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8.5. 
Pohádkové představení 
Dášeňka čili život štěněte od 
15 hodin v městském divadle

31.5. 
Festival Ludwiga van 
Beethovena od 19 hodin 
v kostele sv. Ignáce

31.5. a 1.6. 
Protidrogový vlak na vlakovém 
nádraží od 15.30 hodin

14. a 28.5. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

19.5.
Mateřinkové písňobraní 
od 15 hodin v kostele sv. Ignáce

21.–22.5. 
Chomutovské slavnosti od 
10.30 hodin v městském parku

7. a 8.5. 
Mistrovství Čech tanečních 
formací v městské sportovní 
hale

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

Z BÝVALÉHO KINA PRAHA 
BUDE COWORKINO
Město má připravené plány na vznik coworkingového prostoru pro začínající podnikatele, studenty a 
všechny kreativní a tvůrčí lidi v bývalém kině Praha. Coworking je trendem dnešní doby a Chomutov 
by tak získal významný nástroj na podporu místních podnikatelů a rozvoj lokálního kreativního 
průmyslu. Jak by mohl vypadat nově zrekonstruovaný prostor kina Praha v centru Chomutova, 
ukazují vizualizace umístěné na webu www.coworkino.cz. V obrazové podobě s podrobnějším 
popisem je uveřejníme v dalším vydání Chomutovských novin. Nyní je projekt ve fázi zpracovávání 
dokumentace pro stavební povolení.

� aktuality
 4 VODU DO JEZERA JE 

NUTNÉ OPĚT DOPLNIT
Hladina Kamencového jezera 
od loňského roku opět poklesla 
a je zapotřebí ji znovu doplnit. 
Díky vodě z Podkrušnohorského 
přivaděče by se měla zvednout 
o třicet centimetrů.

� téma
 6 CHOMUTOVSKÉ 

SLAVNOSTI PŘIPOMENOU 
ZALOŽENÍ MĚSTA
Primátorovým převzetím 
darovací listiny z roku 1252 
z rukou Bedřicha Načerata 
slavnostně začnou letošní 
Chomutovské slavnosti. 

� rozhovor
 8 VEDOUCÍ KLUBŮ 

SENIORŮ: ZORGANIZOVAT 
ZÁBAVU PRO STO 
DŮCHODCŮ NENÍ JEN 
TAK, PO PANDEMII LIDÉ 
ZLENIVĚLI
Věra Vejražková, Irena 
Jakubčíková a Liběna Šmídová 
jsou vedoucími klubů 
důchodců. Vykonávají v penzi 
náročnou práci, která však 
jakoby byla neviditelná.

� minitéma
 9 NOVOU POVINNOSTÍ JE 

UKLÍZENÍ POPELNIC
Na základě zákona o odpadech, 
který platí od začátku loňského 
roku, vydalo město novou 
vyhlášku stanovující systém 
odpadového hospodářství na 
území Chomutova.

� kultura
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KALENDÁŘE USPĚLY NA 
VELETRHU CESTOVNÍHO 
RUCHU
Chomutovské kalendáře, které 
město každoročně zhotovuje, 
získaly ocenění v prestižní 
soutěži a přehlídce turisticko-
propagačních materiálů 
Turistpropag.

� historie
 14 OSUDY VOLYŇSKÝCH 

ČECHŮ PŘIPOMÍNÁ 
VÝSTAVA
Je zcela náhodné, ovšem 
příhodné, že v době, kdy před 
válkou prchají z Ukrajiny také 
potomci volyňských Čechů, 
pořádá Oblastní muzeum 
v Chomutově výstavu.

� sport
 22 CHOMUTOV SE NA OSM 

DNÍ STAL CENTREM 
SVĚTOVÉHO ZÁPASU
Po dvouleté pauze se do 
Chomutova opět sjela 
evropská a částečně i světová 
špička řeckořímského zápasu 
v kategoriích kadetů U17 
a juniorů U20.

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybrali jsme pro vás rosomáka, 
označovaného jako žrout. Je největ-
ším suchozemským zástupcem lasi-
covitých. Je to svalnatý masožravec 
pověstný zuřivostí a sílou.
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Pevnost číslo 88 rozšířila 
prohlídku muzea

Členové Muzea českosloven-
ského opevnění z let 1936 až 1938 Na 
Kočičáku slavnostně zahájili letošní 
sezónu. Jak u nich bývá dobrým zvy-
kem, přišli hned s novinkou. Tou je 
zpřístupnění nově zrekonstruovaného 
a plně vybaveného objektu číslo 88. 
„Jedná se o pevnůstku vzor 36, ve 
které sloužili tři až čtyři vojáci. Výstroj 
objektu tvořil lehký kulomet a pušky. 
Tato pevnůstka je vybavená i dřevě-
nými okenicemi, které zakryly střílny 
v době, kdy tam nebyli vojáci, aby 

pomohly objekt maskovat,“ vysvětlil 
člen muzea Jan Šíma.

Návštěvníci muzea si mohou nyní 
prohlédnout již čtyři zrekonstruované 
objekty, prohlídkové trasy jsou navíc 
osazené naučnými tabulemi. A to 
i těch pevností, které na opravu teprve 
čekají, aby měli lidé informace i o mís-
tech, která zatím navštívit nemohou.

Práce na rekonstrukci objektu číslo 
88 trvaly několik měsíců, zapojili se 
do nich jak dospělí členové muzea, tak 
i mladí bunkráci.

Na chomutovské nádraží přijede 
na dva dny protidrogový vlak

Žáci chomutovských základ-
ních škol i veřejnost bude moci opět 
navštívit takzvaný Revolution train, 
tedy protidrogový vlak. Program 
uvnitř šesti vagónů s interaktivními 
místnostmi a kinosály cílí na prevenci 
proti závislostem a návštěvníkům je 
podáván moderní, zajímavou formou. 

V příběhu několika přátel a jejich 
rodin se přítomní dozví, jak snadné je 
propadnout závislosti, jaké jsou dů-
sledky nesprávného rozhodnutí a jak 
těžké je se závislostí skončit.

Vlak bude na chomutovském ná-
draží v úterý 31. května a ve středu 
1. června. Dopolední čas je vyhrazen 

pro žáky škol, veřejnost jej může 
navštívit po oba dny od 15.30 do 
18 hodin.

Cílem vlakového programu je 
prostřednictvím zapojení lidských 
smyslů zapůsobit na návštěvníka 
a inspirovat jej k pozitivním ži-
votním volbám. Představeny jsou 

mechanismy, kterými drogová zá-
vislost vzniká, až do důsledků, které 
v životě závislého čekají. Díky zapo-
jení do reálného příběhu, emotivním 
situacím a interaktivnímu přístupu 
dokáže program zaujmout a dát pro-
stor k přemýšlení nad nebezpečím 
legálních i nelegálních drog.

Dopravní hřiště by mohlo být 
do konce roku nové

Vodu do jezera je 
nutné opět doplnit

Do konce roku by mohly děti 
navštěvovat nově zrekonstruo-
vané dopravní hřiště u Domovinky. 
Město nyní hledá zhotovitele prací.

V areálu vyrostou nové, vzá-
jemně propojené objekty, jejichž 
fasáda bude připomínat policejní 
stanici a vězení. Zázemí hřiště bude 
mít dvě nadzemní podlaží, v pří-
zemí bude učebna, sklad pomůcek 
a sociální zázemí. V patře pak bude 

technická místnost a částečně po-
chozí střecha s napojením na lávku. 
Ta přemostí vozovku a bude sloužit 
jako rozhledna po areálu. Podobu 
vězení bude mít sklad jízdních kol.

Hřiště by mělo být zmoderni-
zované do konce letošního roku. 
Předpokládaná hodnota veřejné za-
kázky je více než sedmnáct milionů 
korun bez DPH, další více než tři 
miliony pokryje dotace.

Hladina Kamencového jezera od 
loňského roku opět poklesla a je za-
potřebí ji znovu doplnit. Díky vodě 
z Podkrušnohorského přivaděče by 
se měla zvednout o třicet centime-
trů. „Řešíme smlouvu s Povodím 
Ohře, samotné napouštění nastane 
zřejmě na přelomu dubna a května,“ 
řekla vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Hana Nováková.

Příčiny úbytku vody Povodí 
Ohře nesleduje, protože jezero pa-
tří městu. „Obecně lze říci, že je 
to dlouhodobé sucho, které trvalo 
sedm let od roku 2014 do roku 
2020. Něco se ztrácí přirozeným 
odparem, ale hlavně chybí pod-

zemní voda. To znamená, že voda, 
která se dopustí, nasytí podzemí, 
ale výrazný dopad na zvýšení hla-
diny nemá,“ uvedl mluvčí Povodí 
Ohře Jan Svejkovský. Vláha chybí 
podzemí i letos. „Loni bylo na 
srážky bohaté jaro, ale na podzim 
bylo už sucho a bilanci příliš nevy-
lepšila ani zima, ani začátek jara,“ 
uvedl mluvčí.

Město odebíralo vzorky vody 
během loňského čerpání vody 
a po doplnění plánované kapacity. 
„Z analýz vyplývá, že dopouš-
tění nemělo žádný vliv na kvalitu 
vody,“ dodal náměstek primátora 
David Dinda.
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KRÁTCE
DVĚ LAVIČKY JSOU 
NOVÉ
Technické služby v uplynu-
lých dnech vyměnily dvě sta-
ré lavičky za nové v Kostnické 
ulici.

DRŽITEL GRAMMY 
ZAHRAJE V ATRIU
Chomutov navštíví 5. května 
newyorský jazzman a držitel 
ceny Grammy Oran Etkin. 
V atriu Chomutovské knihov-
ny vystoupí od 17 hodin 
s jedinečným interaktivním 
koncertem pro děti.

DECHOVKA U SENIORŮ
V Domě s pečovatelskou služ-
bou Merkur se můžete těšit 
na vystoupení dechovky, a to 
12. května od 16 hodin.

DO DIVADLA 
ZA KOSTKOVOU
V městském divadle se 
9. května od 19 hodin 
odehraje bláznivá komedie 
Tik Tik s Terezou Kostkovou 
v hlavní roli.

KVŮLI ODSTÁVCE 
BEZ LEDU
Společnost Kultura a sport 
upozorňuje návštěvníky na 
odstávku ledové plochy na 
zimním stadionu od 1. květ-
na. Více informací na www.
kultura-sport.cz

NOC LITERATURY 
PRO TEENAGERY
Chomutovská knihovna 
přichystala na 13. května 
první ročník veřejného čtení 
pro náctileté. Akci Teenage 
Noc literatury zahájí v atriu 
v 16.30 koncert studentské 
kapely Fusion Factory.

Technické služby začínají 
opravovat komunikace

Technodays byl letos jubilejní

Čarodějnice protančily filipojakubskou noc

Technické služby města Chomu
tova začaly opravovat komunikace 
teplou obalovanou směsí.

Nyní jsou již vhodné klimatické 
podmínky k tomu, aby tímto postu-
pem zacelily výtluky po zimě. Přes 
zimu se vytipovaná místa opravují 
studenou asfaltobetonovou směsí, 
té chladné počasí nevadí.

Nejprve technické služby opra-
vují trasy trolejbusů a autobusů, 
cyklistické stezky a páteřní komu-
nikace, poté komunikace na sídli-
štích a ostatní. V případě havárií 
a opodstatněných podnětů občanů 
budou samozřejmě tyto opravy 
v harmonogramu upřednostněny.

Na místech, kde je přes den 

velmi hustý provoz, budou tech-
nické služby pracovat přes noc. 
Jedná se především o frézování 
komunikací, protože tato technolo-
gie znamená větší omezení provozu 
vlivem nasazení těžké techniky. 
Noční frézování bude probíhat 
nepravidelně v průběhu května 
a června.

Studenou asfaltobetonovou 
směsí opravovaly technické služby 
výtluky od listopadu loňského 
roku. Celkem této směsi spotře-
bovaly 8 tun. Již v únoru a březnu 
začali pracovníci opravovat dláž-
děné chodníky, schodiště, obruby, 
uliční vpusti a ostatní příslušenství 
komunikací.

Veletrh Technodays se v Chomu
tově koná už deset let. Jubilejní ročník 
oslavil letos ve velkém stylu, zú-
častnilo se ho čtyřicet vystavovatelů 
z řad regionálních firem a středních 
a vysokých škol a stovky návštěv-
níků. Veletrh má za cíl propojovat 
požadavky firem na své pracovníky 
s možnostmi výuky škol tak, aby se 
absolventi mohli co nejrychleji a nej-
lépe zapojit do pracovního procesu.

Kromě mnoha setkání účastníků 
veletrhu na jednom místě byl připra-
vený i doprovodný program pro veřej-
nost. „Velmi zajímavá byla například 
virtuální realita, kdy se lidé po nasazení 
3D brýlí ocitli ve zcela jiném světě. 
Také jsme ve spolupráci s chomutov-
ským Domečkem nabídli možnost vy-
zkoušet si programování robotů a lidé 
si s nimi mohli i různě pohrát,“ uvedla 
ředitelka Okresní hospodářské komory 
v Chomutově Ivana Košanová.

Především děti si mohly vy-
zkoušet i výuku matematiky 
pomocí origami, starší a dospělí 

se utkali v soutěžních kvízech. 
Připravené byly i dvě odborné 
přednášky.

Do chomutovského zooparku 
se poslední dubnový den slétly 
čarodějnice. Kdo se nebál, mohl 
si s nimi užít zábavný program, 
ve kterém samozřejmě nechyběly 
masky a oheň. 

Pálení čarodějnic v zooparku 
bylo letos spojeno s další akcí 
Rodinného zápolení. Na rodiny če-
kala soutěž o nejhezčí dětskou i do-
spělou čarodějnici, mnoho her a zá-
bavy. Vše završilo zapálení dřevěné 
hranice, kolem které čarodějnice 
protančily filipojakubskou noc. 

Další akce Rodinného zápo-
lení se bude konat již v neděli 
22. května v rámci Chomutovských 
slavností. Rodiny se sejdou v mu-
zeu na radnici a oslaví výročí zalo-
žení města.
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Primátorovým převzetím darovací listiny z roku 1252 z rukou Bedřicha Načerata slavnostně začnou letošní 
Chomutovské slavnosti. Ponesou se právě v duchu oslav 770. výročí první písemné zmínky o Chomutovu. 
Zajímavou novinkou v programu bude vědomostní kvíz pro týmy, návštěvníci se mohou těšit i na rytířské turnaje, 
hudební vystoupení. Hostem slavností bude herec Václav Vydra, který se ujme moderování slavnostního zahájení. 

Chomutovské slavnosti začnou 
21. května v 10.30 hodin v městském 
parku otevřením tržiště, kde budou 
k dostání repliky dobových před-
mětů a také lahodné občerstvení. Již 
o půl hodiny později rozezní park 
tóny písní hudební skupiny Milvus na 
hlavním pódiu, které bude umístěno 
na travnaté ploše podél ulice Boženy 
Němcové. Hudebníky vystřídají 
tanečníci ze skupiny Srdcové eso. 
Hlavní pódium ještě dopoledne obsadí 
kejklíř a sokolník.

V 11.30 hodin se představí Rytíři 
Koruny české s výcvikem koní v pro-
storu bývalého atletického stadionu, 
kde budou mít po celé slavnosti své 
kolbiště a právě tam se bude odehrá-
vat veškerý rytířský program. Odtud 
také ve 14 hodin vyjde průvod rytířů, 
kteří budou doprovázet Bedřicha 
Načerata na cestě za primátorem 
k hlavnímu pódiu. Podle historic-
kých dokladů právě Načerat v roce 
1252 daroval své chomutovské pan-
ství řádu německých rytířů, kteří se 
zasloužili o následný rozvoj města. 
Symbolicky tedy i nyní předá daro-
vací listinu vedení města a tím budou 
moci oficiálně začít slavnosti.

Ve 14 hodin začne jeden z vrcholů 
programu na kolbišti, a to rytířský jez-
decký turnaj. V 17 hodin se tam ode-
hraje rytířská bitva o Chomutov a šer-
mířské vystoupení a v 18.20 dostanou 
prostor děti při ponožkové bitvě. Při 
té budou dobývat hradby dělovými 
koulemi z ponožek. Není nutné, aby si 
je nosili s sebou nebo používali svoje 
ponožky, rekvizity budou na místě 
připravené.

Mezitím bude pokračovat program 
na pódiu, vystoupí tam například 
v 16 hodin akrobatka, v 19.30 sokolník 
a od 20 hodin odstartuje večerní pro-
gram nazvaný Hodokvas. Ten už ne-
bude striktně dobový, aby si na své při-
šli i příznivci jiných žánrů. Návštěvníci 
se tak mohou těšit na vystoupení sku-
piny Jenny.cz a ohňovou show.

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 
PŘIHLASTE SE DO KVÍZU

Také neděle bude velmi zábavná. 
Výstřelem z děla se v 11 hodin otevře 
tržiště a už v 11.15 začne u hudeb-
ního altánu vědomostní kvíz s názvem 
Znám své město a jeho historii. Do 
kvízu se mohou do 15. května přihlá-
sit jedno až desetičlenné týmy, které 

budou vybírat správnou odpověď na 
nejrůznější otázky. Nejúspěšnější tým 
získá poukaz do stánku s občerstve-
ním a také upomínkový glejt. Týmy se 
musí dopředu zaregistrovat na adrese 
r.skocdopolova@chomutovmesto.cz, 
kam uvedou název týmu, počet členů 
a kontaktní email a telefon. Pokud 
bude přihlášených týmů víc, než by se 
kapacitně k altánu vešlo, budou roz-
děleny do soutěžních skupin a soutěže 
se zúčastní v hodinových interva-
lech. Vyhodnocení se bude konat po 
skončení každé skupiny. Účastníci se 
vše dozvědí dopředu, případné dotazy 
zodpoví Radka Skočdopolová na tele-
fonu 702 242 676.

Nedělní program obohatí opět 
mnohá vystoupení u pódia, například 
hudební skupina Milvus, kejklíř či ta-
nečníci. Kolbiště obsadí v 11.30 rytíři 
při ukázce výcviku koní, ve 14 hodin 
se uskuteční rytířský jezdecký turnaj, 
o hodinu později bude ukázka fun-
gování obléhacího stroje trebuchet 
a v 16 hodin lidé zhlédnou šermířské 
vystoupení.

Po celé dva dny se budou v parku 
konat i nejrůznější doprovodné hry 
a soutěže pro děti, které zorgani-

zují členové chomutovského Junáka 
a Muzea československého opevnění 
z let 1936 až 1938 Na Kočičáku, dále 
jízdy na ponících nebo jízdy v kočáře. 
Slavnosti skončí v 17 hodin.

DO MUZEA S KOZOU 
RÓZOU

Chomutovské slavnosti podpoří 
svým programem také oblastní mu-
zeum. Ve svých prostorách na radnici je 
k vidění faksimile darovací listiny. Tu si 
budou moci přijít prohlédnout i návštěv-
níci slavností v sobotu od 9 do 17 ho-
din. V neděli bude prostor vyhrazen 
pro rodiny s dětmi v rámci Rodinného 
zápolení, které si tam od 13 hodin s ko-
zou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem 
například vyzkoušejí psaní brkem nebo 
používání historických pečetí.

Chomutovské slavnosti  
připomenou založení města, novinkou je kvíz

•  Týmy ve složení 1 až 10 členů
•  Přihlášení na r.skocdopolova@

chomutov-mesto.cz
•  Termín do 15. května
•  Více informací na tel. č. : 

702 242 676

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ



téma

téma | 7



rozhovor

8 | rozhovor

Jak jste se dostaly k vedení klubů?
Věra Vejražková: Já jsem tuto 

funkci vlastně zdědila, protože v minu-
losti dělala vedoucí moje maminka. Po 
ní děvčata v klubu neměla nikoho, kdo 
by ji nahradil, tak mě nejprve chodili 
trochu umlouvat, a když jsem nastupo-
vala do důchodu, tak jsem na to kývla. 
To bylo v roce 2006.

Irena Jakubčíková: S členy klubu 
jsem se poznala na rekondičním pobytu 
v Sezimově Ústí a následně jsem s nimi 
vyjela i na jeden výlet. Nabídli mi, že 
bych se mohla přijít podívat k nim do 
klubu. To jsem udělala a po nějaké 
době se na mě obrátili, jestli bych jim 
nedělala vedoucí. To jsem ale váhala. 
Nejprve jsem odmítla, ale když jsem 
skončila v práci, věděla jsem, že se i na-
dále musím něčemu věnovat, takže jsem 
si vybrala právě vedení klubu důchodců. 
Nyní ho vedu zhruba rok.

Liběna Šmídová: Já jsem již chodila 
do pondělního klubu a mé kamarádky 
v té době chodily do čtvrtečního. Po 
nějaké době jsem tedy přešla za nimi 
a asi po dvou letech skončila tehdejší 
vedoucí a nastala otázka, kdo po ní vše 
převezme. Děvčata mě nalákala, tak 
jsem na nabídku přistoupila. To bylo asi 
před rokem.
Věděly jste, co tato práce obnáší?

Věra Vejražková: Z většiny ano, 
právě proto, že vedoucí byla i maminka. 
Už když funkci vykonávala ona, pomá-
hala jsem jí s různým zařizováním, ně-
kdy jsem do klubu něco upekla. Tenkrát 
ale bylo v klubu třicet lidí, to byla 

taková legrace. Když jsem nastoupila, 
tak jich bylo čtyřicet a dneska jich v mé 
skupině je sto padesát.

Liběna Šmídová: Klub a jeho členy 
už jsem znala, věděla jsem, že početně 
je to nejmenší skupina – je nás asi 
třicet, takže ta práce je trochu odlišná 
než u mých kolegyň. Výhodou je, že 
se vejdeme do jídelny Domu pro seni-
ory Merkur a organizace různých akcí 
přináší více možností. Můžeme si třeba 
vyjít všichni na procházku po okolí, což 

děláme často, ale kdyby nás bylo jako 
v ostatních skupinách, už by to nešlo. 
Stejně tak můžeme společně hrát hry 
nebo dělat vědomostní aktivity.
Co je v náplni vaší práce?

Irena Jakubčíková: Jak už podotkla 
Liběna Šmídová, jedná se hlavně o or-
ganizaci, a to jak pravidelných týden-
ních setkání v klubu, tak i výletů nebo 
rekondičních pobytů. Když připra-
vujeme setkání v klubu, přichystáme 
program, kterým se budeme zabývat 
a co budeme probírat, někdy, když je 
potřeba, vybíráme peníze na výlet, ale 
také uvaříme kafíčko, popovídáme si 
s členy, zodpovíme jim, co je zajímá, 
a podobně.

Věra Vejražková: V našem klubu 
také mimo již řečeného připravujeme 
gratulace k půlkulatinám a kulatinám. 

Z vybraných ročních příspěvků kaž-
dému koupíme malý dáreček a a slav-
nostněji mu popřejeme. I když je to ta-
kový větší zásah do našeho skromného 
rozpočtu, je to pro nás důležité, protože 
někteří členové už nikoho nemají a ni-
kdo by jim k jubileu nepopřál. Naplňuje 
se tím tedy i hlavní myšlenka klubu, aby 
senioři nebyli sami a mohli si vyjít mezi 
přátele do společnosti.

Liběna Šmídová: Jen doplním, že 
vše je o domluvě mezi členy klubu. 

U nás vybíráme o trochu nižší poplatek 
a gratulace k jubileu nepořádáme, ale 
každý člen dostane vánoční dáreček. Je 
to tedy právě o té domluvě. My nejsme 
ty, které tvoří pravidla, ta si nastavují 
všichni členové, a tak se v každé sku-
pině trochu liší.
Mimo klubová setkání jste také ak-
tivní. Co se děje, když zrovna nejste 
v Merkuru?

Věra Vejražková: Každý měsíc 
máme výlet nebo jedeme do divadla. 
Tím, že je nás hodně, některý výlet dě-
lím na dva nebo tři dny. Nyní plánujeme 
výlet do Dubí a do oseckého kláštera, 
tam vyjedeme nadvakrát. Naopak napří-
klad víkendový pobyt na Hauenštejně 
zvládneme všichni najednou, a to díky 
majiteli, protože nám hrad zarezervoval 
celý. Na mě pak bylo připravit program.

Poznamenala vaši činnost pandemie 
covidu?

Irena Jakoubková: Významně. 
Samozřejmě hlavně to, že jsme museli 
klub uzavřít a nestýkali jsme se. Co 
je ale zajímavější, fungování klubu je 
zcela jiné i nyní.

Věra Vejražková: To je pravda, 
lidé jsou nějak línější, nebo mají ještě 
obavy? Nevím, v čem to je, ale výlety, 
které jsme měli vždy úplně obsazené 
a jeli jsme třeba nadvakrát, jsou nyní 
poloprázdné a musíme třeba doplňovat 
místa od přátelského klubu v Klášterci. 
Trochu se to postupně lepší, ale stále je 
to znát.
S čím se ještě musíte jako vedoucí 
klubů popasovat?

Liběna Šmídová: Trochu už jsme to 
nakousli – s nevyhovujícími prostory. 
Nyní se scházíme v jídelně v Merkuru, 
ale tam se vejde pouze jedna skupina. 
Další dvě se tam prostě nevejdou, ani 
když se přidají židle, a když se vejdou, 
je na první pohled vidět, jak moc jsou 
prostory nevyhovující.

Irena Jakoubková: Není to tak, 
že by nám někdo nechtěl nějaké 
prostory dát, prostě nyní ve městě 
takové nejsou. Všechny ostatní pro-
blémy zvládáme zkrátka proto, že 
mají řešení. Toto ale v současné době 
řešení nemá. Upínáme se na vidinu 
budoucnosti, stejně jako my hledá 
řešení i město a plánují se opravy 
například lázní nebo bývalého kina 
Praha. Snad se tedy i pro nás někde 
vhodné místo najde.

Věra Vejražková, Irena Jakubčíková a Liběna Šmídová jsou vedoucími klubů důchodců. Vykonávají v penzi 
náročnou práci, která však jakoby byla neviditelná. Senioři se scházejí, aby si popovídali. Senioři jeli na výlet. 
Senioři navštívili divadlo. O tom se veřejnost doslechne, i my v novinách o těchto akcích často píšeme. Aby ale 
senioři mohli někam vyjet nebo se mohli sejít a vyslechnout si nějakou přednášku nebo si užít společnost přátel, 
musí vedoucí klubů vše zařídit, a to není vždy jednoduché. Vlastně to není snadné nikdy. Přesto to trojice dam 
zvládá na jedničku, se zápalem, který by jim mohl kdejaký mladík závidět, s odhodláním překonat každý problém. 
A to i ten, který asi v současné době nemá řešení.

Vedoucí klubů seniorů:

Zorganizovat zábavu pro sto důchodců 
není jen tak, po pandemii lidé zlenivěli

NEJPRVE JSEM ODMÍTLA, ALE KDYŽ JSEM SKONČILA 
V PRÁCI, VĚDĚLA JSEM, ŽE SE I NADÁLE MUSÍM NĚČEMU 
VĚNOVAT, TAKŽE JSEM SI VYBRALA PRÁVĚ VEDENÍ KLUBU.
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Na odborné ošetření cenných 
stromů město přispěje

Uklízení popelnic je povinné

Kolik je v komunálním odpadu 
komunálního odpadu? Mnoho ne

Významným stromům ve ve-
řejném prostoru je odborná péče 
poskytována, jinak tomu ale může 
být u hodnotných dřevin na sou-
kromých pozemcích. Jejich vlast-
níkům proto město nabízí dotaci 
na ošetření, a to až do výše dvaceti 
tisíc korun a devadesáti procent 
uznatelných nákladů. Dotace je 
určená na stromy, které mají vyšší 
hodnotu z hlediska životního 
prostředí a lokality, v níž rostou. 
Málokdy to lze říci o ovocném 
stromu.

Žadatelem může být soukromá 
osoba, spolek, SVJ nebo třeba 
škola. Podmínkou je vlastnictví 
nebo alespoň nájemní smlouva 
k pozemku, na kterém daný strom 
roste. Žádosti je možné podá-
vat kdykoliv do 30. června 2022, 
schvalování průběžně provádí ko-
mise životního prostředí. Podrobné 
podmínky pro přidělení dotace 
lze nalézt na webu města www.
chomutovmesto.cz v sekci Město 
a samospráva – Dotace poskyto-
vané z rozpočtu města.

Na základě zákona o odpadech, 
který platí od začátku loňského roku, 
vydalo město novou vyhlášku stanovu-
jící systém odpadového hospodářství na 
území Chomutova. Zachovává stejné 
povinnosti občanů jako předchozí verze 
odpadových vyhlášek s výjimkou jedné 
zásadní.

Tou je povinnost majitelů objektů, 
ke kterým byla přidělena odpadní ná-
doba o objemu 110, 120 nebo 240 litrů, 
mít tuto nádobu mimo den svozu ukli-
zenou na vlastním pozemku či v prosto-
rách svého objektu. Jde o nástroj města 
k řešení dosavadní neutěšené situace 
s nevzhlednými popelnicemi, které pře-

kážejí chodcům a celkově provozu na 
komunikacích i ve dnech mimo svoz.

„Žádáme majitele domů a objektů, 
aby si tuto povinnost vzali za svou. 
Přispějí ke zkrášlení veřejného prostoru 
a současně zamezí tomu, že někdo bude 
do jejich nádoby odpad přidávat, nebo 
ho z ní naopak vytahovat a rozhazo-
vat po okolí,“ apeluje Irena Netušilová 
z magistrátního odboru životního 
prostředí.

Město bude v blízkých týdnech 
na novou povinnost upozorňovat a ve 
spolupráci s městskou policií kontro-
lovat její dodržování přímo v terénu. 
Opakované prohřešky bude pokutovat.

Město se rozhodlo zjistit, jak 
jeho obyvatelé třídí odpad. Odbor 
životního prostředí proto požádal 
technické služby o svezení kontejnerů 
ze tří rozdílných lokalit, vysypal je 
a jeho pracovníci obsah ručně přetří-
dili a zvážili. Ukázalo se, že v třídění 
má Chomutov poměrně velké rezervy. 

Nevábná, ale potřebná práce čtyř 
úředníků, dvou pracovníků technic-
kých služeb a regionální manažerky 
EKOKOMu Alice Karlíkové přinesla 
jasný poznatek. Zatímco kontejnery 
s papírem a plastem měly zanedba-
telné množství cizích příměsí, a to 
zhruba do tří kilogramů, v kontejne-
rech na komunální odpad byla situace 
diametrálně odlišná. Dále netříditel-
ného směsného odpadu totiž obsaho-

valy jen asi čtvrtinu hmotnosti. Další 
čtvrtinu tvořil bioodpad, a to i v kon-
tejneru z lokality, kde jsou nádoby na 
rostlinný odpad z domácností příslu-
šenstvím každého rodinného domu. 
Zbytek byly v různém poměru plasty, 
papír, sklo, elektroodpad, stavební 
odpad a textil, tedy komodity, které 
patří do barevných kontejnerů nebo 
do sběrných dvorů. 

Ekologie, vyšší náklady na svoz 
a skládkování odpadu, na druhou 
stranu nové technologie na jeho 
zpracování, to vše vytváří tlak na dů-
slednější separaci odpadu. „Stát nás 
nutí objem směsného komunálního 
odpadu s každým rokem snižovat. 
Pro letošek je to jen 190 kilogramů 
na osobu a rok. Při překročení obce 

platí vyšší poplatky a do budoucna 
jim budou hrozit i sankce,“ vysvět-
lila vedoucí magistrátního odboru 
životního prostředí Dagmar Mutinská 

smysl akce. „Čísla zjištěná rozborem 
odpadu jsou pro nás cenným podkla-
dem. Na jejich základě budeme pod-
nikat další kroky,“ dodala.

Den, kdy kvůli probíhajícím přijí-
macím zkouškám bylo lepší nebýt ve 
škole, věnovali studenti chomutovské 
průmyslovky péči o životní prostředí. 
Uklízet černé skládky jich přišlo 
zhruba sto třicet ze tříd všech ročníků 
s výjimkou maturitního.

S pomocí odboru životního pro-
středí magistrátu, který připravil 
logistiku, a technických služeb, které 
zajistily rukavice, pytle a následný od-
voz odpadu, studenti likvidovali černé 
skládky na čtyřech místech města – ve 
svahu pod areálem garáží v Mostecké 
ulici, v lesíku mezi Spořickou ulicí 
a zahrádkářskou kolonií u nemocnice 
a podél Chomutovky v ulicích Vodní 
a Dukelská. Škála odpadu byla obrov-
ská a ještě větší bylo jeho množství. 

Díky průmyslovákům se ho na skládku 
přemístilo skoro deset tun! Mládež 
přitom nechápala, že někteří spolu-
občané si dokážou udělat pořádek ve 
svých domovech, zahradách a garážích 
a následně odpad odhodí na veřejných 
místech. „Doufáme, že naše snažení 
nebylo marné a alespoň nějakou dobu 
námi vyklizená místa zůstanou bez 
odpudivých odpadků. Byli bychom 
rádi, kdyby si jejich původci uvědo-
mili, kam nepotřebné věci patří. Jarní 
příroda bez odpadků je totiž mnohem 
krásnější,“ řekla vyučující Dagmar 
Lorencová, která se úklidové akce 
zúčastnila.

„Když už studenti měli trávit 
vyučování mimo školu, jsem moc 
ráda, že si vybrali právě tento způsob. 

Odvedli kus práce, na čtyřech místech 
města se jim povedlo černou skládku 
buď zcela zlikvidovat, nebo při nedo-
statku času aspoň výrazně zredukovat. 
Moc jim děkuji,“ řekla vedoucí ma-
gistrátního odboru životního prostředí 

Dagmar Mutinská, která písemné 
poděkování studentům zaslala i vedení 
školy. „Trochu doufám, že se z toho 
stane tradice a že se při podobných 
příležitostech nechají inspirovat i další 
chomutovské střední školy,“ dodala.

Jarní příroda bez odpadků je mnohem krásnější
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Potřebujete pomoc s poraněními prsů při kojení?

Dávejte si pozor na výpověď pro nadbytečnost

Co dělat, když se chci nechat zaměstnat 
s třetím stupněm invalidity

Může exekutor zabavit majetek i seniorům?

Jsem dva měsíce po spontánním 
porodu. Snažím se kojit, jak jen 
to jde, ale bradavky mám stále 
popraskané a samý strup. Už jsem 
zoufalá.

Problém, který popisujete, je ty-
pický pro špatnou polohu miminka 
při kojení. Bylo by dobré nechat si 
techniku kojení zkontrolovat zku-
šenou laktační poradkyní. Poraněné 

bradavky je vhodné potírat hojivými 
krémy a důležité také je v kojení ne-
přestávat. Ranky by vždy měly mířit 
do koutku úst vašeho děťátka. Pokud 
nejste schopna problém sama vyřešit, 
nebo stav doprovází teploty, oteklý 
a bolestivý prs, je vhodné navštívit 
gynekologa a vyloučit nebo eventu-
álně adekvátně léčit případnou masti-
tidu, tedy zánět prsu.

Pokud máte problémy s kojením 
nebo potřebujete poradit, jsou vám 
každý čtvrtek mezi 13. a 14. hodi-
nou bezplatně k dispozici laktační 
poradkyně v 5. patře nemocniční 
budovy D, v prostorách těhotenských 
poraden. Přijďte se svým miminkem 
v tyto hodiny na konzultaci. Naše 
laktační poradkyně z řad sester i lé-
kařů se vám pokusí poradit.

Máteli problémy k akutnímu 
řešení, můžete kontaktovat sestru 
na oddělení šestinedělí, která vám 
buď poradí telefonicky, nebo kontakt 
předá poradkyni, která vám zavolá 
v nejbližší možnou dobu. Telefon na 
oddělení je 474 447 339.

MUDr. Kamila Žižková
gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Po návratu z rodičovské dovolené 
jsem v zaměstnání dostala výpověď 
pro nadbytečnost. Může mi zaměst-
navatel tuto výpověď dát? Jak se 
případně bránit?

Zaměstnavatel může dát zaměst-
nanci výpověď pro nadbytečnost, 
pokud se zaměstnanec stane nadby-
tečným, a to vzhledem k rozhodnutí 
zaměstnavatele nebo příslušného or-
gánu o změně jeho úkolů, technického 
vybavení, o snížení stavu zaměstnanců 
za účelem zvýšení efektivnosti práce 
nebo o jiných organizačních změnách. 

Výpověď pro nadbytečnost zaměst-
navatelé právě mnohdy využívají 
u zaměstnanců po návratu z mateřské 
či rodičovské dovolené, pokud o ně již 
nemají zájem nebo si našli v mezičase 
někoho jiného. Pokud ale zaměstnava-
tel přijal na místo zaměstnance, který 
se stal pro něj „nepotřebným“, někoho 
jiného, pak mu výpověď dát nemůže. 
Zaměstnavatel by měl dopředu počítat 
s touto situací a upravit zastupují-
címu zaměstnanci pracovní smlouvu, 
aby nevznikaly později problémy. 
Zaměstnanec by se měl v tom případě 

bránit, a to podáním žaloby na neplat-
nost výpovědi ve lhůtě do dvou mě-
síců ode dne, kdy měl pracovní poměr 
skončit. Samotného zaměstnavatele 
byste měli písemně obeznámit se sku-
tečností, že s ukončením pracovního 
poměru nesouhlasíte.

Na druhou stranu může v rámci 
organizace reálně dojít ke změnám, 
které vedou ze strany zaměstnavatele 
k výpovědi zaměstnance pro nadby-
tečnost, avšak tyto organizační změny 
musí nastat před výpovědí zaměst-
nance. Zaměstnanec by měl v případě 

obdržení takové výpovědi získat také 
patřičné odstupné. Samotné odstupné 
je závislé na délce pracovního poměru 
a mzdě zaměstnance. Zaměstnavatel 
se s vámi může pokusit sepsat do-
hodu o rozvázání pracovního poměru. 
V případě dohody dbejte na uvedení 
důvodu ukončení pracovního poměru. 
Pokud by nebyly důvody uvedeny, 
měli byste následně nárok na podporu 
v nezaměstnanosti pouze ve snížené 
sazbě 45 %.

Mgr. Dominika Buriová
Sociální poradna Kamenná

Musel jsem ze zdravotních důvodů 
odejít ze zaměstnání. Mám čerstvě 
přiznaný invalidní důchod (třetí 
stupeň), ale chtěl bych dál pracovat 
a mít pocit, že o mě ještě někdo stojí. 
Nevím, jestli se mám jít zaregistrovat 
na pracovní úřad, na co mám nárok. 
Můžete mi prosím poradit?

Je známou skutečností, že pra-
covní činnost nepřináší jenom finanční 
příjem, ale také pocit vlastní hodnoty 

a smysluplné zaměstnání dokonce 
prokazatelně přispívá k životní spoko-
jenosti. Vaše situace má určitě řešení. 
Při třetím stupni invalidity vám sice 
poklesla pracovní schopnost o více než 
70 %, ale určitě to neznamená, že byste 
již nemohl pracovat. Je pouze potřeba 
najít takové pracovní uplatnění, které 
nebude v rozporu s vaším zdravotním 
stavem a kde budete schopen uplatnit 
svůj zachovalý pracovní potenciál.

Do evidence uchazečů o zaměst-
nání na Úřadu práce ČR se můžete 
evidovat pouze v případě, že máte na 
posudku o invaliditě uvedenou větu, 
že jste schopen pracovat za mimořád-
ných podmínek. Pokud tam tuto větu 
uvedenou nemáte, neklesejte na mysli. 
Pracovat samozřejmě můžete i tak. 
Uplatnění můžete hledat jak na ote-
vřeném trhu práce, tak na chráněném 
trhu. Jediným limitem je váš zdravotní 

stav, který musí být pro zvolenou 
pracovní činnost vyhovující. Ve vaší 
situaci doporučuji využít tzv. „pracovní 
rehabilitaci“, jejímž cílem je posoudit 
váš pracovní potenciál a pomoct vám 
s nalezením vhodného pracovního 
uplatnění. Více informací naleznete na 
www.pracovnirehabilitace.cz.

Mgr. Lucie Novotná
Sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz

Jsem senior pobírající starobní 
důchod, který sotva pokryje mé 
náklady na bydlení, jídlo a léky. 
Bohužel mám také dluhy, které 
jsem si nezavinil já, ale které mi 
způsobily moje děti, když jsem jim 
chtěl pomoci. Děti mě prosily, abych 
si vzal kvůli nim na své jméno 
půjčky s tím, že měsíční splátky 
budou hradit ony. Bohužel se tak 
nestalo, a tím, že půjčky nebyly 
spláceny, byly proti mé osobě naří-
zeny exekuce. Můj důchod je nízký, 
proto z něj nelze provádět srážky. 
Nyní jsem obdržel dopis od exeku-

tora, že mi zabaví majetek. Může si 
exekutor toto dovolit? Nevztahuje 
se na seniory nějaká výjimka?

Zabavení majetku neboli prove-
dení mobiliární exekuce volí exeku-
tor zpravidla jako poslední možnost, 
jak vymoci z dlužníka nějaké fi-
nanční plnění dluhu. Z vašeho popisu 
je zřejmé, že danou exekuci nelze 
plnit ani prostřednictvím srážek z dů-
chodu nebo jiným způsobem, např. 
obstavením účtu nebo provedením 
srážek z jiných příjmů. Domnívám 
se, že z vaší strany nebyla nebo ne-
mohla být ani snaha hradit exekuci 

dílčím plněním, tedy prostřednictvím 
splátkového kalendáře, proto exeku-
tor přistoupil k zabavení majetku. Od 
1. 1. 2022 došlo k novele exekuč-
ního řádu, která měla ochránit osoby 
pobírající starobní důchod a osoby 
pobírající invalidní důchod II. a III. 
stupně před mobiliárními exekucemi. 
Bohužel tato novela se nevztahuje 
na staré exekuce, které byly nařízeny 
před 31. 12. 2021. Tato ochrana bude 
platit pouze pro osoby, které pobírají 
starobní nebo invalidní důchod a na 
které byla nařízena exekuce po 1. 1. 
2022. Nyní se zjistilo, že novela exe-

kučního řádu se vůbec nepovedla, 
proto v průběhu letošního roku mů-
žeme čekat další novinky.

Pokud ve svém obydlí používáte 
věci, které nejsou vaše, jsou napří-
klad pronajímatele bytu, doporučuji 
neprodleně kontaktovat majitele věcí 
a získat od něj faktury, kupní smlouvy 
nebo jiné doklady, kterými v případě 
návštěvy exekutora prokážete, že ma-
jitelem je někdo jiný, protože majetek 
třetí osoby nemůže být v rámci vaší 
exekuce zabaven.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná 
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KRÁSNÉ POSEZENÍ 
U HAMERSKÉHO RYBNÍKA 
JE HOTOVÉ
Vítězný návrh z posledního ročníku participativního rozpočtu 
s názvem Renovace rybníkové cesty u restaurace Hřebíkárna 
je hotov. Město nechalo podle možností zpevnit cestu od 
mostku na hrázi Hamerského rybníka k mostku u tenisových 
kurtů. V ohybu zatáčky u mostku na hrázi rybníka pracovní 
skupina magistrátu instalovala jednoduché dřevěné zábradlí, 
které je stejné jako v Bezručově údolí na mostcích. Na cestě 
kolem rybníka vznikly odpočinkové zóny s krásnými lavičkami 
z masivu s povrchovou úpravou, taktéž vyrobené pracovní 
skupinou magistrátu. Tři mají opěradla pro záda a zbývající tři 
jsou jen lavice s možností sedět z obou stran. Na hrázi je totiž 
méně místa. K dispozici je nově i odpadkový koš.

DO FINÁLE JDE REKONSTRUKCE 
STŘECHY KOSTELA SV. IGNÁCE
Po vynucených přestávkách kvůli nevhodnému počasí, kdy nemohly 
probíhat výškové práce, končí oprava střechy kostela svatého Ignáce. 
Pro opravu střechy byl zvolen postup, při kterém se na stávající 
krytinu připevnily nové latě a na obnovené laťování byly položeny 
nové keramické bobrovky. Ponechání současných vodotěsných desek 
zajistí ochranu konstrukce krovu a zamezí proniknutí vody do klenby 
a případnému poškození barokní štukové výzdoby a výmalby interiéru 
kostela. Město do opravy investovalo bezmála pět milionů korun.

LÁVKA U TENISOVÝCH KURTŮ 
MÁ NOVÝ KABÁT

V rámci rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových 
kurtů prošla opravou nejen samotná lávka, ale město nechalo 

upravit i přístupové komunikace a chodníky. Součástí prací byla 
také přeložka nízkotlakového plynovodního řadu a vybudování 

nového potrubí. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dvěma 
bezsvislicovými nosníky po stranách mostu a je uložena na opěrách 
a na mikropilotách. Mostovka i výplň zábradlí je vytvořena z kovové 

mřížoviny. Do nové lávky město investovalo pět milionů korun.
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Zájem o památky neklesá, lidé 
objevují stále nové zajímavosti

Chomutovské kalendáře uspěly 
na veletrhu cestovního ruchu

Na rockový koncert s babičkou a 
dětmi? V Chomutově poprvé ano

Parní krásky i honosné vozy opět ukáže depozitář

Při Mezinárodním dni památek 
a sídel se zdarma veřejnosti otevřely 
téměř dvě desítky chomutovských 
památek.

V nabídce byly památky běžně 
přístupné, ale i ty, kam se návštěvníci 
jen tak nedostanou, například klenot-
nice ve starobylé radnici, která slouží 

jako kancelář náměstka primátora. 
„Těší mě, že každý rok můžu coby 
milovník historie přivítat další mi-
lovníky historie z řad Chomutovanů 
a ukázat jim Tobiášovu legendu, kte-
rou je má kancelář vyzdobena,“ uvedl 
náměstek Milan Märc.

Zpřístupněny byly také prostory 
oblastního muzea, jak na radnici, 
tak v jezuitském areálu, kde zá-
jemci mohli vystoupat dokonce i na 
Hvězdářskou věž. Právě o expozici 
muzea byl největší zájem, navštívilo 
ji 581 lidí.

Chomutovská knihovna uvítala 
návštěvníky v kostele sv. Ignáce, ga-
leriích Špejchar i Lurago a na městské 
věži. Dalšími památkami, které mohli 
Chomutované navštívit, byly církevní 
stavby – chrám sv. Ducha v Hálkově 
ulici, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

na náměstí 1. máje a dokonce i kostel 
sv. Barbory v Lipské ulici. Nadšenci 
železniční techniky si přišli na své 
v areálu lokomotivního depa Českých 
drah, kde byl otevřen železniční depo-
zitář Národního technického muzea.

Město Chomutov se k této akci 
připojuje tradičně již několik let. 
„Díky výborné spolupráci s muzeem, 
knihovnou, informačním centrem 
a zástupci církví můžeme většinou 
zdarma zpřístupnit známé i utajené 
historické památky. Mnozí pak zjistí, 
jaké máme v Chomutově významné 
architektonické či jiné klenoty,“ dopl-
nil Milan Märc.

Mezi nejčastěji navštěvovaná 
místa patřily kromě muzea i kostely 
sv. Kateřiny a sv. Ignáce, klenotnice 
a městská věž, kam v jeden den přišlo 
přes čtyři sta lidí.

Chomutovské kalendáře, které 
město každoročně zhotovuje, 
získaly ocenění v prestižní sou-
těži a přehlídce turistickopropa-
gačních materiálů Turistpropag 
v Lysé nad Labem. „Mám velkou 
radost, že v konkurenci více než 
tří set přihlášených materiálů zís-
kal chomutovský kalendář druhé 
místo ve své kategorii a kalen-
dář, který jsme vytvořili z dět-
ských výtvarných prací, získal 
zvláštní cenu Výstaviště Lysá 
nad Labem,“ uvedl David Dinda, 
náměstek primátora, který má 
v gesci propagaci města.

Již sedmý ročník této sou-
těže byl vyhlášen Pruhem 
Polabí, Asociací turistických 
informačních center ČR spolu 
s Výstavištěm Lysá nad Labem, 
Asociací cestovních kanceláří 
ČR, Českou unií cestovního ruchu 
a dalšími partnery, kteří jsou těmi 
nejvíce povolanými v přípravě 
propagačních materiálů.

Vyhlášení výsledků v jednotli-
vých kategoriích včetně speci-
álních ocenění proběhlo v rámci 
galavečera veletrhu cestovního 
ruchu Regiony České republiky 
v Lysé nad Labem.

Novinkou mezi letošními akcemi 
je výstava a festival Historie rocku, 
která se uskuteční 20. května od 13 ho-
din na náměstí 1. máje. Akce zajímavě 
propojuje rockový festival s kulturou 
a zábavou pro děti.

Festival začne krátce po obědě 
doprovodným programem, který za-
hrnuje bubenický workshop, ukázku 
pouličního umění, fotokoutek, sou-
těže nebo možnost navštívit hudební 
zkušebnu.

Od půl šesté začnou hrát kapely. 
Jako první se představí Prominent 
Bastards se svými pop rockovými pec-
kami, poté zahraje Výstavní kapela slo-

žená ze studentů hudebních škol, která 
provede posluchače historií rockové 
hudby speciálním setlistem. Nakonec 
zahraje alternativní rocková kapela 
Čtvrt na smrt, zařazená mezi 50 nadějí 
české hudby podle časopisu Headliner.

Návštěvníci si také budou moci 
prohlédnout putovní výstavu Historie 
rocku. Ta si klade za cíl seznámit 
s postupným vývojem rockové hudby 
od počátků bluesové hudby a první 
skladby s elektrickou kytarou přes 
ikony žánru až po moderní rockové 
kapely, které používají elektroniku. 
Výstava bude k vidění již od čtvrtka 
17. května.

Až do konce října je možné 
letos navštívit železniční depozi-
tář Národního technického muzea 
v Chomutově. Areál je do 26. června 
otevřený v pátek, sobotu a v neděli od 
10 do 17 hodin, poté do 4. září od úterý 
do neděle a do 30. října opět od pátku 
do neděle, vždy ve stejném čase.

V depozitáři si mohou návštěv-
níci prohlédnout téměř sto kolejových 
vozidel několika rozchodů a nejrůz-
nějších typů, od parní lokomotivy 
vyrobené v roce 1870 až po vozidla 
nových trakcí o celé století novějších. 
K vidění jsou lokomotivy bývalých 

ČSD, salonní, osobní i motorové 
vozy, elektrické a motorové lokomo-
tivy, historické drezíny, ale i vozidla 
teprve nedávno vyřazená z provozu 
u Českých drah.

Největším lákadlem jsou parní 
lokomotivy, například Albatros 
498.106, první poválečná loko-
motiva 534.0301 nebo tramvajová 
parní lokomotiva Gartenau vyro-
bená v Linci roku 1887. Obdiv budí 
i salonní vůz Ústeckoteplické dráhy 
z roku 1900 nebo salonní vůz vyro-
bený Kopřivnickou vozovnou v roce 
1906 pro barona Adolpha Rothschilda.
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JANA KOLÍNSKÁ
Pětadvacet let se starala o výrobu pánské konfekce. Když 
firma ukončila činnost, řekla si, že zužitkuje své zkušenosti. 
V Chomutově nebylo moc příležitostí, kde by si mohli páni 
koupit pánskou módu, tak ji začala nabízet a postupně 
přidávala i dámskou. Vsadila na komplexní péči o zákazníky. 
Proto oděvy zakoupené upravují na míru a nyní její obchod, 
který slaví páté výročí od otevření, poskytuje krejčovské služby 
a krejčové šijí na přání. Obchod Modami se společenskou 
a volnočasovou módou najdete v Husově ulici 4798.

LENKA ZMÁTLOVÁ
Po narození třetího dítěte se rozhodla, že se pustí naplno do 
podnikání. V roce 2008 na podzim si otevřela zlatnickou dílnu 
a zlatnictví. Počátky byly velmi krušné. Přes den v obchodě 
a večer v dílně. Nabízí nejen zlatnický sortiment, ale i veškeré 
opravy a úpravy šperků. Věnuje se také vlastní tvorbě a tvoří 
šperky na přání zákazníkům. Obchod najdete přímo na 
křižovatce ulic Blatenská a Moravská.

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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Osudy mnoha volyňských Čechů 
připomíná výstava muzea

Je zcela náhodné, ovšem pří-
hodné, že v době, kdy před válkou 
prchají z Ukrajiny do Česka spolu 
s ukrajinskými ženami a dětmi také 
potomci volyňských Čechů, pořádá 
Oblastní muzeum v Chomutově 
výstavu, jež se návratem Čechů 
z Volyně do staré vlasti zabývá. 
Následující řádky historii volyň-
ských Čechů připomínají.

Carská volyňská gubernie byla 
jen o něco menší než Čechy, jenže 
řídce osídlena. Po zrušení roboty 
v roce 1861 a po potlačení polského 
„osvobozeneckého“ povstání v roce 
1863 proto gubernie nabízela levně 
k obhospodařování lesní a země-

dělskou půdu. Od roku 1868 se 
tak Češi pod heslem „Za chalupu 
grunt“ hromadně vydávali Volyň 
osídlit.

Již v roce 1870 získali Češi od 
cara Alexandra II. menší privilegia, 
mohli si například ustavit menší 
správní jednotky „volosti“, mít 
vlastní školy a farnosti, využít úlev 
na daních a ve vojenské službě. 
V roce 1871 byl ve volyňském 
Hlinsku založen první český pivo-
var v Rusku, od roku 1884 vyráběla 
ve Zdolbunově cement firma bratří 
Jelínků. To se však již smrákalo nad 
českými privilegii. Car Alexandr 
III. v zájmu porušťování všech 
gubernií zrušil českou samosprávu 
i farnosti a od roku 1891 také 
vyučování v češtině. Národní po-
vědomí však vymýtit nemohl, při 
sčítání lidu v roce 1897 žilo na 
Volyni ve 156 obcích 27 660 Čechů 
hlásících se ke své národnosti.

Více kulturního rozvoje přinesla 
volyňským Čechům revoluce v roce 
1905, od následujícího roku již měli 
vlastní noviny Českoruské listy, od 
roku 1910 se sdružovali v ruském 
Sokole a v Kyjevě ustavili ústředí 
Dobročinného a vzdělávacího 
spolku J. A. Komenského. Tehdy 
také téměř ustalo zakládání a osid-
lování nových vsí. Již v srpnu 1914, 
na počátku Velké války, povolily 
carské úřady vznik samostatné 
české vojenské jednotky pod ná-
zvem Družina a do ní rukovalo více 
než 800 volyňských Čechů a zhruba 

stejný počet Čechů žijících v jiných 
částech Ruska.

Rižský mír z března 1921, ukon-
čující válečný stav mezi Ruskem 
a Polskem, dosavadní Volyň rozdě-
lil. Nová státní hranice přisoudila 
třem čtvrtinám volyňských Čechů 
žít v Polsku (na západní Ukrajině 
a v malé části Běloruska), čtvrtině 
v Sovětském svazu. V západní, 
polské části žili volyňští Češi až 
do září 1939 v poklidu, vesměs 
se věnovali zemědělství, jen málo 
podnikání v průmyslu a obchodu, 
avšak navázali kulturní a spor-
tovní vztahy se starou vlastí. Ve 
východní, sovětské části měli Češi 
klid jen do nástupu nucené kolek-
tivizace, od poloviny 20. let se jich 
řada nevyhnula soudu v inscenova-
ných politických procesech, před 
popravčí četou skončilo deset čes-
kých učitelů. Jen hrstka těch, kteří 
si po předcích uchovali rakouské 
občanství, po válce převedené do 
Československa, stihla včas odjet 
do Čech.

17. září 1939 vstoupila Rudá 
armáda do Polska a tím smazala 
hranici určenou v roce 1921 v Rize. 
Útrapy války se tak dotkly volyň-
ských Čechů bez rozdílu, navíc 
útlak sovětský vystřídala od června 
1941 zvůle nacistické správy. Ústup 
wehrmachtu z východní fronty 
umožnil volyňským Čechům již od 
ledna 1944 nastoupit do 1. čs. ar-
mádního sboru v SSSR. Bylo jich 
na 12 000, včetně 600 žen a dívek. 

Daň zaplatili vysokou, zahynulo 
jich nebo bylo zraněno téměř 
70 procent.

Nové poválečné uspořádání hra-
nic bylo vůči volyňským Čechům 
opět nelítostné, a proto se jich na-
prostá většina rozhodla pro návrat 
do staré vlasti. Velkou roli sehrálo 
úsilí vojáků usazených po válce 
v ČSR, kteří od vlády požadovali 
splnění slibu, že zajistí repatriaci je-
jich rodin a dalších Čechů z Volyně. 
Sovětský vůdce J. V. Stalin však byl 
neústupný, až po osobní písemné 
intervenci prezidenta E. Beneše 
repatriační dohodu mezi ČSR 
a SSSR podepsal. Mezi 30. led-
nem 1947 a 19. květnem 1947 tak 
mohlo SSSR opustit 33 077 vo-
lyňských Čechů, 11 vlakových 
souprav s nimi vykonalo 168 jízd. 
V Čechách a na Moravě se usídlilo 
9 712 rodin, nejvíce na Žatecku 
a Podbořansku. Na Chomutovsku 
včetně bývalého okresu Kadaň se 
rodin usadilo 490.

Výstava je v hlavní budově mu-
zea v Palackého ulici přístupná do 
25. června.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

BOŽÍ MUKA ZE VŠESTUD
Součástí muzea v budově rad-

nice je malebný tzv. Mnišský dvo-
rek, který slouží jako lapidárium: 
expozice a zároveň depozitář ka-
menných artefaktů z našeho regi-
onu. Kromě náhrobků, soch světců 
nebo architektonických článků na 
první pohled návštěvníka zaujmou 
monumentální sloupová boží muka 
ze Všestud. Jsou zdobena výraz-
ným gotickým uzlovým dekorem. 
Starší literatura je považuje za 
dílo rané gotiky, podle odborníků 
jsou však mladší, nejspíše pozdně 
gotická ze 16. století. U pamá-
tek tohoto typu přežívalo gotické 

tvarosloví velmi dlouho, často až 
do 19. století. Na dvorku najdeme 
ještě barokní boží muka z roku 
1686, která původně stála nedaleko 
Kamencového jezera.

Boží muka jsou v českém pro-
středí známa od gotiky až do 19. 
století. Ve středověku měla podobu 
sloupu s kamennou lucernou, do níž 
bývala umístěna svíce, a sloužila k 
označení a osvětlení hřbitovů. Jejich 
smyslem bylo připomenout utrpení 
a oběť Ježíše Krista. Převážná vět-
šina těchto sloupů proto byla opat-
řena křížem nebo jiným pašijovým 
motivem.

Renáta Klucová, Milena Bílková

PŘEDNÁŠKA O HISTORII 
ČESKÉHO OSÍDLENÍ NA 
UKRAJINSKÉ VOLYNI
19. května od 17 hodin
Oblastní muzeum v Chomutově

ČEŠI Z VOLYNĚ
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V nemocnici funguje nové 
centrum chirurgie ruky a nohy

Šíleně dobrý? Mladým má pomoci 
s psychickými potížemi nová kampaň

Spolek pomáhá s restitučním procesem

Lidé mají stále zájem 
pomáhat uprchlíkům

V chomutovské nemocnici při 
ortopedickém oddělení zřídila 
Krajská zdravotní nové Centrum 
plánované chirurgie ruky a nohy. 
Jeho cílem je vytvoření podmínek 
pro další rozvoj chirurgie ruky 
a nohy a zlepšení dostupnosti 
a zkvalitnění vysoce specializo-
vané péče v těchto podoborech 
ortopedie. Centrum umožní po-
stupné navyšování některých spe-
cializovaných výkonů, rozšiřování 
jejich spektra a zavádění nových 
operačních technik. V budoucnu 
může fungovat také jako speciali-
zované školicí centrum.

Ortopedické pracoviště se na 
chirurgii ruky a nohy specializuje 
již několik let. „Provádí se zde 
vysoce specializované operační 
výkony z oblasti revmatochirur-
gie a rekonstrukčních výkonů 
na ruce a noze. Jedná se o ope-
race od drobných zákroků až po 
rozsáhlé výkony včetně totálních 

náhrad drobných kloubů prstů 
rukou a zápěstí, řešení poúrazo-
vých deformit a pakloubů, stabi-
lizačních výkonů a artroplastik 
zápěstí, rekonstrukcí šlachového 
aparátu při revmatickém postižení 
či u poúrazových stavů. Řešíme 
také problematiku úžinových 
syndromů včetně jejich endosko-
pického řešení, vrozené i získané 
deformity a postižení rukou a no-
hou včetně kompletní problema-
tiky přednoží i zadní nohy,“ uvedl 
primář ortopedie Jiří Jurča s tím, 
že v centru jsou prováděny vý-
kony na ruce a noze v závislosti 
na rozsahu výkonu v periferních 
blocích samostatně či v kombinaci 
s celkovou anestezií či analgose-
dací. To umožňuje zahájit časnou 
rehabilitaci a zkracuje dobu hos-
pitalizace. Ročně se na pracovišti 
provede přes tři sta rekonstrukč-
ních a specializovaných výkonů 
na ruce či noze.

Dva roky pandemie i současná 
nejistá doba zdražování a války 
na Ukrajině citelně zvýšily počet 
lidí, které trápí psychické potíže. 
Na pracovníky chomutovského 
spolku Masopust se nyní obrací 
spousta lidí s prosbou o pomoc 
pro sebe i své blízké. „Často se 

jedná o mladé lidi, hlavně studenty, 
a z našeho pohledu se brzy může 
situace ještě zhoršit. Rozhodli jsme 
se proto uspořádat novou infor-
mační kampaň Šíleně dobrý, pro-
tože víme, jak moc důležité je začít 
jednat včas. Psychické potíže mají 
často plíživý nástup a právě na po-
čátku problémů je nejefektivnější 
řešit je,“ odůvodnila Vladislava 
Prollová, předsedkyně spolku 
Masopust.

K zajištění pomoci mladým lidem 
potřebuje spolek spolupráci s veřej-
ností. Aby totiž mohl zajistit odbor-
níky v oboru pomoci s psychickými 
problémy, potřebuje zkrátka peníze. 
„Věnujeme se již mnoha aktivitám, 
které pomáhají lidem s mentálním či 
zdravotním postižením nebo dušev-
ním onemocněním, a naše kapacita 

je již na hraně. Abychom se mohli 
věnovat další činnosti, která bude 
velmi náročná, potřebujeme pomoc. 
Jak už je u nás zvykem, nechceme 
nic zadarmo, takže každý podporo-
vatel zároveň něco získá,“ vysvětluje 
Vladislava Prollová.

Náplní kampaně Šíleně dobrý 
bude především informování ši-
roké veřejnosti o duševním zdraví 
a příznacích psychických problémů. 
Podpořit duševní zdraví mladých 
lidí budou moct účastí na kur-
zech a zajímavých skupinových 
aktivitách či přednáškách na téma 
duševního zdraví. „Kromě toho 
připravujeme speciální edici šíleně 
dobrých gastronomických pochou-
tek, které budou ke koupi v kavárně 
Café Atrium, a dárkové poukazy 
do kaváren Café Atrium, Café 

v Domečku nebo Café na cestách,“ 
doplňuje Vladislava Prollová.

Kampaň Šíleně dobrý lidé pod-
poří také návštěvou různých akcí 
spolku Masopust. Tou první bude 
10. června v atriu Chomutovské 
knihovny Hudební Masopust, při 
které spolek oslaví 20. výročí zalo-
žení. Při akci bude kampaň Šíleně 
dobrý oficiálně představena.

Hudební Masopust začne 
v 16 hodin. Na programu je vystou-
pení žáků chomutovských základ-
ních škol, Domečku, dále hudeb-
ních skupin Swing party band, Tea 
Jay Ivo a na závěr večera i oblíbené 
Čtvrté cenové. Lidé si budou moci 
v dražbě koupit krásné fotografie 
a také ochutnat spoustu dobrot z ka-
várny. Dozví se také vše o činnos-
tech spolku Masopust.

Restituentům a jejich rodinám 
pomáhá s restitučním procesem ne-
zisková organizace My restituenti. 
Zároveň chce spolek šířit povědomí 
o problematice restitucí, protože si 
mnoho lidí myslí, že restituční pro-

cesy jsou již uzavřené a ukončené. 
To však mnohdy neplatí a navíc je 
možné i již uzavřené procesy znovu 
otevřít a prověřit. „Většina lidí, kteří 
se na nás obracejí, má státem ne-
správně vypočtené a evidované ná-

roky a vůbec netuší, že i vypořádaný 
nárok je možné revidovat. Bohužel 
takových případů je v naší zemi ne-
spočet a restituenti to v řadě případů 
nevědí,“ uvedla Barbora Roubová.

Restituční nároky původních 

restituentů a jejich oprávněných osob 
se nepromlčují. Spolek restituenty 
také sdružuje a jejich příběhy zpraco-
vává a uchovává pro další generace.

Více informací je k dispozici na 
webu www.myrestituenti.cz.

Vlna solidarity s válkou zasaženou 
Ukrajinou neupadá. V Chomutově 
stále fungují dvě sběrná místa hu-
manitární pomoci, a to v Sociálním 
centru Kamínek v ulici Školní pěšina 
a v Charitě Most v ulici Pod Břízami. 
„Lidé tam mohou každé pondělí 
a středu od 10 do 16 hodin nosit po-
traviny, jako jsou omáčky a polévky 
v pytlíku, těstoviny, rýže, konzervy, 
mléko, cukr, sunar, kaše pro děti, ko-
jenecké výživy, přesnídávky, ovesné 
vločky, sladkosti pro děti. Dále také 
šampony, sprchové gely, tekutá mýdla, 

zubní pasty, zubní kartáčky, prášky 
a gely na praní, jar na nádobí, vložky, 
tampony, vlhčené ubrousky, houbičky 
na mytí nádobí, kondicionéry, pleny 
pro děti, dětské šampony, olejíčky 
pro miminka,“ vyjmenovala Jana 
Hronová, chomutovská koordinátorka 
pomoci uprchlíkům.

Uprchlíci si mohou přijít potřebné 
věci vyzvednout vždy jen s doporuče-
ním koordinátora nebo sociálních slu-
žeb. Aktuální informace k potřebým 
věcem najdou zájemci na facebooko-
vém profilu města či Kamínku.
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Tučňák 
otestoval, co 
se naučili malí 
bruslaři

Budoucí prvňáčci si zábavně 
prohlédli celou školu

Učitelé zjistili, 
jak učit plavat

Polytechnická laboratoř EDUbus 
pomohla vzdělávat žáky i učitele

Předškoláci přivítali jaro 
soutěžemi na zahradě

Děti z mateřských škol Radost 
a Abeceda zakončily bruslařskou 
sezonu akcí s názvem Ledové hrátky 
s tučňákem. Velký tučňák po celou 
dobu dohlížel, zda děti zvládly zá-
kladní bruslařské techniky – buřtíky, 
koloběžku, jízdu v podřepu. Všichni 
měli plné ruce práce. Učitelky s pří-
pravou stanovišť a odměn, děti s pl-
něním úkolů. „Na bruslích podjíž-
děly rampouchové brány, zkoušely 
si nájezdy na branku, chytaly ryby 
a jezdily s nimi přes rybník plný pa-
pírových děr, sbíraly zvířátka a pro-
cvičovaly si jízdu slalomem. I když se 
někdo neobešel bez hrazdičky, všichni 
zakončili sezónu s úspěchem a dob-
rým pocitem,“ doplnila zástupkyně 
ředitelky Kamila Novotná.

Dětskými hlásky ožila základní 
škola Hornická po celé jarní dopo-
ledne. Pro děti, budoucí prvňáčky, 
a jejich rodiče bylo připravené 
pohádkové putování. Budoucí ško-
láčci si přišli do školy zasoutěžit, 
zasportovat a také si prohlédnout 
školu. „Úkolů bylo mnoho. Děti si 

vyzkoušely malý stolní fotbálek, há-
zení míčků na cíl a do koše, přechod 
po stopách, slalom s míčkem, sklá-
dání papírové kytičky, skládání ob-
rázku podle předlohy a plno dalších 
soutěží. Prohlédly si i chemickou la-
boratoř a zkusily si jednoduchý po-
kus. Ve školní jídelně si vyzkoušely 

prostření stolu, také se podívaly do 
hudebny a počítačové učebny. Dále 
si prohlédly školní družinu a nový 
školní bazén,“ popsala učitelka Věra 
Antoňová.

Při vyhodnocení dostaly děti 
medaili, drobné dárečky, skřítka 
Horníčka a malou sladkost.

Chomutovští učitelé ze základ-
ních i mateřských škol se sešli 
u nově zrekonstruovaného bazénu 
v základní škole Hornická, kde jim 
instruktorka plavání a dlouholetá tre-
nérka plavání kojenců v městských 
lázních Markéta Šilhanová předávala 
své zkušenosti i osvědčené postupy 
ve výuce plavání. Účastníci také vzá-
jemně sdíleli zkušenosti dobré praxe.

Před základní školou Hornická 
zaparkoval EDUbus. To je mobilní 
polytechnická laboratoř pro školy, 
která je jediná svého druhu v České 
republice. Nabídka byla pestrá. 
„Naši čtvrťáci v rámci připraveného 
programu Roboti z EDUbusu propo-
jili stavebnici Lego SPIKE Essential 
s tabletem a díky jednoduchému pro-
gramovacímu jazyku si vyzkoušeli 
naprogramovat svého robota, aby 
plnil předem dané zadání. Sedmáci si 
zase vyzkoušeli, co vše dokáže látka, 
jejíž teplota se blíží k osmdesáti 
stupňům Celsia,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky Barbora Salačová.

Také CO2 v pevném skupenství 
byl zajímavým materiálem pro bá-

dání. V programu s názvem Když je 
led suchý si žáci vyzkoušeli přelévat 
plyn, zkoumali, jak je to s hustotou 
plynného oxidu uhličitého a prováděli 
další efektní experimenty, které suchý 
led umožňuje. Osmáci v rámci připra-
veného výukového programu S prou-
dem na praktické vlně si své poznatky 
z výuky fyziky o elektrickém obvodu 
shrnuli pomocí elektronické staveb-
nice Boffin. Sestavili jednoduchý ob-
vod, změřili napětí a proud v různých 
typech obvodů. Měření následně sdí-
leli do společné tabulky tak, aby svoje 
výsledky mohli porovnávat s ostat-
ními skupinami.

Autobus ale po návštěvě žáků 
neodjel, odpoledne do jeho lavic 

zasedli učitelé. Ti se zúčastnili 
workshopů, v nichž byly předsta-
veny robotické pomůcky. Dále zde 
učitelé získali informace o mož-
nostech využití různých výukových 
aplikací ke zpestření a zkvalitnění 
vzdělávacího procesu. „Naši pedago-
gové se aktivně připravují na novou 
informatiku, která se bude na naší 
škole vyučovat již od 1. září 2022. 
Na tuto výuku již máme zakoupeny 
různé robotické pomůcky. Podobné 
vzdělávací programy jsou na naší 
škole vítány, neboť chceme žákům 
nabízet pestré a zábavné vzdělávací 
prostředí, díky němuž bude pro ně 
výuka atraktivní a podnětná,“ dopl-
nila ředitelka školy Ivana Dudková.

S jarem přichází v přírodě 
mnoho změn. Otepluje se, svítí 
sluníčko, prodlužuje se den, rodí 
se mláďátka, rozkvétají květiny. 
Na toto období se velmi těšily 
děti z mateřské školy Radost 
v Palackého ulici. Oslavily ho 
Kytičkovým dnem. „Od rána nosily 
děti do školky kytičky v květináči, 
papírové, řezané do vázy. Na nás 
už bylo určit název každé z nich. 
Ke svačině kuchařky připravily ky-
tičkové větrníky. A než jsme se ob-
lékli, přibyla na zahradě kytičková 
stanoviště s úkoly,“ popsala zástup-
kyně ředitelky Kamila Novotná.

Stanoviště začínala u zimní 
brány, pokračovala přes dešťovou 
až ke kytičkové. „Za ní jsme dopl-
ňovali beruškám puntíky a přiřa-
zovali květinky podle barev nebo 
číslic. Kousek dál jsme skládali 
housenku. V altánku jsme vyrobili 

kytičky z modelíny, špejlí a přírod-
nin. Další úkol byl roztřídit a přivá-
zat na provázky číslici, která udá-

vala počet okvětních lístků. I když 
nás uzlíky trochu potrápily, bylo to 
prima,“ dodala zástupkyně.
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Mladí chemici a fyzikáři 
z Příkopů uspěli v soutěžích

Děti se na Velikonoce 
připravovaly ve škole s rodiči

Finále Psychologické olympiády 
ovládla radost a objetí

Chemická i fyzikální  olympiáda 
pro žáky 8. a 9. ročníků má za 
sebou okresní kola. Obě soutěže 
byly velmi náročné a vyžadovaly 
nejen mnoho znalostí předmětů, ale 
i hodně logického, přírodovědného 
a technického myšlení. Žáci ze zá-
kladní školy Na Příkopech všechny 
tyto vlastnosti mají, o čemž svědčí 
výsledky. „Mladí chemici z naší 
školy pod vedením učitelky Ivany 
Moskvitinové obsadili 2. až 
5. místo hned za vítězem z míst-
ního gymnázia,“ uvedl ředitel školy 
Miloslav Hons.

Fyzikáře připravila učitelka 

Valja Bímová. V obou kategoriích 
obsadili žáci vždy první tři místa 
a dosaženým počtem bodů se stali 
úspěšnými řešiteli. „Deváťákům 
budeme držet palce v krajském 
kole, kam všichni tři postoupili. 
Všem gratuluji a přeji, aby jim 
láska k přírodovědným předmětům 
vydržela a třeba se stala základem 
jejich budoucích povolání. Jak je 
vidět, i tak náročné předměty mají 
své příznivce,“ doplnil ředitel.

Diplomy a menší knižní odměny 
byly pro všechny účastníky satis-
fakcí za čas, který strávili přípravou 
a řešením úloh školního kola.

Začátkem dubna se v Základní 
škole speciální a Mateřské škole 
Palachova celé dopoledne tvořilo. 
Dospěláci ze školky a školy připravili 
pro širokou veřejnost krásnou výtvar-
nou akci Šikulka, zaměřenou na veli-
konoční tvoření.

Děti a jejich rodiče vytvořili 
krásné velikonoční dekorace, odlévali 
voskové ozdoby a mýdla, ze sklenic 

vyráběli zajíčky, zdobili velikonoční 
perníčky či linecké cukroví, seli osení. 
„Na školní zahradě si pak mohli opéct 
na ohni svůj vlastní trdelník nebo si 
chvíli zařádit na hřišti. Sešlo se přes 
dvě stě šikulků a šikulek, kteří si vy-
zkoušeli různé kreativní dovednosti 
a za odměnu si odnesli velikonoční 
keramickou medaili,“ popsala ředi-
telka školy Jana Sejnová.

Vůbec poprvé se v Chomutově 
konalo ústřední kolo Psychologické 
olympiády. Zúčastnilo se ho dvanáct 
žáků ze zdravotnických či sociálně-
právních škol z celé republiky, 
vítězů regionálních kol. Prezentace 
žáků byly letos na téma Radost. „Je 
příjemné sledovat to nadšení a od-
hodlání mladých lidí. Letos se koná 
již sedmnáctý ročník akce, ale tady 

v Chomutově jsme elitu této soutěže 
mohli přivítat poprvé. Moc mě těší, 
že jsme tyto žáky mohli přivítat 
právě u nás a ukázat jim naše krásné 
město,“ uvedl náměstek primátora 
Milan Märc.

Téma Radost pojal každý ze 
soutěžících po svém. Každá práce 
však musela splňovat dané pod-
mínky. „Posuzujeme více hledisek, 

které zvlášť bodujeme a pak hod-
notíme jako celek. Zaměřujeme se 
tedy hlavně na kreativitu, obsaho-
vou část práce, zajímavosti, osobní 
vklad, používání odborností a jejich 
přenesení do praktické oblasti. Tím 
se dozvíme, jak žák dokáže uplatnit 
to, co se ve škole naučil teoreticky, 
v praxi,“ uvedla Eva Čížková, členka 
poroty a učitelka psychologie ve 
sloučených středních školách ESOZ.

Téma radosti se podle organi-
zátorů letos přímo nabízelo. „Měli 
jsme poslední dobou taková smutná 
témata, nyní jsme se dva roky ne-
mohli sejít a doba pandemie byla 
také taková smutná, tak jsme to 
chtěli změnit na nějaké radostné 
téma, a tak přímo téma Radost bylo 
nasnadě,“ vysvětlila organizátorka 
akce a předsedkyně předmětové ko-
mise psychologie na ESOZ Helena 
Remišová.

Každá prezentace v soutěži byla 
na velmi vysoké úrovni. Žáci měli 

vše pečlivě připravené, nebyla na 
nich vidět tréma, v tématu se skvěle 
orientovali a věděli, o čem mluví. 
Vítězkou se nakonec stala Tereza 
Šílová z Kroměříže. Porotu zaujala 
nejen přednáškou o tom, jak se se-
tkat s radostí a jak si ji pěstovat, ale 
také úkolem na závěr, při kterém 
měl každý z diváků obejmout svého 
souseda, což se po počátečních 
rozpacích přeměnilo v upřímné pře-
dávání radosti. „Ohromnou radostí 
pro mě samozřejmě byla jak výhra, 
tak i skvělý pocit, že jsem mohla 
něco ze sebe předat dál. V prezentaci 
jsem uváděla hodně věcí teoreticky, 
já sama za sebe. V našem povolání 
však budeme většinu věcí vykonávat 
prakticky, a tak jsem to chtěla zahr-
nout i do prezentace. Napadla mě 
pobídka s objímáním, a i když jsem 
nevěděla, jak ji lidé přijmou, zkusila 
jsem to. A vyplatilo se,“ zářila po 
vyhlášení výsledků výherkyně celo-
státní soutěže.

Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově
náměstí T. G. Masaryka 1626

VYHLAŠUJE ZÁPIS ŽÁKŮ
TALENTOVÉ ZKOUŠKY

pro školní rok 2022/2023
 

dne 24. a 25. května 2022
od 15:00 do 18:00 hodin

 
Přihlášky přijímáme již nyní v elektronické podobě.

Online přihláška je k vyplnění na www.zuschomutov.cz

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZUŠ T. G. MASARYKA
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HLEDAME
TALENTY

´

Operátor výroby
Operátor kvality

Operátor logistiky
Údržbář - Elektro

Operátor ICT
Operátor technologie

Specialista mech. údržby
Specialista logistiky

Účetní

+420 733 123 733

prace@nexentire.com

www.pracenexen.cz

SPECIALIZOVANÁ 
REVMATOLOGICKÁ 
AMBULANCE 
REVMA CV s.r.o.
Kochova 1185, 43001 Chomutov

Oznamuje pacientům 
rozšíření ordinačních hodin 
v odbornostech Revmatologie 
a Vnitřní lékařství:
Po–Pá:  7.00–15.30 hod.

Út: 15.30–18.30 hod. jen objednaní

Objednávání pacientů je možné:

Mobil: 720 053 929
Pevná linka: 474 447 819
e-mail: info@revma-chomutov.cz
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KŘÍŽOVKA Před 75 lety vznikl pěvecký spolek (tajenka), přejmenovaný později na Hlahol.
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OSMISMĚRKA V první polovině června se v Chomutově uskuteční festival… VTIPY

Pán, který se považoval za 
neodolatelného, si přisedl 
k pohledné kočce: „Krásná 
neznámá, sedíte tu tak sama, 
jistě vás neustále obtěžují 
neodbytní staří páprdové, že?” 
„Ne, vy jste první.”

„Nemohl bys mi půjčit svatební 
oblek?” 
„Ne, nemám.” 
„A v čem ses ženil?” 
„V opilosti.”

Chlapec: „Můžeme jít někdy 
spolu ven?” 
Děvče: „Ano! 31. února.” 
Chlapec: „Super, a v kolik?”

Dvě kamarádky: „Představ si, 
Robin mě dnes konečně poprvé 
políbil!” 
„To je skvělé! A už jsi mu řekla, že 
s ním čekáš dítě?”

SMS. 
Ona: „Kde jsi?” 
On: „Ležím v posteli a myslím na 
tebe. A ty?” 
Ona: „Jsem na diskotéce a stojím 
za tebou!”

Holka: „Varuju tě, moje máma se 
vrátí za půl hodiny!” 
Kluk: „Ale já nic nedělám.” 
Holka: „Proto tě varuju. Pospěš 
si!”AORTA, BARVA, COURT, CUMEL, CVIKR, KOUMA, KROCANI, LAPKA, LOVCI, 

MIKÁDO, MORKA, MŠIČKA, NEKOVY, NEMOC, NOVELA, OBSLUHA, ROKAJE, 
SKICÁK, SOFIA, ŠKUBAN, TETKA, VÁBIT, VARLE, VÝJIMKA, VÝMOL, ZMIJE
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 4., 11., 18. , 25.5. 18.00 TANČÍRNA KLUBU COUNTRY TANCŮ LASO – SVČ Domeček
 4.5. st 09.00  KVĚTINOVÝ SWAP A BURZA KNIH – výměna semínek, 

pokojových rostlin, řízků nebo sazenic a burza knih na téma květiny – 
Chomutovská knihovna

 4.5. st 15.00  A3V – FENOMÉN ŽENSKÉ AUTORKY PO ROCE 2000 – 
Chomutovská knihovna

 4.5. st  18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 6.5. pá  17.00  KDYŽ UŽ NA NIČEM NEZÁLEŽÍ – přednáška – Café Atrium
 9.–13.5.  08.00  ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL – www.mscv.cz,  

www.specialni-skola.cz
 13.5. pá  13.00  JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON – vzdělávání seniorů nad 

65 let v oblasti digitálních dovedností – Chomutovská knihovna
 13.5. pá  17.30  TEENAGE NOC LITERATURY – kostel sv. Ignáce, galerie Špejchar, 

knihovna
 14. a 28.5.  08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 14.5. so  14.30  16. CYKLOJÍZDA – sraz 14.30 u magistrátu ve Zborovské ulici
 17.5. út  16.00  ENTOMOLOGICKÁ EXKURZE – sraz na křižovatce ulic Jirkovská 

a J. Švermy ve Vysoké Peci
 19.5. čt  15.00  MATEŘINKOVÉ PÍSŇOBRANÍ – nesoutěžní přehlídka pěveckých 

sborů chomutovských mateřských škol – kostel sv. Ignáce
 21.5. so  08.45  BOTANICKO-ARCHEOLOGICKÁ EXKURZE – přírodní a his-

torické zajímavosti lokality Hradiště u Černovic –sraz v 8.45 na autobusové 
zastávce Černovice na silnici č. 13

 21.–22.5.  10.30  CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – k výročí 770 let města Chomuto-
va – městský park

 22.5. ne  9.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 
otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna

 22.5. ne  13.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – 770 let města Chomutova – oblastní muze-
um

 25.5. st  09.30  A3V – PŘÍRODNÍ PRAMENY ZDRAVÍ A SOUČASNOST 
II. – Chomutovská knihovna

 25.5. st  17.00  DOMA NEBO DOMOV? Alzheimer Cafe – místo pro setkávání lidí 
s demencí – Chomutovská knihovna

 27.5. pá  09.00  JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON – vzdělávání seniorů nad 
65 let v oblasti digitálních dovedností – Chomutovská knihovna

 27.5. pá  17.00  CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ – slavnostní vyhlášení vítězů literární 
soutěže – Chomutovská knihovna

 27.5. pá  17.00  HOSPICOVÁ PÉČE ANEB MÁ TO SMYSL – přednáška – Café 
Atrium

 29.5. ne  KVĚTNOVÝ JARMARK – Hand Made Eldorádo
 30.5.–4.6.  09.00  ITALSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 31.5. a 1.6.  15.30  PROTIDROGOVÝ VLAK – vlakové nádraží

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 5.5. čt 17.00  MLADÍ LADÍ DĚTEM – newyorský jazzman Oran Etkin, držitel ceny 
Grammy – atrium Chomutovské knihovny

 12.5. čt 18.00  KONCERT ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA KONZERVATOŘ – ZUŠ 
 13.5. pá 16.30  FUSION FACTORY – koncert
 17.5. út 17.00  TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ – ZUŠ
 18.5. st 16.30  VENKOVNÍ KONCERT POPULÁRNÍHO ODDĚLENÍ – ZUŠ
 19.5. čt 18.00  KONCERT KLAVÍRNÍCH SOUBORŮ – ZUŠ
 20.5. pá 13.00  HISTORIE ROCKU – vystoupí kapely Prominent Bastards, Výstavní kapela, 

Čtvrt na smrt – náměstí 1. máje 
 23.5. po 18.00  MÁJOVÝ KLAVÍRNÍ KONCERT – ZUŠ 
 25.5. st 17.00  TŘÍDNÍ KONCERT M. KUBÍKOVÉ – ZUŠ 
 26.5. čt 19.00  JARNÍ KONCERT – pěvecký sbor AURUM Chomutov – kostel sv. Ignáce
 28.5. so   KVĚTENLES – multižánrový hudební festival – bývalý letní stadion
 30.5. po 18.30   HRAJEME SI PRO RADOST – ZUŠ
 31.5. út 19.00  FESTIVAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA – komorní trio SČF 

Teplice – kostel sv. Ignáce

KONCERTY

 OD 6.5.  STŘÍZLIVÝ POHLED NA SVĚT – výstava obrazů Dominika Mračníka – Café 
Atrium

 14.–26.5.   JÁ, PĚSTOUN – výstava velkoformátových pláten skutečných pěstounů – kino 
Svět, Chomutovská knihovna, Magistrát města Chomutova 

 17.–20.5.   HISTORIE ROCKU – putovní výstava seznámí návštěvníky s vývojem rockové 
hudby – náměstí 1. máje 

 DO 22.5.  770. VÝROČÍ DAROVACÍ LISTINY MĚSTA CHOMUTOVA – 
vystavení faksimile listiny – oblastní muzeum na radnici

 DO 25.6.   VOLYŇŠTÍ ČECHOVÉ – výstava ukazuje příběh volyňských Čechů v regionu 
po jejich příchodu do ČSR v roce 1946 – hlavní budova muzea

 DO 27.5.  JAN DINGA – výstava obrazů – galerie Špejchar
 DO 31.5.  JIŽNÍ AMERIKA – výstava fotografií Jiřího Sajnera – galerie Lurago
 DO 12.6.    RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS – 

oblastní muzeum na radnici
 DO 30.6.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 120 

exponátů – Chomutovská knihovna
PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 
10 do 17 hodin.
STÁLÉ EXPOZICE OBLASTNÍHO MUZEA – detektivní hra Krvavé peníze 
v hlavní budově muzea, Všemu světu na útěchu ve výstavních prostorách radnice, 
lapidárium, kamenné plastiky na Mnišském dvorku u radnice, Fialův pohyblivý 
betlém ve výstavních prostorách radnice.

VÝSTAVY
 4.5. st 17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 18.00 KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
   19.30 VYŠEHRAD: FYLM
 5.5. čt 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   18.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
   19.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
 6.5. pá 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
   19.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   20.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 7.5. so 15.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   16.00 POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
   18.45 GIACOMO PUCCINI: TURANDOT 19.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 8.5. ne 15.00 ZLOUNI 17.00 ZÁZRAK
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   20.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 9.5. po 17.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   20.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 10.5. út 17.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   20.00 VYŠEHRAD: FYLM
 11.5. st 14.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 17.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
   18.00 107 MATEK 19.30 THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE
 12.5. čt 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   17.00 FILM ROKU 19.00 ŽENY A ŽIVOT
   20.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
 13.5. pá 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   17.00 ŽENY A ŽIVOT 19.00 ŽHÁŘKA 19.30 FILM ROKU
 14.5. so 15.00 JEŽEK SONIC 2
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   19.30 ŽHÁŘKA
 15.5. ne 15.00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
   17.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
   18.00 ŽENY A ŽIVOT 19.30 ŽHÁŘKA
 16.5. po 17.00 ŽENY A ŽIVOT
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   19.30 VYŠEHRAD: FYLM
 17.5. út 17.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   18.00 FILM ROKU 20.00 ŽENY A ŽIVOT
 18.5. st 17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 18.00 DIVOCH 19.30 ŽENY A ŽIVOT
 19.5. čt 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (3D)
   17.00 NOTRE-DAME V PLAMENECH 19.00 ŽENY A ŽIVOT
   20.00 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
 20.5. pá 16.00 JEŽEK SONIC 2 17.00 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
   19.00 VYŠEHRAD: FYLM 20.00 ŽHÁŘKA
 21.5. so 15.00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
   16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   18.45 GAETANO DONIZETTI: LUCIE Z LAMMERMOORU
   19.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 22.5. ne 15.00 ZLOUNI
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 VYŠEHRAD: FYLM 19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 23.5. po 17.00 ZÁZRAK 18.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
   20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 24.5. út 17.00 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI? 18.00 ZÁZRAK
   19.30 VYŠEHRAD: FYLM
 25.5. st 17.00 ŽENY A ŽIVOT 19.30 TOP GUN: MAVERICK 20.00 MÁRA JDE DO NEBE
 26.5. čt 16.00 TOP GUN: MAVERICK 17.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
   19.30 TOP GUN: MAVERICK 20.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 27.5. pá 16.00 TOP GUN: MAVERICK 17.00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
   19.30 TOP GUN: MAVERICK 20.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 28.5. so 15.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 16.00 TOP GUN: MAVERICK
   18.00 TOP GUN: MAVERICK 19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 29.5. ne 15.00 JEŽEK SONIC 2 17.00 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
   18.00 TOP GUN: MAVERICK 19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 30.5. po 16.00 TOP GUN: MAVERICK 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 31.5. út 16.00 TOP GUN: MAVERICK 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

 
KINO SVĚT

Pravidelné 
akce

 6.5. pá 19.00  MINI MAY FEST – Kalandr a revival band (Karlovy Vary), Up Down Blues, 
Album, Wishlist

 8.5. ne 15.00  DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE – nedělní pohádka pro děti a jejich 
rodiče

 9.5. po 19.00  TIK TIK – bláznivá komedie
 11.5. st 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – hudební podvečer
 18.5. st 19.00  ŽIVOT, SEX A SMRT U INDIÁNŮ – Jaroslav Dušek a Mnislav Atapana 

Zelený
 23.5. po 19.00  JAK SE CO DĚLÁ – brilantní úvahy Karla Čapka v zábavném literárně-

hudebním programu Petra Kostky a Carmen Mayerové

MĚSTSKÉ DIVADLO
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 7. a 8.5.  MISTROVSTVÍ ČECH – zemské kolo tanečních formací – městská 
sportovní hala

 7.5. so 13.00  BEAVERS – HROŠI HAVLÍČKŮV BROD – extraliga juniorů – 
hřiště ZŠ A. Heyrovského

 7.5. so 17.00  FC CHOMUTOV – FK BANÍK MOST SOUŠ – fotbalový stadion
 15.5. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – I. kolo – střelnice 

SSK
 15.5. ne 10.00  BEAVERS – TEMPO PRAHA – extraliga juniorek – hřiště 

ZŠ A. Heyrovského
 15.5. ne 15.00  BEAVERS – SPEKTRUM PRAHA – extraliga mužů – hřiště 

ZŠ A. Heyrovského
 21.5. so 17.00  FC CHOMUTOV – TJ TATRAN RAKOVNÍK – fotbalový stadion
 28.5. so 11.00  BEAVERS – JOUDRS PRAHA – extraliga juniorek – hřiště 

ZŠ A. Heyrovského
 28.5. so 15.30  BEAVERS – SLAVIA PLZEŇ – 2. liga mužů – hřiště 

ZŠ A. Heyrovského
 29.5. ne 10.00  BEAVERS – CATS BRNO – extraliga juniorek – hřiště 

ZŠ A. Heyrovského
 29.5. ne 15.00  BEAVERS – JOUDRS B – 2. liga mužů – hřiště ZŠ A. Heyrovského

  CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské 
sportovní hale

  PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, 
v neděli od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT
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Hledáte novou práci? 

Přemýšlíte, co po ukončení studia? 
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka,  
CNC strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě,    

truhlář-montér kuchyní, pomocník stavitelství   
A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

Hovořím i česky 
Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 
 

www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 
https://europa.eu/europass/cs 

www.eures.cz 
 

Zájemci mohou pracovat 
se dřevem v lese

Ukrajinky s dětmi uklízely park

V Chomutově bude opět Otevřeno

Městské lesy se chystají rozšířit 
svůj pracovní kolektiv. Koho láká 
práce v lese se dřevem, může zkusit 
ucházet se o volnou pracovní po-
zici operátora vyvážecí soupravy. 
Ta obnáší práci na osmikolové 
vyvážecí soupravě nebo s hydrau-
lickou rukou, dále vyvážení dřevní 
hmoty z lesních porostů. Vše v ob-

vodu Městských lesů Chomutov. 
Společnost nabízí hned několik 
zaměstnaneckých výhod, například 
stravenky, příspěvek na penzijní po-
jištění či na rekreaci.

Více informací podá ředitel 
společnosti Petr Markes na tele-
fonu 736 481 059 ve všední dny od 
6.30 do 15 hodin.

Skupina zhruba čtyřiceti uprch-
líků z Ukrajiny, žen a jejich dětí, se 
nabídla městu, že pomůže s úkli-
dem jako poděkování za vše, co 
pro ně samospráva i Chomutované 

udělali. Sešli se u městského di-
vadla a s pytli v ruce prošli celý 
městský park a zbavili ho odpadků. 
Celkem jich nasbírali dvě stě 
kilogramů. 

Tradiční chomutovský festival 
otevřený všem žánrům a otevírající 
nové kulturní obzory nabídne v první 
půli června nekonvenční směs umě-
leckých zážitků určených dětem i do-
spělým. Osmnáctý ročník festivalu 

zahájí v pátek 3. června žáci Základní 
umělecké školy v Chomutově muzi-
kálovým vystoupením Mamma Mia!, 
festival ukončí koncert na Hřebíkárně 
v sobotu 17. Podrobný program při-
neseme v dalším vydání.

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej pozemků k podnikání

Parcely č. 4166/18 o výměře 3127 m2 a č. 4166/20 o výměře 700 m2 v k.ú. 
Chomutov II se nachází v ul. Karlovarská, Průmyslová zóna Nové Spořice. 
Informace o účasti ve VŘ naleznete na úřední desce města http://edeska.
chomutov-mesto.cz/eDeska/, nebo také na Odboru majetku města, Bc. 
Eva Bäumeltová, tel. 474 637 475, e-mail: e.baumeltova@chomutov.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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Po dvouleté pauze se do Chomu
tova opět sjela evropská a částečně 
i světová špička řeckořímského zápasu 
v kategoriích kadetů U17 a juniorů 
U20. Celkem se na dvoudenní Grand 
Prix Chomutov 2022 představilo 
332 borců z 22 zemí, zhruba polovina 
z nich si pobyt v našem městě prodlou-
žila o šestidenní kemp.

O turnaj a následné soustředění je 
v zápasnickém světě zájem, organi-
zátoři několik reprezentací museli 
odmítnout z kapacitních důvodů, týmy 
Ruska a Běloruska pak ze známých mi-
mosportovních příčin. I tak se na žíněn-

kách sportovní haly sešla mimořádně 
kvalitní konkurence čítající i několik 
medailistů z mistrovství Evropy a světa. 
Čeští reprezentanti v soutěži získali 
tři stříbrné a dvě bronzové medaile, 
ze zástupců domácího klubu Czech 
Wrestling Chomutov se nejvýše umís-
tili čtvrtý Marek Vrba (do 82 kg) a pátý 
Filip Bartošík (do 51 kg). Ladislav 
Šnelly, hlavní trenér Chomutova, 
hlavní trenér reprezentací do 17 a 20 let 
a taktéž hlavní organizátor Grand Prix 
Chomutov 2022, výsledky českých 
zástupců hodnotí střízlivě: „Odpovídají 
našim možnostem a hlavně faktu, že 

dva roky jsme kvůli koronaviru měli 
velmi omezené možnosti přípravy.“

V čem čeští a chomutovští zápas-
níci zaostávali za špičkou, to se snažili 
dohnat na následném kempu, kterého 
se zúčastnilo už „jen“ 160 zápas-
níků z 18 zemí. „Přínos je obrovský. 
Zatímco na šampionátu absolvují naši 
reprezentanti třeba jen dva duely, tady 
za soustředění jich měli okolo stovky. 
Otevřelo jim to oči, viděli, jak je na tom 
světový zápas v porovnání s českým,“ 
řekl Ladislav Šnelly. „Doufám, že je 
to trochu nakoplo, aby se snažili tomu 
světovému přiblížit.“

Ženy i muži splnili cíl, umístili se ve středu tabulek

Střelci si z mistrovství ČR 
přivezli čtrnáct medailí

Přestože některé mládežnické týmy 
basketbalových Levhartů Chomutov 
ještě hrají o co nejlepší umístění, obě 
finální družstva – ženy i muži – mohou 
bilancovat. A shodně se za uplynulou 
sezonou mohou ohlédnout s pocitem 
dobře vykonané práce.

Ženy už se zabydlely v Renomia 
ŽBL a šestým místem se jim málem 
podařilo zopakovat loňskou senzační 
pátou příčku. „Šesté místo hodnotím 
velice kladně, zvlášť když zpočátku 
jsme měli trochu problémy,“ vrací se 
jednatel klubu Petr Drobný k příprav-
nému období, kdy se u družstva dvakrát 
měnil hlavní trenér a současný kouč 
Jozef Rešetár se trenérské taktovky 
ujal až krátce po začátku mistrovské 
sezony. Úvod byl obtížný i z důvodu 
rozlosování a prvních pět utkání proti 
favoritkám Levhartice prohrály. Pak ale 
začala převažovat vítězství a chomu-
tovský tým obsadil po základní části 
šesté místo. Ve čtvrtfinále play off 

sehrál Chomutov pět bitev s favorizo-
vaným Hradcem Králové, bohužel stav 
série 2:3 Levhartice poslal do skupiny 
o 5. až 8. místo, kde potvrdily umístění 
ze základní části. „Po mateřské se nám 
vrátila Monika Satoranská, povedla 
se největší letní posila Američanka 
Jordan Reynolds, která patřila k nejlep-
ším hráčkám v lize, na play off přišla 
Ukrajinka Anastasija Kovtun, pozici 
v základní pětce si upevnila zatím ještě 
teprve sedmnáctiletá Valča Kadlecová,“ 
zmiňuje některá pozitiva v kádru Petr 
Drobný. „Na druhou stranu nás trápila 
zranění a covid19. Třeba taková Míša 
Krejzová, kapitánka týmu, stihla ode-
hrát jen 19 zápasů.“ Hned po sezoně se 
s týmem i kariérou rozloučila bývalá 
reprezentantka Tereza Vorlová, ale jinak 
by kádr podle klubového šéfa velkou 
obměnou projít neměl. „Spíš bychom 
ho chtěli trochu rozšířit, abychom 
zvládli hrát i nějaký evropský pohár,“ 
prozrazuje Petr Drobný.

Muži letos dovršili svůj sprint 
z krajské ligy a v 1. lize hned obsadili 
solidní 7. místo. „Vzhledem k tomu, 
jak sezona probíhala, jsme s koneč-
ným umístěním spokojeni,“ potvrzuje 
dosavadní hlavní trenér Radek Holuša. 
Levharti procházeli předchozími se-
zonami jako nůž máslem a zapisovali 
samá vítězství. Také právě skončenou 
sezonu začali pěti vítěznými zápasy 
a většina hráčů podlehla nereálným 
očekáváním. „A já jsem varovně zve-
dal prst, že to tak nebude věčně,“ říká 
Radek Holuša. Měl pravdu, začaly 
přicházet prohry, k tomu se přidala 
zranění a covid19. Neutěšený stav 
trval do konce roku. V úvodním led-
novém utkání Chomutov nečekaně vy-
hrál v Litoměřicích a situace se začala 
obracet. Zlepšila se atmosféra v týmu, 
marodka se začala vyprazdňovat. Ve 
skupině o 7. až 12. místo Levharti vy-
hráli pět ze šesti zápasů a ze sedmého 
místa se dostali do play off, čímž spl-

nili předsezonní cíl. Svitavy ve čtvrtfi-
nále ale byly nad jejich síly. „Loňský 
účastník Kooperativa NBL byl jasným 
favoritem. Opíral se o bývalého repre-
zentanta Pavla Slezáka, o talentova-
ného Jakuba Jokla a celkově měl kva-
litní široký kádr. Náš tým byl postaven 
na několika klíčových hráčích a když 
jsem je nechal oddechnout, ostatní 
hráči je střelecky nenahradili,“ oko-
mentoval Radek Holuša důvod proher 
o šestnáct, dvanáct a čtrnáct bodů, 
které znamenaly konec sezony. 

A nejen to. Také konec samotného 
trenéra Holuši na lavičce Levhartů, 
konec úspěšného „projektu“, který 
měl chomutovské basketbalisty po-
sunout z krajské ligy do 1. ligy a tam 
je stabilizovat a také konec angažmá 
matadorů v čele s Jakubem Houškou. 
„Výrazně omladíme kádr a budeme 
hodně trénovat,“ plánuje jednatel 
klubu Petr Drobný. „Naším úkolem 
bude udržet první ligu.“

Mistrovství České republiky ve 
střelbě z víceranné vzduchové pistole 
v Ostravě se úspěšně zúčastnili i střelci 
SSK 0405 Chomutov. Domů si přivezli 
pět zlatých, čtyři stříbrné a pět bron-
zových medailí. Nejúspěšnějším cho-
mutovským střelcem byl Matěj Petrů 
(ročník 2004) se třemi zlatými a dvěma 
bronzovými. Jana Wohlgemuthová 
(r. 2003), přestože nemohla od prosince 
2021 ze zdravotních důvodů trénovat 
ani závodit, vybojovala jedno stříbro 
a tři bronzy. Jan Bartoš (r. 2008) byl 

jednou zlatý a jednou stříbrný, Jakub 
Rottenberg (r. 1999) byl jednou zlatý 
a Tadeáš Hercík (r. 2004) jednou 
stříbrný. „Když se toto mistrovství 
v Ostravě konalo v roce 2014, odvážel 
si náš klub jednu bronzovou medaili. 
Teď jsme těch medailí nasbírali čtr-
náct,“ těší trenéra a předsedu SSK 0405 
Chomutov Vladimíra Kousala. Na šam-
pionátu se soutěžilo v disciplínách stan-
dardní vzduchová pistole 3x20, spor-
tovní vzduchová pistole 30+30 a rychlo-
palná vzduchová pistole 2x30 + finále.

Chomutov se na osm dní stal 
centrem světového zápasu

Krajskou ligou i následnou kvalifikací prošli hokejoví Piráti ve velkém 
stylu a v příští sezoně budou hrát 2. ligu. V té je jako hlavní kouč 
povede klubová legenda Kamil Koláček.

PIRÁTI SPLNILI, CO SLÍBILI 
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Obrovskou návštěvností se letos 
pyšnil sraz veteránů na parkovišti 
Severočeských dolů. Na desítky na-
leštěných vozů a motorek se přišly 
podívat tisíce lidí. Rozhodně bylo 
na co koukat, letošní sraz byl výji-
mečný vysokým počtem motorek. 
K vidění ale byly i stará hasičská 
auta, sanitky, traktory, historické 
vozy, ale i lady, škodovky a žigu-

líky, které mnozí pamatují ze svého 
mládí. 

Po výstavě vozů vyrazili účastníci 
srazu na spanilou jízdu regionem. 
Připravena byla šedesátikilomet-
rová trasa, na které posádky plnily 
úkoly, a vedla přes Blatno, Boleboř, 
Strupčice a zpět do Chomutova. 

Zajímavostí letošního srazu byla 
výstava historických kočárků. 
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Chomutované milují 
veterány



K V Ě
T E N
L E S

2 8
/ 0 5

s ta d i o n 
u  m ě s t s k é h o  pa r k u
C h o m u t o v
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lupeny kupuj 

zde! 

nebo osobně v restauraci  
srdcovka monika, chomutov
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michal david

vypsaná fixa
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