAVA DAROVACÍ LISTINY BEDŘICHA NAČERADCE – 

oblastní muzeum, radnice
 Do 27.3.  VZPOMÍNKA NA LÁĎU – výstava obrazů a grafik Ladislava Steňka – 

galerie Lurago
 Do 28.3.  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 3.4.  HEIDI ŠOTTOVÁ – BAREVNÉ ORNAMENTY – výstava amatérské 

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

 Do 30.4.  VÍM, CO JE SMRT, ANIŽ BYCH SE JÍ DOŽIL – výstava obrazů Michala 
Rapanta – galerie Zlatý klenot

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 4.3. st 17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU 18.00 PARAZIT 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 5.3. čt 16.00 FRČÍME 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 19.00 NEVIDITELNÝ
   20.00 V SÍTI
 6.3. pá 16.00 FRČÍME (3D) 17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU 19.00 NEVIDITELNÝ
   19.30 V SÍTI
 7.3. so 14.00 FRČÍME (3D) 15.00 JEŽEK SONIC 17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
   18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 19.00 NEVIDITELNÝ
 8.3. ne 14.00 FRČÍME 15.00 VOLÁNÍ DIVOČINY 17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
   18.00 VLASTNÍCI 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
 9.3. po 17.00 VLASTNÍCI 18.00 KRÁLÍČEK JOJO 19.30 NEVIDITELNÝ
 10.3. út 17.00 V SÍTI 18.00 1917 19.30 NEVIDITELNÝ
 11.3. st 14.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 17.00 11 BAREV PTÁČETE
   18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 20.00 STAŘÍCI
 12.3. čt 17.00 ZAPOMENUTÝ PRINC 18.00 3BOBULE 19.30 3BOBULE
 13.3. pá 16.00 ZAPOMENUTÝ PRINC 17.00 KRÁLÍČEK JOJO
   19.00 3BOBULE 20.00 BLOODSHOT
 14.3. so 14.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU 16.00 3BOBULE
   17.45 RICHARD WAGNER: BLUDNÝ HOLANĎAN 19.00 3BOBULE
 15.3. ne 14.00 SUPER MAZLÍČCI 15.00 ZAPOMENUTÝ PRINC
   17.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU 18.00 BLOODSHOT 19.00 3BOBULE
 16.3. po 17.00 3BOBULE 18.00 11 BAREV PTÁČETE 19.30 3BOBULE
 17.3. út 17.00 BLOODSHOT 18.00 3BOBULE 20.00 NEVIDITELNÝ
 18.3. st 17.00 3BOBULE 18.00 V SÍTI 19.30 BLOODSHOT
 19.3. čt 16.00 VLASTNÍCI 17.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 20.3. pá 16.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
   17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA 19.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 21.3. so 14.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
   15.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
   18.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 20.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 22.3. ne 14.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
   15.00 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN 17.00 3BOBULE
   18.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 19.30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 23.3. po 17.00 JUDY 18.00 BLOODSHOT 20.00 SVIŇA 
 24.3. út 17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU 18.00 PRO SAMU 20.00 V SÍTI
 25.3. st 17.00 BLOODSHOT 18.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
   20.00 NEVIDITELNÝ
 26.3. čt 17.00 MULAN 18.00 AFRIKOU NA PIONÝRU 19.30 ŠARLATÁN
 27.3. pá 16.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 MULAN (3D)
   19.00 AFRIKOU NA PIONÝRU 20.00 ŠARLATÁN
 28.3. so 14.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 15.00 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
   17.00 MULAN (3D) 18.00 ŠARLATÁN 20.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
 29.3. ne 14.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
   15.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 MULAN 18.00 EMMA.
   19.30 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
 30.3. po 17.00 MULAN 18.00 EMMA. 19.30 ŠARLATÁN
 31.3. út 17.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTV 18.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
   20.00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

KINO SVĚT

   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
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KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

přijme od září 2020
učitele s aprobací 
českého jazyka
Přednost mají plně kvalifikovaní a aprobovaní zájemci.

Své nabídky posílejte: 
na adresu ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895, 430 02 Chomutov,  
na mail: miloslav.hons@3zscv.cz, telefonujte na 474 651 418  
nebo přijďte na kávu přímo k řediteli.

Miloslav Hons, ředitel školy

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  

 4.3. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – LITOMĚŘICE – hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 6.3.  pá 19.30  LEVHARTICE CHOMUTOV – SLOVANKA ML. BOLESLAV – 
utkání Ženské basketbalové ligy – městská sportovní hala

 7.3. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – finále – střelnice SSK Chomutov
 8.3. ne 09.00  STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR – V. kolo – střelnice SSK Chomutov
 14. a 18.3.  10.00  KAMENCOVÉ JEZERO OTEVŘENO OTUŽILCŮM – 

Kamencové jezero
 21.3.  po 08.00  JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ NA BLATNĚ – délka trasy 8, 10 a 15 

km – start Bezručova ul., Merkur – směr Blatno

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

SPORT

Pravidelné 
akce

 31.3.  Palackého od SZŠ, Vodních staveb vč. zadních traktů a parkoviště, sídl. Zdeňka 
Štěpánka, Školní, Vršovců, Vikové-Kunětické

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

 2.4.  Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. Dr. Beneše, Spořická, Školní, 
Poděbradova + vnitroblok

 7.4.  28. října, Školní. Karolíny Světlé, zadní trakt u MÚ, Wolkerova, Nádražní, Lipská 
k uhelným skladům

 8.4.  Zborovská (Dehtochema), Za Zborovskou, Bezručova, Škroupova (od ul. 
Bezručova po ul. Blatenská), Blatenská (od ul. Škroupova po ul. Zborovskou), 
Buchenwaldská

 9.4.  U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilkovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova

 14.4.  Vodní, Ctiborova, Žerotínova, Jugoslávská, Sladkovského, Dukelská - chodníky 
 15.4.  Pražská (od ul. Dolní po skládku), Na Moráni (k masokombinátu), Raisova 

(průmyslová zóna)
 16.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, Maxima Gorkého, 

Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická
 18.4.  Edisonova mimo chodníku u Nsp a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquasvěta
 21.4.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo náměstí, 

Revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská. Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá (od ul. 
Na Bělidle po ul. Alf. Muchy) - chodníky, Farského, Mánesova

 22.4.  Partyzánská, Heydukova, Grégrova, Sklepní, Mostecká (část), Karla Buriana, 
Selská, Arbesova, Vinohradská - chodníky, Puškinova, Na Příkopech

 23.4.  Kosmonautů, Patočkova, Vítězslava Nezvala, Sluneční
 28.4.  Zadní Vinohrady, Alfonse Muchy, U Kamencového jezera
 29.4.  Čelakovského (od ul. Mostecká po ul. Politických vězňů), Mostecká, Přemyslova, 

Tomáše ze Štítného, Politických vězňů, Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova
 30.4.  Čelakovského (od ul. Politických vězňů po ul. Cihlářská, Stromovka, Okrajová, 

cyklistická stezka, Přísečnická, Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká

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

24. a 31. březen 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)�. 

VYŘEŠTE DVBT-2!
Televize přes satelit  

nebo internet ZDARMA!

Tel. 778 880 006   
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Královnou je pojedenácté Kubová

S organizačními změnami, a tudíž 
novým názvem Sportovec regionu 
Chomutovsko 2019 proběhla v uplynu-
lých týdnech tradiční anketa, jejímž cí-
lem je každoročně určit, kdo je ve světě 
sportu nejlepší. Výsledky byly před 
zaplněným sálem městského divadla 
odtajněny v polovině února.

Respondenti ankety zohlednili 
loňské úspěchy sportovců, a tak si pro 
nejvyšší ocenění v jednotlivých kate-
goriích na pódium vystoupali fotba-
listé Junioru Chomutov ročníku 2007 
(2. místo v české lize žáků), kanoista 
Jakub Remuta (5. místo individuálně 
a 4. místo ve čtyřkajaku na juniorském 
MS, mistr ČR), handicapovaný atlet 
Marek Douda (medailová umístění na 
velkých mezinárodních závodech, dr-
žitel národních rekordů ve vrhu koulí, 
hodu oštěpem a diskem), plavecká 
štafeta Slávie Chomutov (mistři ČR), 
trenér Petr Doležal (trenér kanoistů 

s úspěchy na MČR, ME i MS) a bas-
ketbalista Pavel Malý (na snímku, jako 
kapitán dotáhl Levharty do 2. ligy). 
Hvězdou Chomutovského deníku se 
stal basketbalista Ondřej Kovář, opora 
juniorů a v 18 letech člen týmu mužů 
ve 2. lize. Na výsluní ho vyzdvihli čte-
náři, od kterých dostal 570 hlasů.

V nejprestižnější kategorii dospě-
lých jednotlivců byli mezi oceně-
nými sportovci chomutovští hokejisté, 
florbalisté, basketbalisté, zápasník 
a také plavci. Ti obsadili dvě nejvyšší 
příčky, přičemž už před slavnostním 
večerem nikdo nepochyboval, že krá-
lovnou sportovců na Chomutovsku se 
stane Simona Kubová, už pojedenácté 
za sebou. Rok 2019 se jí vydařil, na 
mistrovství Evropy obsadila třikrát 5. 
místo, na mistrovství světa skončila 
devátá na 100 m, ve svazové anketě se 
stala plavkyní roku a jako vůbec první 
z českých sportovců se kvalifikovala na 

olympiádu do Tokia. „Chtěla bych tam 
plavat finále, tedy být mezi osmičkou 
nejlepších. Když zaplavu skvělý čas, 
bude z toho i skvělé umístění,“ uvedla 
Simona Kubová, která si současně pro 
rok 2020 vytyčila za cíl více odpočívat.

Předělem mezi vyhlašovanými 
kategoriemi byla taneční vystoupení 
a ukázka karate. Ale ještě víc diváky 
zajímaly rozhovory moderátora Petra 
Vichnara s vyhlašovanými sportovci. 
Basketbalista Jakub Houška přítomné 
pobavil přiznáním, že kvůli vyhla-

šování ankety odešel z jednání Rady 
města Děčína, jejíž je členem. Jediná 
dívka v žákovském družstvu chomu-
tovských vzpěračů diváky rozesmála, 
když na otázku jak se cítí mezi kluky, 
odpověděla „je to smutné, ale přiro-
zeně“. Úspěch měl i florbalista Tadeáš 
Melíšek při etudě s pestrými ponož-
kami. Petr Vichnar zjistil, že takové 
pravidelně dostává na Vánoce, a chtěl 
potvrdit, že je dostává od snoubenky. 
Na to mu Melíšek odvětil, že přece od 
Ježíška.

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ
1. Simona Kubová (plavání, TJ 
Slávie Chomutov), 2. Tomáš Franta 
(plavání, TJ Slávie Chomutov), 3. Ar-
tur Omarov (zápas, Czech Wrestling 
Chomutov), 4. Jakub Štěrba (Flor-
bal Chomutov), 5. Marek Tomica 
(hokej, Piráti Chomutov), 6. Tadeáš 
Melíšek (Florbal Chomutov), 
7. Ondřej Šarša (Florbal Chomu-
tov), 8. Dominik Pavlát (hokej, 
Piráti Chomutov), 9. Jakub Houška 
(basketbal, BK Levharti Chomutov), 
10. Michaela Krejzová (basketbal, 
BK Levharti Chomutov).

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ
1. štafeta TJ Slávie Chomutov 
(plavání), 2. muži Florbal Chomu-
tov (florbal), 3. ženy BK Levharti 
Chomutov (basketbal)

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ
1. Jakub Remuta (rychlostní kano-
istika, SC 80 Chomutov), 2. Lucie 
Gruntová (lední hokej, Klášterec 

nad Ohří), 3. Karolína Pekárová (fot-
bal, Junior Chomutov), 4. Ondřej 
Kovář (basketbal, BK Levharti Cho-
mutov), 5. Lukáš Buňat (kickbox, SK 
Kosagym Kadaň)

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ
1. žáci Junior Chomutov (fotbal), 
2. starší minižákyně BK Levharti 
Chomutov (basketbal), 3. mladší 
žáci TJ VTŽ Chomutov (vzpírání)

TRENÉR
1. Petr Doležal (kanoistika, 
Sportclub 80 Chomutov)

MASTERS
1. Pavel Malý (basketbal, BK Levhar-
ti Chomutov)

HANDICAP
1. Marek Douda (atletika, TJ VTŽ 
Chomutov/NOLA Teplice)

HVĚZDA DENÍKU
1. Ondřej Kovář (basketbal, BK 
Levharti Chomutov)

SPORTOVEC REGIONU CHOMUTOVSKO 2019

Premiéra VEKI Boxerského klubu byla úspěšná
Po půlroce tréninků a dvou mě-

sících oficiální činnosti se VEKI 
Boxerský klub Chomutov zapojil do 
mistrovských soutěží. A premiéru si od-
byl také v organizační rovině, protože 
turnaj v Mostě rovnou pořádal.

Do mostecké sportovní haly do-
razilo i čtrnáct boxerů z Německa 
a Polska, a tak se v ringu utkalo šedesát 
dvojic. „Takhle široce obsazený tur-
naj jsem snad nikdy nezažil,“ kroutil 
hlavou trenér VEKI Jan Kováč, který 
přivezl hned 17 borců. „Všichni bo-
xovali poprvé. Za těch pár měsíců se 
museli naučit základy, kroky, boxo-
vání na pytel, pak sparingy. Trénovali 
třikrát týdně, k tomu jsme jezdili do 
Mostu na speciální tréninky za trené-
rem Balínem,“ přiblížil Jan Kováč, jak 
dlouhá byla cesta nováčků do ringu.

A většina z nich se s novou výzvou 
popasovala výborně. Třem ze sedm-
nácti boxerů VEKI se s ohledem na 
to, že dosud neboxovali, nepodařilo 
najít ve stejné váze přiměřeně „zkuše-
ného“ soupeře, ale dalších čtrnáct už si 
nabyté dovednosti v ringu otestovalo. 
A to vesměs velmi úspěšně. „Vyhráli 
jsme deset utkání, takže jsme se uká-
zali luxusně. Kluci boxovali krásně, 
hezky technicky, jako by ani nebyli 
poprvé v ringu. Hodně se mi to líbilo,“ 
těšilo trenéra Jana Kováče. Speciální 
slova chvály měl pro Nikolase Mirgu, 
kterého by spolu s Davidem Polákem 
a Emiliánem Drizim chtěl na základě 
výjimky vyslat už na jaře na mistrovství 
ČR. „Zachoval chladnou hlavu, poslou-
chal pokyny trenérů. Měl vyššího sou-
peře, ale šel vyhrát. Rval se jako pes!“

Zvláštní pocity v Mostě zaží-
val i sám trenér Kováč. Boxoval od 
dvanácti do jednadvaceti let, řadu 
zápasů i v nejvyšší soutěži a v české 
reprezentaci. „Taky jsem míval trému. 
Ale teď jsem ji měl za kluky, takže 
čtrnáctkrát. Ale to jsem nesměl dát 
najevo,“ směje se. „Kluci mi udělali 
radost. VEKI Boxerský klub se ukázal 
a hned se o nás zase mluvilo,“ připo-
mněl Jan Kováč dobu, kdy VEKIBOX 
Chomutov patřil k absolutní české mlá-
dežnické špičce.

Oblastního turnaje v Mostě 
se pod vedením trenéra Ondřeje 
Romana zúčastnila také Škola boje 
Chomutov. V ringu se představilo pět 
jejích borců, od přípravky po seniory. 
Nejpřesvědčivější výkon předvedl již 
zkušený Oliver Skoczylas, přestože se 

utkal s medailistou z MČR. Přesnými 
a tvrdými údery soupeře nejen rozhodil 
psychicky, ale způsobil mu i tržné rány 
v obličeji, kvůli kterým lékař zápas 
ukončil již ve 2. kole. „Celkově to byl 
dobrý turnaj a až na jednoho předvedli 
naši kluci kvalitní výkony,“ zhodno-
til účast Školy boje Chomutov trenér 
Ondřej Roman.

Jan Kováč s Justinem Drizim.
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Princezny, víly, pidimužíci, 
loupežníci a s nimi tyranosaurus, 
jednorožec, tygr, panda, Spiderman 
a mnoho dalších se v Rocknet 
aréně sešlo na úvodní letošní akci 
Rodinného zápolení nazvané Rej 
masek na ledě. Pestrou společnost 
pak samozřejmě doplňovali koza 
Róza a kozlík Rozmarýnek a také 
Picaroon, který je na zimním sta-

dionu doma. O tom, že obliba seri-
álu pořádaného městem ani v desá-
tém ročníku neklesá, svědčila účast 
sto patnácti rodin.

Především na jejich nejmenší 
členy čekalo šest stanovišť, kde 
jim s plněním úkolů pomáhali zá-
stupci hokejových Pirátů a kraso-
bruslařského klubu. Nejšikovnější 
děti v závěru dostaly od spolupo-

řadatele Kultury a sport Chomutov 
nabitou platební kartu pro vstupy 
do Aquasvěta. Oceněny byly i nej-
lepší masky, a tak si další ceny 
odnesla čtyřčlenná šmoulí rodinka, 
Hermiona a autobot Optimus 
Prime. Na úplný závěr byla ze 
všech účastníků vylosována rodina, 
která obdržela poukaz na zájezd do 
libereckého Centra Babylon.
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Desátý ročník zápolení 
zahájil pestrý rej masek



Jmenuji se 
KAREL KRUPA, 
žiji tu s vámi v Chomutově 
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Chcete znát cenu 
své nemovitosti? Volejte.

Dnes je zvláštní doba. V Chomutově je více 
zájemců o koupi než samotných nemovitostí.
 To "šponuje" ceny nahoru. Pokud uvažujete 
o prodeji své nemovitosti, doporučuji situaci 
pečlivě zvážit a neprodávat pod cenou. 
Od toho jsem tu já se svými zkušenostmi.
Kdo chce prodat nemovitost bezpečně 
a za co nejvyšší cenu, prodává se mnou!
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