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Bezplatná linka: 800 44 44 02
Specializujeme se na řešení složitých obchodů a výkup nemovitostí, naší prioritou 
je individuální přístup a především spokojený klient. V současné době jsme největší 
realitní kanceláří na regionálním trhu s nemovitostmi,  svým klientům garantujeme 
nejnižší možné provize. 

Naši kompletní nabídku můžete nalézt na 
www.molikreality.cz
Svým klientům nabízíme expresně kompletní servis:
a zajištění převodu nemovitostí,
a vypracování kupních smluv,
a zajištění advokátní úschovy peněz,
a  stanovení tržních cen pro dědická řízení,
a  výkupy jakýchkoliv nemovitostí vč. zadlužených,
a  pronájmy nemovitostí a jejich správa,
a  možnost nabídnout svoji nemovitost protiúčtem,
a  řešení exekucí,
a  daňová přiznání,
a  stěhování.

Molík reality s. r. o.
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� aktuality
 4 TříKrálOVá SbírKa 

bYla leTOS reKOrdNí
Osmnáctý ročník Tříkrálové 
sbírky v Chomutově byl 
opravdu úspěšný. Podařilo se 
vybrat 113 500 korun.

� téma
 6 ČTVrT STOleTí 

SOCIálNíCH SlUžeb 
OdSTarTUje rOzSáHlÉ 
reKONSTrUKCe 
I OdVážNÉ pláNY
Letošní rok je pro Sociální služby 
Chomutov ve znamení velkých 
investic a proměn. Od založení 
organizace uplynulo přesně 
pětadvacet let.

� rozhovor
 8 CHOMUTOVaN jaN 

zabYSTřaN leTí dO 
pCHjONgČCHaNgU
Lepší dárek ke dvacátým 
narozeninám si Chomutovan 
a student maturitního ročníku 
zdejšího gymnázia Jan 
Zabystřan snad ani nedovedl 
představit.

� minitéma
 9 NárOdNOSTNí 

MeNšINY předSTaVí 
SVOU KUlTUrU přI 
bareVNÉ plaNeTě 
I fIlMOVÉM feSTIValU
Výbor pro národnostní menšiny 
má za sebou velmi aktivní rok, 
ale ani v tom letošním nebude 
zahálet.

� kultura
 12 VšeSTraNNý UMěleC 

jIří alTMaNN 
VYSTaVUje V lUragU
Galerie Lurago vystavuje 
umělecká díla Jiřího Altmanna. 
Ten se zabývá grafikou, ilustrací, 
kresbou i restaurováním.

� školy
 16 CHOMUTOV HOSTIl 

zaHraNIČNí 
delegaCI
Zástupci Finska, Kypru, Řecka 
a Rumunska navštívili základní 
školu Na Příkopech. Školy 
z těchto zemí se totiž zapojily 
do projektu s názvem Životní 
styly v různých zemích.

� fotostrana
 23 pIráTI pOMáHají 

CHOMUTOVSKÉ 
CHIrUrgII
Už podruhé hokejoví Piráti 
speciálním zápasem pomohli 
chomutovské nemocnici. 

10.2. 
•   Taneční maraton v rámci 

Rodinného zápolení v základní 
škole Školní od 9 hodin

•   Masopustní průvod 
z Podkrušnohorského 
zooparku na náměstí 1. máje 
od 14 hodin

14. a 15.2. 
Přehlídka dětské tvořivosti 
Mateřinka 2018 v městském 
divadle od 14.30 hodin

17.2. 
Taneční show Dotek orientu od 
17 hodin v SKKS

24.2.
•   Severočeské farmářské trhy na 

náměstí 1. máje od 8 hodin
•   Prohlídka krytu civilní obrany 
a základny Muzea Na Kočičáku 
v ZŠ Duhová cesta od 10 hodin

7.3.
Setkání k 168. výročí narození 
T. G. Masaryka v parčíku u ZUŠ 
od 12 hodin

zapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Beník je asi 2 roky starý kříženec 
střední velikosti. Ze začátku 
bude bázlivý, ale během chvíle si 
zvykne a stane se z něho prima 
kamarád. Vhodný do bytu i 
k domku se zahradou. 

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.

STrážNíCI 
zaCHráNIlI 
lIdSKý žIVOT 
V husté vánici zachránili život ženě. Za jejich rychlý zásah 
je ocenil primátor města Marek Hrabáč. Řeč je o strážnících 
chomutovské městské policie Michalu Pavláskovi a Oldřichu 
Sacharovi, kteří neváhali a 16. ledna poskytli první pomoc ženě 
ležící v Holešické ulici bez známek života. „Strážníkům patří 
obrovský dík. Zásah byl rychlý, účinný a vedl k záchraně života. 
Strážníci byli finančně odměněni, ale myslím, že mnohem větší 
odměnou jim je to, že ženě navrátili život,“ řekl velitel městské 
policie a primátor města Marek Hrabáč. 
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Osmnáctý ročník Tříkrálové 
sbírky v Chomutově byl opravdu 
úspěšný. Podařilo se vybrat 113 500 
korun, což je v celé historii pořádání 
sbírky nejvyšší částka, například loni 
se vybralo zhruba 90 tisíc korun. 
„Chomutované ukázali, že mají velké 
srdce a chtějí pomáhat. Tříkrálová 
sbírka, která má dlouholetou tradici, 

je ideální způsob, jak pomoci, což 
dokazuje letošní rekordní částka,“ 
popisuje a děkuje náměstek primátora 
Jan Mareš.

Lidé přispívali koupí různých 
laskomin, hotovostí i zhlédnutím ho-
kejového turnaje. „Na náměstí se již 
tradičně prodával guláš, svařák nebo 
čaj, v centru města chodili koledníci. 

Celkem jsme rozmístili osmnáct kasi-
ček na různá místa,“ uvedla ředitelka 
chomutovské pobočky Charity ČR 
Denisa Albrechtová.

Kromě centra města se sbírka ko-
nala například u Globusu či na zimním 
stadionu při hokejovém zápase týmu 
Pirátů. Kasička pro příspěvky putovala 
také v průvodu tří králů ze skanzenu 
Stará Ves na náměstí. „Z výtěžku le-
tošní Tříkrálové sbírky chceme mimo 
jiné přispět chlapečkovi s dětskou 
mozkovou obrnou na rehabilitační 
pobyt a nezbytné potravinové doplňky, 
které nejsou hrazeny ze systému 
zdravotního pojištění. Připravuje se 
koupě rehabilitačního lehátka s pří-
slušenstvím pro pečovatelskou službu 
Důstojný život. I nadále budeme pod-
porovat rodinu s malými dětmi, kde 
velmi vážně onemocněl otec a nemůže 
svou rodinu živit příjmem ze stálého 
zaměstnání. Budeme poskytovat po-
moc matkám v obtížné životní situaci,“ 
konkretizovala ředitelka.

KráTCe
Nové koše, opraveNý 
chodNík
Technické služby zabudovaly 
odpadkové koše v parku ČSA 
a na Kamenném Vrchu, opravily 
chodník v ulici U Městských 
mlýnů a kanalizační poklop 
v Blatenské.

Nové trolejBusy 
i autoBusy
Dopravní podnik v dubnu až 
květnu uvede do provozu pat-
náct nových trolejbusů. V letoš-
ním roce bude také do provozu 
MHD postupně uvedeno deset 
nových autobusů na CNG.

povídáNí 
s výtvarNicí
V galerii Lurago se 19. února 
od 17 hodin uskuteční povídání 
s výtvarnicí, laureátkou Ceny 
Jindřicha Chalupeckého a dr-
žitelkou ceny Architekt roku 
2017 Kateřinou Šedou.

rozárium budou 
zdobit bergerovy 

růže a fontána

 Od podzimu se v městském parku 
mění rozárium. Stroje odvezly sta-
rou zeminu, stavební firma vytvořila 
závlahový systém, obnovuje fontánu 
ve středu růžové zahrady. „Renovací 
prochází také přilehlý altán. Vzniká 
nové reprezentativní místo pro pořádání 
svateb a dalších akcí,“ říká náměstek 
primátora David Dinda. Podoba rozária 
se vrací k návrhům chomutovského 
rodáka, dlouholetého vedoucího za-
hradnického úřadu v Chomutově na po-
čátku 20. století a šlechtitele Vincenze 
Bergera a profesora Ivara Otruby, který 
navrhl novou podobu parku v sedmde-
sátých letech minulého století.

Ze středu rozária, který bude tvořit 
fontána, se bude rozvíjet spirála zá-
honů a cest z pískovce a žuly. Naproti 
altánu vznikne kruhová výseč ke 
středu, jež bude místem pro diváky, 
kteří budou sledovat dění v altánu. 

Altán projde kompletní rekonstrukcí. 
„Jeho dřevěné části budou odborně 
rozebrány, některé se opraví, zby-
tek bude nahrazen,“ popisuje práce 
referentka odboru rozvoje a inves-
tic Kateřina Vránová. Opravou pro-
jdou podezdívka, keramické prvky 
a schodiště.

Pro novou růžovou zahradu jsou 
navrženy tři desítky záhonů pro vý-
sadby. Z toho bude čtrnáct čistě z růží 
a šestnáct z cibulovin. Růžové záhony 
budou koncipovány tak, aby každý 
zdobil jiný typ a druh růže, s různou 
výškou a barvou. Žádná z růží se již 
na jiném záhoně nebude opakovat. 
„Jeden záhon bude vysázen výhradně 
z růží, které vyšlechtil Vincenz Berger. 
Počítáme s umístěním informačních 
tabulek ke každému druhu a typu 
růže,“ doplňuje vedoucí odboru roz-
voje a investic Hana Nováková.

Tříkrálová sbírka byla rekordní

Neplaťte už za svoz odpadu
Zrušte si trvalé příkazy v ban-

kách, nachoďte na pokladnu města. 
V Chomutově se za svoz komunálního 
odpadu už neplatí. Zastupitelé totiž 
napříč politickými stranami v prosinci 
schválili zrušení vyhlášky o komunál-
ním odpadu. Zrušení poplatku umož-
nilo dobré hospodaření města.

Přes medializaci stejně řada 
Chomutovanů za odpady zaplatila. 

„Bankovními převody nám dorazilo 
třiasedmdesát plateb,“ říká ekonom 
města Jan Mareš. Ten doporučuje 
všem, kdo platili v minulosti popla-
tek trvalým příkazem, aby si zkon-
trolovali nastavení plateb a příkaz 
zrušili. Předejdou tak starostem 
s vrácením platby, zapříčiněným 
přísností zákona. „Protože se jedná 
o zaplacenou daň, lze peníze vrátit 

jen na základě daňového řízení pod-
loženého vyplněním žádosti,“ vy-
světluje nutný administrativní krok 
ekonom Mareš. 

Zrušení poplatku se naopak vůbec 
nedotkne lidí, kteří platili přes SIPO. 
„Poplatníci, kteří platí poplatek přes 
SIPO, se nemusí o nic starat, předpis 
poplatku u České pošty vypustí město 
automaticky,“ dodává Mareš. Nemělo 

by se týkat ani lidí, kteří chodili platit 
na pokladnu města. „Přesto už řada 
lidí přišla, těm situaci vysvětlujeme 
s tím, že vážili zbytečnou cestu na 
magistrát,“ upozorňuje Mareš. 

Město na provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu vynaloží letos 32 mili-
o nů korun. 
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KráTCe
starají se o pořádek
Přes zimu pracovníci provozov-
ny veřejná zeleň hrabali listí, 
sbírali komunální odpad,
uklízeli černé skládky, prová-
děli probírku keřových porostů 
a odklízeli sníh ze schodišť.

Nový NáBytek pro 
potřeBNé
Od konce loňského roku postup-
ně dochází k obnově vybavení 
azylového domu na Písečné. 
Konkrétně se jedná o výměnu 
komod a šatních skříní.

MuzeuM rozšiřuje 
NávštěvNí doBu
Muzeum je nyní otevřeno 
pro návštěvníky od úterý do 
soboty, jak na radnici, tak v ulici 
Palackého. Plánuje se další 
rozšíření i o neděli.

MasopustNí průvod 
dojde Na NáMěstí
Tradiční masopustní průvod 
vyjde 10. února ve 14.30 hodin 
od restaurace Tajga v zooparku 
a zamíří na náměstí 1. máje.

kroužek za poloviNu
Zápisné do kroužků Střediska 
volného času Domeček Chomu-
tov je nyní za polovinu původní 
ceny. Týká se to kroužků, které 
mají ještě volnou kapacitu.

přidejte se a změňte Chomutov, 
už přicházejí první nápady 

Město pomůže rodinám, kterým 
hrozí ztráta bydlení

jarní tábory nabízejí pestrou zábavu

Už čtrnáct nápadů, jak zlep-
šit město, zaslali lidé do projektu 
Společně tvoříme Chomutov. „Stejně 
jako loni mají Chomutované k dis-
pozici pět milionů korun, aby mohli 
svými projekty zlepšit okolí svého by-
dliště či místa, kam se chodí bavit nebo 
kde pracují,“ řekl náměstek primátora 
David Dinda.

Příprava a podání jsou velmi jed-
noduché. „Stačí vyplnit jednoduchý 
formulář a přijít na jedno veřejné pro-
jednání. Na to jsem doslova odběhla 
nepřipravená od sporáku, ale stačilo 
třemi větami říci, co chci vybudovat,“ 
potvrdila lehkost podání návrhů jedna 
z předkladatelek a trojnásobná matka 
Pavlína Buršová, díky které už děti 
bezpečně přecházejí přes lávku na 
přivaděči v Děvínské ulici. Ani nápad 
na obnovení šachovnice, žulových 
hracích stolků a upravení prostranství 
u fontány v městském parku nevznikal 

nijak složitě. „Pracovníci magistrátu 
mě několikrát pozvali na konzultaci, 
kde jsem mohla říct detaily projektu. 
Byla to skvělá zkušenost, díky které 
přihlásím projekt i letos,“ řekla autorka 
nápadu Markéta Fridrichová.

Podávat návrhy lze do 16. února. 
„Pokud lidé mají jakýkoliv nápad, 
jak oživit nebo upravit některá místa 
ve městě, ať zkusí navrhnout změnu 
k lepšímu a aktivně se zapojí do roz-
hodování o části financí z rozpočtu 
města. Na veřejných projednáních 
budou mít možnost projednat nápady 
s odborníky,“ uvedla koordinátorka 
projektu Společně tvoříme Chomutov 
Tereza Rödlingová.

Mezi první letošní návrhy patří na-
příklad památník majora Josefa Šulce, 
památník štábního kapitána Theodora 
Kouby, přidání zábradlí ke schodiš-
tím do městského divadla či workout 
za základní školou v ulici Akademika 

Heyrovského. Chomutované také na-
vrhují vybudovat schody na část rampy 
v ulici Karolíny Světlé, zvýšit atrak-
tivitu a bezpečnost podchodu a jeho 
okolí v ulici Št. kpt. Kouby, umístit de-
fibrilátory do města, vyčistit a odbahnit 
nádrž u bývalého kina Evropa, dobudo-
vat chodník pro pěší od kruhového ob-
jezdu na sídlišti Březenecká – Kamenná 
směrem na Březenec a lépe umístit 
kontejnerové stání v Hutnické ulici.

Všechny informace o projektu 
s názvem Společně tvoříme Chomutov 
najdete na stránce www.naschomu-
tov.cz. Přes tento web je také možné 
podávat projekty online, případně si 
stáhnout formulář a návrh zaslat e-mai-
lem nebo přinést osobně na podatelnu. 
Pokud si nebude s čímkoliv jistí, mů-
žete se na koordinátorku obrátit přes 
e-mail tvorime@naschomutov.cz nebo 
na telefonu 606 071 491.

Deset chomutovských rodin, které 
jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo žijí 
v extrémně nevyhovujících podmín-
kách, získá šanci bydlet v sociálních 
bytech. Šest z nich město rekonstru-
uje, čtyři poskytne Chomutovská by-
tová. „Chomutov by do roku 2022 měl 
mít až padesát sociálních bytů. Tímto 
projektem ověřujeme, jak správně na-
stavit politiku sociálního bydlení, jak 
vybírat rodiny, které pomoc potřebují, 
a jak nastavit efektivní propojení na 
sociální služby,“ představuje projekt 
s názvem Pilotní ověření implemen-
tace systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v Chomutově náměstek 

primátora Jan Mareš.
Součástí projektu je také terénní 

práce. Ta poskytne rodinám v soci-
álních bytech, ale i dalším desítkám 
rodin ohrožených ztrátou bydlení, 
odborné poradenství. „Smyslem 
a cílem pomoci je získat či udržet 
bydlení a řešit negativní sociální 
jevy přímo v terénu. Prostě řešit 
věci včas a ne pak hasit následky,“ 
vysvětluje náměstek Mareš. V rámci 
projektu město získalo osm milionů, 
ze kterých také budou podpořeny 
platy terénních pracovníků.

Šest bytů město opravuje 
v Palachově ulici. „Do rekon-

strukce dáváme 6,3 milionu ko-
run, z toho 90 procent poskytla 
Evropská unie formou dotace z in-
tegrovaného regionálního operač-
ního programu,“ říká projektová 
manažerka Jaroslava Balogová. 
Do bytů se budou rodiny stěhovat 
v dubnu a květnu letošního roku.

Projekt trvá tři roky. Byla vy-
tvořena analýza potřeb sociálního 
bydlení, na základě které vzniká 
ucelená koncepce, jež také pro-
střednictvím pěti desítek sociál-
ních bytů pomůže ochránit rodiny, 
kterým hrozí ztráta střechy nad 
hlavou.

Jarní prázdniny mohou děti strávit 
v přírodě, u zvířat nebo ve vodě. V ter-
mínu od 5. do 9. března různé cho-
mutovské organizace opět připravily 
zábavu pro děti různého věku.

Již druhým rokem pořádá příměst-
ský tábor Muzeum československého 
opevnění z let 1936-38 Na Kočičáku. 
„Děti stráví celý týden aktivně v pří-
rodě. Formou hry se naučí pracovat 
s mapou a orientovat se v terénu. 
Navštíví zrekonstruované, ale i zapo-

menuté pevnosti a dozví se zajíma-
vosti z historie, která se pojí k tomuto 
tématu,“ pozval předseda spolku Jiří 
Piramovský.

Zoopark letos zve do ptačí říše. 
Děti se dozví, co dělají ptáci v zimě 
a na jaře i jak je správně přikrmovat. 
Zajímavostí bude jistě zjištění, zda bylo 
dříve peří nebo ptáci. Tábor bude také 
ve znamení her, tvoření z přírodních 
materiálů i zkoumání okolní krajiny.

V chomutovském Domečku se 

z dětí stanou výletníci. Na každý den je 
připraven výjezd za zábavou. Děti se 
tak podívají například do trampolínové 
arény, do Dětského světa u Hafíka, 
vyšlápnou si k Partyzánu, zaskotačí 
v aquaparku nebo zdolají horu na le-
zecké stěně.

Jarní prázdniny mohou děti pro-
žít i v chomutovském Aquasvětě. 
Tam jsou připravené vodní rado-
vánky pro plavce i neplavce a také 
soutěže na suchu.



téma

6 | téma

Letošní rok je pro Sociální služby Chomutov ve znamení velkých investic a proměn. Od založení organizace, 
tehdy pod názvem Městský ústav sociálních služeb Chomutov, uplynulo přesně pětadvacet let. Čtvrt století 
oslaví zprovozněním nové budovy, rozsáhlými rekonstrukcemi ve stávajících objektech i prací na zajištění 
kvality poskytovaných služeb v dalších letech. 

„Čeká nás opravdu mnoho změn 
a práce. Posledních pět let bylo po-
měrně klidných, co se týče novinek 
a změn v organizaci, právě proto, 
že jsme připravovali velké inves-
tice, které nyní odstartují. V prů-
běhu roku otevřeme dokonce novou 
budovu, ve které bude sociální po-
radna – odborné sociální poraden-
ství a dětské skupiny. Na klienty 
i zaměstnance však čekají i další 
změny,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Největší novinkou bude zhruba 
v polovině letošního roku trans-
formace jeslí na dětské skupiny. 
Ty budou sídlit v nově opravené 
budově na Kamenné. Přeměnou do-
jde ke zvýšení kapacity z 15 na 37 
dětí ve věku od jednoho do tří let. 
V nové budově bude sídlit i sociální 
poradna, která také navýší kapa-
citu jak zaměstnanců, tak klientů. 
„Novinkou v rámci sociální po-
radny je poradenství pro pozůstalé. 
Dosud toto poradenství jako samo-
statná oblast chybělo,“ vysvětlila 
ředitelka.

V uvolněných prostorech, kde 
sídlí poradna nyní, tedy v budově 
Sociálního centra Písečná, nově 
vznikne azylový dům pro rodiny 
s dětmi. „Jedná se také o novou 
službu. Nyní provozujeme azylové 
domy pro muže a zvlášť pro matky 
s dětmi. Pokud se rodina dostala do 
potíží a potřebovala dočasné byd-
lení v azylovém domě, museli jsme 
otce od zbytku rodiny oddělit, což 

nebylo ideální. Nyní budou bydlet 
pohromadě,“ sdělila Alena Tölgová. 
K dispozici budou tři bytové jednotky 
vzniklé úpravou prostor.

Práce v nejbližších měsících 
začnou také v Domově pro seniory 
Písečná. Je zapotřebí tam zrekonstru-
ovat elektrickou požární signalizaci, 
tři centrální koupelny a 110 koupelen 
v bytech klientů, dále vyměnit přes 

tři desítky vstupních dveří u čtyřech 
výtahů. Práce potrvají zhruba tři roky 
a budou stát kolem dvaceti milionů.

V Centru pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná se začne vybudo-
váním klimatizace a elektrické požární 
signalizace. Prostorově denní stacionář 
pro děti nahradí stacionář pro dospělé. 
„Bohužel denní stacionář pro děti není 
dostatečně využívaný. Jeho kapacita je 
deset míst a naplněné jsou jen čtyři. Ve 

spolupráci s rodinami a ostatními or-
ganizacemi jsme pro děti ze stacionáře 
našli adekvátní náhradu denní péče,“ 
ujistila ředitelka. Změny v centru bu-
dou stát asi tři miliony korun.

Všechny zmiňované akce jsou již 
naplánované a připravené k realizaci. 
V dalších letech se však organizace 
chce dále rozšiřovat a zkvalitňovat 
svou péči. Dlouhodobé plány často 

nemají ještě zcela konkrétní podobu, 
přesto na nich již pracovníci orga-
nizace společně s dalšími subjekty 
pracují, zamýšlejí se nad nejlepšími 
variantami a hledají cestu, jak po-
skytováním služeb zmírnit problémy 
populace. „Ožehavou otázkou je na-
příklad seniorský věk. V minulosti se 
hodně podporovalo takzvané aktivní 
stáří, jenže to lze jen do určitého věku. 
Je to velmi individuální, ale zhruba 
od osmdesáti let senioři nemají o akti-
vity zájem, mohou je však čekat ještě 
dlouhá léta, která v domově pro seni-
ory stráví. Aktuálně je průměrný věk 
klientů v domově pro seniory vyšší 
než 84 let. Díky moderní medicíně 
i kvalitě poskytovaných služeb se věk 
neustále prodlužuje. V našich dlouho-
dobých plánech je tedy nejen nabízet 
adekvátní vyžití pro takzvané mladší 
seniory, ale také všemi možnými 
způsoby zajistit důstojné stáří a dožití 
v jejich vyšším věku,“ vysvětlila ředi-
telka. Do budoucna se ještě počítá se 
zřízením specializovaného oddělení 
pro klienty s demencí, vybudováním 
nových malokapacitních domovů pro 

Čeká nás opravdu mnoho změn a práce.   
v průběhu roku otevřeme novou budovu, 
ve které bude sociální poradna – odborné 
sociální poradenství a dětské skupiny. 

Čtvrt století  
sociálních služeb 

odstartuje rozsáhlé rekonstrukce 
i odvážné plány
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seniory či se zavedením paliativní 
péče pro pacienty s nevyléčitelnou 
chorobou v pokročilém stadiu.

V současné době organizace zabez-
pečuje poskytování sedmi registro-
vaných sociálních služeb a tří služeb, 
které nespadají pod zákon o sociálních 
službách. V poskytovaných službách je 
zařazeno téměř 1 200 osob od ročních 
dětí až po seniory. Na všechny služby 
je každoročně vynaloženo zhruba 100 
milionů korun, což je oproti začát-
kům v 90. letech zhruba dvojnásobná 
částka. V posledních pěti letech bylo na 
opravy majetku organizace vynaloženo 

zhruba 68 milionů korun. Náklady 
na provoz organizace jsou od jejího 
vzniku kryty z několika zdrojů. Tři 
hlavní a stabilní zdroje jsou příspěvek 
statutárního města Chomutova, úhrady 
od uživatelů služeb a státní dotace. 
Další subjekty se na financování podí-
lejí podle aktuálního stavu vyhlášených 
dotačních programů nebo platné legis-
lativy. Mezi tyto patří zdravotní pojiš-
ťovny, Úřad práce ČR a různé operační 
programy Evropské unie. „Statutární 
město Chomutov, jako zřizovatel, kryje 
zhruba 30 % celkových nákladů na 
provoz. Díky tomuto přístupu můžeme 

stále zlepšovat poskytované služby 
a reagovat na nejnovější trendy v ob-
lasti péče o dané cílové skupiny,“ do-
dala ředitelka.

Příspěvková organizace Městský 
ústav sociálních služeb Chomutov 
vznikla v roce 1993. Současný název 
organizace přijala na začátku roku 
2012. Důvodem přejmenování byla 
nesprávná charakteristika organizace, 
název již nevystihoval její aktuální 
zaměření. V průběhu pětadvaceti let 
se služby centralizovaly především 
na Písečnou, což umožnilo úsporu 
provozních nákladů. Organizace tak 

cíleně postupně uvolnila sedm budov, 
které město následně nabídlo k od-
koupení či do pronájmu. 

V domově žije seniorka dvacet let, neměnila by

Sociální poradna se přesune do nové budovy

Již dvacet let je klientkou Domova 
pro seniory Písečná osmaosmdesáti-
letá Miroslava Mikulášková. Po celou 
dobu se stará o chod knihovny. V roz-
hovoru se netajila tím, že se jí život 
v domově líbí a žít sama v bytě už by 
nechtěla.
Bylo to tu jiné v době, když jste se 
sem nastěhovala?

Byl to ještě penzion, takže byla 
jiná organizace. Pamatuji si, že nás 
sestry často braly ven a také tu lépe 
vařili, dnes jsou samé normy a nové 
přístroje. Není to špatné, ale už to 
není ono. Dokud to byl penzion, tak 
se sem chodili stravovat lidé zvenčí, 
takže tu bylo hodně lidí, dnes už to 
tak není. Navýšil se ale počet zaměst-
nanců, bývaly tu jen dvě pečovatelky 
na patro, dnes jich je tu pět. Dříve 
jsme si také mohli do bytů nastěhovat 
svůj nábytek, takže já tam mám stále 
ještě ten původní. Naštěstí jsem se ni-

kdy nemusela stěhovat, po celou dobu 
bydlím ve stejném bytě.
Celé roky vedete knihovnu, jací 
jsou tu čtenáři?

Je jich čím dál méně, ale stále sem 
lidé chodí. Knihovnu otevírám vždy 

ve čtvrtek na dvě hodiny. Eviduji 
výpůjčky, nabízím knihy, pomáhám 
je lidem hledat. Nejvíce čtené jsou 
sešitové romány, jsou lehké do ruky 
a to je pro většinu lidí důležité. V roce 
2017 bylo v knihovně 267 návštěv-

níků a zapůjčeno bylo 2 753 knih.
Využíváte různých aktivit, které 
tu nabízejí?

Ano, pravidelně chodím tréno-
vat mozek paměťovými cvičeními. 
Sestřičky s námi pracují na interak-
tivní tabuli nebo pro nás připravují 
křížovky a kvízy.
Scházíte se se sousedy třeba 
v klubovně?

Mnoho lidí tu již nechodí nebo 
nevychází z pokojů. Ale s některými 
se scházíme, většinou jdeme dolů do 
kavárny na kávu.
Libí se vám tu?

Moc. Jsem tu velmi spokojená. 
Jsem sama, takže si nedokážu před-
stavit, že bych měla bydlet v bytě. 
Tady je společnost, občas dost hlučná, 
ale to nevadí. V létě chodíme na za-
hradu. Zaměstnanci se o nás vzorně 
postarají, vše zařídí, splní nám téměř 
každý požadavek. Už bych neměnila.

Sociální poradna, která posky-
tuje široké odborné sociální pora-
denství, se nyní nachází v budově 
Sociálních služeb Chomutov na 
Písečné. Během první poloviny 
letošního roku se ale přestěhuje do 
nové budovy na Kamenné. O důvo-
dech přesunu i o náplni činnosti po-

radny informuje vedoucí Sociálního 
centra Písečná Petra Březinová.

Proč se poradna stěhuje? 
Rozšíříte v nových prostorách 
služby?

Do nové budovy na Kamenné se 
přesouváme hlavně z důvodu roz-
sáhlých změn v organizaci, které se 

na letošní rok chystají. Z prostorů, 
kde jsme nyní, bude azylový dům 
pro rodiny s dětmi. My pro svou 
činnost potřebujeme více prostoru, 
protože narůstají počty klientů. 
S tím souvisí také odpověď na 
druhou otázku. Služby jako takové 
rozšiřovat nebudeme, ale budeme 
navyšovat počet sociálních pracov-
níků, abychom zvládali uspoko-
jit potřeby většího počtu klientů. 
Navýšíme tedy kapacitu.
Nabízíte několik druhů poraden-
ství, o které je nejvyšší zájem?

Určitě o dluhové poradenství. 
Obracejí se na nás lidé hlavně 
s prosbami o pomoc při vyřizování 
oddlužení, neboli osobního ban-
krotu. Těchto lidí je bohužel čím 
dál více. Dále nás lidé vyhledávají 
kvůli sociálně-právnímu poraden-
ství, to se týká například různých 

odvolání, pomoci orientovat se 
v dokumentech, vypořádání ma-
jetku, úpravy výchovy a výživy dětí 
a podobně, velmi žádané je také 
poradenství pro seniory.
Součástí centra je také poraden-
ství pro pozůstalé.

Ano, to je poměrně nová služba. 
V rámci tohoto poradenství řešíme 
vyrovnání se se ztrátou blízké 
osoby, pomoc při zařizování po-
hřbu, dědictví a vše, co se tohoto 
týká. 
Jak vás mohou lidé kontaktovat?

Mohou se objednat telefonicky 
na čísle 728 897 523, na e-mailu 
soschomutov@soschomutov.cz 
nebo při osobní návštěvě. Zhruba 
do června budeme fungovat ve 
stávajících prostorách. O změně 
budou všichni naši klienti včas 
informováni. 

25 leT V ČíSleCH
•   organizací prošlo 1 550 

zaměstnanců
•   vypráno 1 020 tun prádla
•   zkonzumováno potravin za 

220 milionů korun
•   na mzdách vyplaceno 760 

milionů korun
•   zlikvidováno 750 tun nebez-

pečného odpadu
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sjezd
11. února, začátek soutěže 
ve 3.00

alpská koMBiNace
13. února, začátek sjezdu 
ve 3.30, slalomu v 7.00

superoBří slaloM
15. února, začátek soutěže 
ve 3.00

slaloM
22. února, 1. kolo ve 2.15,  
2. kolo v 5.45 hodin.

prOgraM jaNa 
zabYSTřaNa Na OH 
V pCHjONČCHaNgU

Šestadvacátého ledna jste měl na-
rozeniny a v ten samý den se v mé-
diích objevila zpráva o rozšíření 
nominace českého lyžařského týmu 
pro olympiádu, ve které figurovalo 
i vaše jméno...

Neoficiálně jsem se to dozvěděl 
už předchozí den, ale oficiálně to bylo 
potvrzeno skutečně na mé narozeniny, 
takže to byl perfektní dárek. Vůbec 
jsem si nemyslel, že bych se na olym-
piádu mohl ještě nějak dostat.
Jak k tomu tedy došlo?

Česká republika měla jistá čtyři 
účastnická místa, mohlo se stát, že 
přibyde jedno nebo dvě, ale že jich 
bude pět, to jsme nečekali. To bylo 
vážně velké překvápko. Bylo to kvůli 
tomu, že nějaké země posílají méně 
závodníků a tím pádem se uvolnila 
místa pro ostatní. Nakonec tedy Česká 
republika má v alpském lyžování de-
vět zástupců.
Co pro vás účast na olympiádě 
znamená?

Je to splnění obrovského snu kaž-
dého sportovce, takže jsem nadšený. 
Byl jsem na Youth olympic games 
(v roce 2016 v Lillehammeru – pozn. 
red.), což je takový předstupeň olym-

piády pro mladší ročníky, ale tohle 
bude něco úplně nového a strašně se 
na to těším.
Jak jste s olympiádou kalkuloval na 
začátku sezony?

Na začátku sezony jsem byl v širší 
nominaci. Snažil jsem se bodovat 
v evropském nebo světovém poháru, 
což se mi nakonec nepovedlo. Ale 
nepovedlo se to z chlapů nikomu. 
Dalším kritériem byly body FIS. Ty se 
mi teď na závěr docela dařilo sbírat, 
takže nakonec jsem v nich byl dobrej 
a díky nim jsem se nominoval.
S kým jste se o tu radostnou novinu 
podělil nejdřív?

Kromě rodiny jsem dal hned vě-
dět kamarádům, hlavně spolužákům, 
prostě lidem, kteří mě maximálně pod-
porují a fandí mi. Díky sociálním sítím 
se zpráva rozšířila rychleji, než jsem 
očekával.
Co od olympiády očekáváte – nejen 
ze sportovního, ale i společenského 
hlediska?

Určitě to bude krásná akce. 
Nejedu tam vyhrát, ale chci tam po-
dat dobré výkony. Největší šanci asi 
budu mít v kombinaci, sice nevím, 
jaká tam bude konkurence, ale chtěl 
bych s výsledkem být spokojený. 
Bude to pro mě obrovská zkušenost 
do dalších let.
Jste tedy připraven si olympiádu 
také užít?

Jo, to jsem. Rozhodně chci vi-

dět i nějaké jiné sporty, určitě hokej, 
pořádně si prohlédnout olympijskou 
vesnici…
Když jsme u toho hokeje, víte, že 
na olympiádě budou hrát dva zá-
stupci Pirátů Chomutov? Michal 
Vondrka za Česko a Juraj Valach 
za Slovensko.

Tak to jsem nevěděl, díky za 
informaci. To bych si jim mohl říct 
o podpis.
Před rokem město vydalo knihu 
Olympionici Chomutovska. Nevím, 
jestli se vám dostala do ruky.

Zatím ne. Kde se dá koupit?
Myslím, že lepší bude počkat si na 

druhé vydání, protože v něm už 
budete.

Super! (smích)
V knize jsou medailony a příběhy 
všech olympioniků, kteří mají něja-
kou vazbu na Chomutovsko.

Takže i bronzového medailisty 
v řeckořímském zápase pana Kubáta! 
S ním jsem trénoval zápas, když jsem 
na něj jako malý chodil. Nebo pan 
Švehla. A když jsme dělali na základní 
škole Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů, tak tam také několik 
olympioniků bylo.
Jaký bude váš olympijský program, 
kdy vám budeme moct u televize 
držet palce?

První trénink máme devátého, 
do soutěží bych měl zasáhnout jede-
náctého. Jsem nominovaný do všech 

disciplín až na obří slalom, takže bych 
v té televizi měl být docela často.
Na jaře vás čeká maturita. 
Neudělala vám ve vztahu k ní 
olympiáda tak trochu čáru přes 
rozpočet?

Myslel jsem si, že po juniorském 
mistrovství světa budu už celý únor 
doma, takhle se z olympiády budeme 
vracet až po jejím skončení 26. února. 
Takže čára přes rozpočet to trošku je. 
Ale pak se budu snažit všechno si co 
nejrychleji dopsat a maturitu zvlád-
nout. Bude to hodně těžké, ale jestli 
mi učitelé vyjdou vstříc, tak to snad 
dokážu.
Bude to těžší než se dostat na 
olympiádu?

Možná stejně těžké, uvidíme. 
S olympiádou jsem si myslel, že už se 
na ni nedostanu. Takže třeba to s ma-
turitou také takhle vyjde (smích).

Lepší dárek ke dvacátým narozeninám si Chomutovan a student maturitního ročníku zdejšího gymnázia Jan 
Zabystřan snad ani nedovedl představit. Na soustředění před juniorským mistrovstvím světa v alpském lyžování 
se dozvěděl, že Českou republiku bude reprezentovat i na olympiádě v Pchjongčchangu!

Chomutovan jan zabystřan  
letí do pchjongčchangu

perfektní dárek  
k narozeninám

neoficiálně jsem se to dozvěděl už předchozí 
den, ale oficiálně to bylo potvrzeno skuteČně 
na mé narozeniny.
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Výbor pro národnostní menšiny 
má za sebou velmi aktivní rok, ale 
ani v tom letošním nebude zahá-
let. Opakovat by se měl úspěšný 
filmový festival a možná se znovu 
vrátí oblíbená Barevná planeta. 
„Zároveň se chceme více zamě-
řit na oslavy různých židovských 
svátků, protože zde žije významná 
židovská menšina. S tím souvisí 
i odhalení pamětní desky chomu-
tovské synagogy, které je napláno-
vané na září letošního roku,“ uvedl 
předseda Výboru pro národnostní 
menšiny Miloň Houda.

Do Chomutova by se letos mohl 
vrátit festival Barevná planeta. Ten 
se konal naposledy v roce 2013. 
Jedná se o velké setkání různých 
národnostních menšin i s majoritní 
skupinou, při kterém návštěvníci 
poznávají kulturu i zvyky ostat-
ních. Pódium tak zaplní taneční či 
pěvecké soubory, lidé budou moci 
ochutnávat tradiční pokrmy nebo 
si vyzkoušet zvyky jiných menšin. 
„Když jsme s festivalem začínali, 
nebyl u všech zástupců menšin 
o spolupráci zájem. Ovšem už první 
rok v městském parku se povedl, 
a tak se zvyšovala otevřenost spolu-
práci. Chtěli bychom tedy na tento 
úspěch znovu navázat,“ řekla orga-
nizátorka festivalu Marie Štáfková.

V letošním roce se bude opako-
vat také filmový festival, při kterém 
mohli diváci zhlédnout filmy z růz-
ných zemí. Sedm žánrových filmů 
dalo nahlédnout do životů osob, 
které zažívaly těžké životní oka-
mžiky, a to jak v dobách minulých, 
tak i v letech současných. „Festival 
si kladl za cíl sblížení a pochopení 
lidí s různými osudy. Chtěli jsme 
poukázat na často šokující příběhy 

jednotlivců nebo skupin, na původ 
jejich problémů i důvody jejich cho-
vání. Jsem přesvědčen, že mnoho 
návštěvníků po festivalu našlo jiný 
pohled na situace, které jsou do 
určité míry tabuizované nebo jsou 
informace o nich příliš obecně podá-
vané,“ uvedl předseda výboru Miloň 
Houda s tím, že by letošní roč-
ník měl být více otevřený školám. 
„Kromě filmů samotných chceme 
připravit také různé diskuzní panely, 
aby si návštěvníci o tématu nastíně-
ném ve filmu mohli povídat a dozví-
dat se další informace,“ dodal.

Mezi ostatními zajímavými 
akcemi, které na letošní rok výbor 
ve spolupráci s menšinami chystá, 
je například únorová oslava no-

vého vietnamského roku, rusín-
ská menšina začátkem roku oslaví 
svatého Valentýna nebo masopust. 
V březnu je na programu třeba Den 
vietnamské mládeže nebo oslava 
jarního buddhistického svátku. 
V dubnu se slaví Mezinárodní den 
Romů, v květnu lidé budou moci 

zhlédnout vystoupení rusínské men-
šiny v městském parku u příleži-
tosti Svátku práce. Červen bude 
ve znamení zmiňovaného festivalu 
Barevná planeta, v září zazáří spor-
tovci při turnaji v kopané, který 
pořádá vietnamská menšina. V lis-
topadu se představí krásné ženy při 
Miss etnikum a prosinec se ponese 
v duchu Vánoc, rusínská men-
šina si totiž nenechá ujít příležitost 
opět vystoupit v rámci programu 
Chomutovských Vánoc.

rok 2017: výročí, kNiha 
i oceNěNí filMu

V loňském roce se díky výboru 
i jednotlivým menšinám uskuteč-
nilo hned několik významných 
akcích. V květnu oslavil rusínský 
soubor Skejušan 27 let od svého 
založení a zároveň oslavila 80. na-
rozeniny i jeho dlouholetá před-
sedkyně Kateřina Romaňáková. 
„Ke zhlédnutí byla nejen četná 
vystoupení místního spolku, který 
se pravidelně účastní mnoha kultur-
ních vystoupení v ČR a v zahraničí, 
ale také např. vystoupení hostují-
cího ukrajinského souboru z Prahy 
Kozáci Vltavy a polského spolku 
Kyczera, který čítal 48 osob. Celou 
akci natáčela Česká televize pro po-
řad Sousedé,“ popsal Miloň Houda.

Folklorní soubor Skejušan pře-
náší rusínské tradice dalším gene-
racím a seznamuje s nimi i širokou 

veřejnost. Téměř tři desítky členů 
souboru z Chomutova, Klášterce 
nad Ohří, Kadaně, ale i vzdále-
nějších měst pravidelně nacvičují 
hudební i dramatická vystoupení. 
„Máme v repertoáru sto padesát 
písniček. Dále hrajeme nejrůznější 
scénky, které dokumentují naše 

tradice a historii. Lidé při našich 
vystoupeních uvidí, jak vypadají 
rusínské námluvy, svatba, šlapání 
zelí a mnoho dalších běžných 
i méně obvyklých činností,“ uvedla 
předsedkyně souboru Kateřina 
Romaňáková.

V červnu byla pokřtěna kniha 
Iriny Malinové s názvem Skejuš, 
Skejušané, Skejušan. Rusíni 
v Chomutově, původ, historie, sou-
časnost. Kniha se věnuje tématu 
v několika rovinách. Nejprve se 
vyjadřuje ke stále značně živé pro-
blematice uchopení Rusínů jako 
etnika, zde je prezentován odborný 
náhled na Rusíny ve světle současné 
teorie etnicity doplněný o lingvi-
stické stanovisko, současné pojetí 
Rusínů v Česku, na Slovensku, 
v Ukrajině a rámcově v celé Evropě. 
Publikace se následně zaměřuje na 
vznik a rozvoj rusínského osídlení 
ve Skejuši a charakteristiku jejich 
tradičního způsobu života až do ob-
dobí po druhé světové válce, kdy se 
značná část Skejušanů rozhoduje pro 
migraci do Československa, díky 
čemuž vzniká i rusínská menšina 
v Chomutově.

Den ukrajinské kultury oslavili 
krajané v říjnu. „Bylo zde velko-
lepé vystoupení pěveckého souboru 
pod vedením paní Iriny Malinové. 
Návštěvníci viděli pěkné ukrajinské 
kroje a mohli ochutnat jídla podle 
tradičních ukrajinských receptů. 
Celé akce se zúčastnilo také vedení 
ukrajinské menšiny z Prahy,“ po-
psal předseda výboru.

Listopad byl významný pro oba 
místní spolky německé menšiny. 
Film „Generace N – Deutschböhme, 
který dokumentuje poválečné 
a válečné životní příběhy rodáků 
s německou národností z okresu 
Chomutov, obdržel v Norimberku 
mezinárodní Česko-německou 
novinářskou cenu. Film obstál 
v konkurenci profesionálních novi-
nářů a reportérů a byl vybrán mezi 
72 příspěvky. Byl pochválen nejen 
za zpracování, ale i za vynikající 
kameru a byl označen jako příklad 
přeshraniční novinářské práce.

Chanuku oslavila židovská 
menšina v prosinci v kostele svaté 
Kateřiny za přítomnosti představi-
telů židovské obce z Prahy a Teplic. 
Účastníci se dozvěděli informace 
o významu Svátku světel a další 
informace z historie židovské 
komunity.

Menšiny se představí při barevné 
planetě i filmovém festivalu
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Vaše témata
 podNěty

odpadkové koše  
Budou doplNěNy

Dobrý den.
Bydlím v ulici Dukelská, v první 

části od ulice Vodní po ulici Ctiborovu. 
Každý den tudy chodí velké množství 
lidí do práce na prů myslovou zónu. 
Ve zmiňovaném úseku Dukelské ulice 
není ani jeden odpadkový koš, nepo-
čítám kontejnery na tříděný odpad. 
Lidé tak odpadky (kapesníky, papíry 
od svačiny, krabičky a folie od ciga-
ret atd.) pohazují po chodníku. Není 
mi lhostejný nepořádek kolem mého 
bydliště, a tak neustále sbírám, co mi 
zrovna přistálo před domem. 

Nemohly by se do daného úseku dát 
v každém směru alespoň dva koše?

Děkuji za odpověď.
Dana Dohnalová

Vážená paní Dohnalová, pra-
covníci Technických služeb města 
Chomutova přislíbili instalaci 
odpadkových košů podle Vašeho 
požadavku. Vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám budou instalovány 
nejpozději do konce měsíce dubna 
letošního roku.

S přáním pěkného dne
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

škola, hřiště, dílNa
Dobrý den, dovoluji se zeptat 

na tyto palčivé problémy na našem 
sídlišti:
1) Bývalá 6. ZŠ, v současnosti ruina 
– kdy bude zbouráno či dokončeno 
vyklízení a co bude na pozemku? 
Nestálo by za úvahu tam přemístit hři-
ště, které je přímo pod okny a balkony 
domu 5271. Kvůli velkému hluku 
není možné v létě používat výhody 
balkonu...
2) Má hřiště nějakého správce nebo 
někoho, kdo hřiště večer zamkne 
i pohlídá před vandalismem mládeže? 
Je to i otázka postranního vchodu na 
hřiště, dle sdělení MP je požadavek 
na předělání postranní branky, aby šla 
zamykat, na MM Chomutov. Je to již 
zhruba půl roku a výsledek žádný, do-
konce se ani moc nevědělo o postran-
ním vchodu na hřiště.
3) Bývalá truhlářská dílna, dříve sa-
moobsluha – v současné době ještě 
více chátrá a dveře jsou prokopnuté. 
Do objektu může kdokoliv, vyskytují 
se tu různé osoby, kterým nebude dělat 
problém se „nastěhovat“ do prázdného 
objektu, nebo ta samá mládež, která 
řádila v bývalé škole. Co bude s tímto 
prostorem, ví někdo o situaci a co 
s tím bude město dělat, aby to nedo-
padlo stejně jako bývalá škola?!

J. Koloušková

Vážená paní Koloušková,
děkuji za Váš podnět. V současné 

době se zpracovává projektová do-
kumentace pro odstranění stavby 
objektu bývalé základní školy na 
Kamenné. Ještě letos by měla začít 
jeho demolice. Vzhledem k rozloze 
areálu a nemalým finančním nákla-
dům bude demolice rozdělena do 
dvou etap. Druhá etapa by měla pro-
běhnout v roce 2019. Ze stávajícího 
objektu zůstane zachována trafosta-
nice a kryt CO, pro který hledá město 
využití.

Až bude objekt odstraněn, bude 
území po demolici zrevitalizováno. 
V současné době zatím není o dalším 
využití pozemku rozhodnuto, proto je 
v první fázi v plánu jeho zatravnění 
s ponecháním betonové plochy pro 
parkování. Do rozhodování o budou-
cím využití území se budeme snažit za-
pojit i obyvatele okolních domů, stejně 
jako tomu bylo v případě sídlišť Zadní 
Vinohrady a Zdeňka Štěpánka.

Hřiště před domem č. p. 5271 mají 
z hlediska údržby ve správě Technické 
služby města Chomutova. Dle jejich 
sdělení odemykání a zamykání to-
hoto hřiště provádí Městská policie 
Chomutov. Hovořila jsem na toto téma 
s ředitelem městské policie a ten mi 
potvrdil, že Vámi zmíněná branka se 
opravdu nedá zamknout. Požadavek 

na zamykání jsem probrala s pověře-
ným pracovníkem TSMCH a v blízké 
době bude zámek doplněn.

Objekt č. p. 5308 není v majetku 
města, a tak jsou možnosti města, jak 
zajistit, aby se do uvedených objektů 
nevstupovalo, omezené. Objekt byl za-
řazen stavebním úřadem do seznamu 
sledovaných staveb 2. skupiny, kdy 
kontrola zabezpečení těchto objektů 
probíhá jednou za 6 měsíců. Dle zjiš-
tění poslední kontroly, která proběhla 
v prosinci 2017, byl objekt zabezpe-
čený. Pokud se při kontrolách zjistí, že 
je objekt nezabezpečený proti vniknutí 
osob, je majitel objektu vyzván sta-
vebním úřadem k jeho zabezpečení. 
Pokud majitel nezjedná v daném ter-
mínu nápravu, může stavební úřad ná-
sledně přikročit k pokutě. Váš podnět 
o volném vstupu do uvedeného objektu 
jsem předala k došetření vedoucí sta-
vebního úřadu.

S pozdravem
Ing. Hana Jeřábková,

odbor rozvoje a investic 

Máte také zajíMavý 
Nápad, podNět či 
zkušeNost s NěčíM 
ze života ve Městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

www.naschomutov.cz

Navrhněte projekt

Získejte hlasy

My to zařídíme

PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET

ZMĚŇTE CHOMUTOV 
V ŠESTI KROCÍCH

1  dívejte se kolem sebe a nápady na 
zlepšení svého okolí proberte s přáteli, 
rodinou, sousedy, kolegy, …

2  zjistěte si na webu katastru nemovitos-
tí vlastníka pozemku/budovy, které se 
váš nápad týká. pokud je vlastníkem 
statutární město Chomutov, můžete 
postupovat dále.

3  Místo nafoťte, navrhněte nová řešení 
místa, návrh řešení načrtněte – inspi-
rujte se třeba v jiných městech.

4  zkuste odhadnout rozpočet návrhu – 
včetně přípravných prací, projektové 
dokumentace a prací s návrhem sou-
visejících. Celkový rozpočet návrhu 
se musí vejít do 600 tisíc Kč včetně 
dpH. pokud si nebudete vědět rady 
s odhadem rozpočtu, nic se neděje, 
návrh určitě v termínu podejte a zú-
častněte se veřejného projednání. 
Odhadem rozpočtu se pak budeme 
zabývat při hodnocení návrhů.

5  Veškeré informace sepište do formu-
láře a tím oficiálně návrh podáte ke 
zpracování.

6  Vyberte si termín jednoho ze tří 
veřejných projednání a představte váš 
návrh ostatním. je to jedna z nutných 
podmínek postoupení návrhu dále.
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deNISa 
dOlNáKOVá
Je lektorkou jógy. K ní ji přivedly tři impulsy. Poprvé se s ní 
setkala jako dítě, za komunistů ji doma cvičil její otec. Sama 
ji začala cvičit až před pěti lety, kdy ji začala zlobit bederní 
páteř. Prášky ani injekce nechtěla, místo nich se pustila do jógy. 
Během pobytu v Thajsku potkala jogínku Jitku Stehlíkovou a ta 
ji navedla na českou Akademii jógy v Praze, kterou třetím rokem 
studuje. Odměnou jsou pro ni šťastní lidé, které mohla na „cestě 
jógy” potkat či jim pomoct od bolestí nebo cokoliv zlepšit.

HUY NgUYeN 
QUaNg
V Chomutově vystudoval, po škole působil v zahraničním obchodě, 
kde pomáhal zprostředkovat kontrakty mezi Českou republikou 
a Vietnamem. Když se mu začala rozrůstat rodina, nemohl už 
tolik měsíců být mimo domov a založil kavárnu Jacques café. Pro 
Chomutovany vytvořil jejich kávu. Měsíce pražil a hledal optimální 
chuť. Chomutovská směs je kombinací brazilské, vietnamské 
a kolumbijské kávy. Jak naznačil, příběh chomutovské kávy bude 
mít pokračování. Vznikne nová kávová směs, která bude mít něco 
společného s Kamencovým jezerem. Zbytek je zatím tajemstvím.
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Galerie Lurago vystavuje umělecká 
díla Jiřího Altmanna. Ten se zabývá 
grafikou, ilustrací, kresbou i restauro-
váním. Vedle dřeva, zejména techniky 
dřevořezu, jej zajímají i jiné přírodní 
materiály, například kámen.

Manželkou Jiřího Altmanna je 
známá herečka a dabérka Jana Alt ma n-

nová, kterou lidé mohou znát například 
z filmu Babovřesky. Ta manželovi 
pomáhá s organizací jeho výstav. Na 
vernisáži byla přítomna i s rodinným 
přítelem Dušanem Sedláčkem, který 
představil veřejnosti vystavovaná díla 
i život svého dlouholetého kamaráda. 
„Je to umělec širokého zájmu, v oblasti 

umě ní působí dlouhá léta. Již v mládí 
se umě ním zabýval, soukromě se vzdě -
lával při studiu gymnázia, navštěvo-
val výtvarné kurzy a podařilo se mu 
dostat na Akademii výtvarného umění. 
V mládí se u něj projevila mimo jiného 
i ruko dělná zručnost, která mu umož-
nila roz víjet se i v jiných disciplínách, 
než je kresba, grafika či malba,“ uvedl 
Dušan Sedláček.

Lidé si mohou na výstavě prohléd-
nout ukázky z dřevořezby v grafic-
kých listech, práce Jiřího Altmanna 
byly v šedesátých letech vybrány i na 
grafickou výstavu v Mexiku. Část 
života strávil v Německu, kde tři roky 
působil ve velkém západoněmeckém 
nakladatelství. V sedmdesátých a osm-
desátých letech byl kritikou označo-

ván za jednoho z nejtalentovanějších 
grafiků u nás. Výstava dále představuje 
díla z doby, kdy autor bydlel v bez-
prostřední blízkosti Karlova mostu 
v Praze a tvořil dřevořezby mostu, 
blízkých kostelů a dalších staveb. Po 
přestěhování do Černošic zase zpra-
covával náměty ze svého okolí, z této 
doby pocházejí obrazy jeho rodiny, 
zahrady, rostlin a třeba i kocourů. 
Dominantou výstavy je odlitek sochy 
svatého Václava, jehož originál se 
nachází v kostele v Černošicích. „Jiří 
Altmann patří k umělcům, kteří ucho-
vávají tradice dřevořezby, což je práce 
nesmírně náročná. Je jedním z posled-
ních, kteří používají tradiční techniky,“ 
dodal Dušan Sedláček. Výstava v gale-
rii Lurago potrvá do 15. února.

Všestranný umělec jiří altmann 
vystavuje v luragu

berenika Saudková pracuje s mimikou  
lidské tváře, díla ukazuje špejchar

Nejrůznější emoce čiší z por-
trétů žen ztvárněných Berenikou 
Saudkovou. Její obrazy jsou vystavené 
v galerii Špejchar. Právě emotivní vý-
razy žen jsou nejčastějším námětem je-
jích děl, často na nich zachycuje sebe. 
„Jsem modelka, která nic nestojí, navíc 
jsem k sobě poměrně kritická, takže 
se ztvárňuji krásnější, než jsem,“ řekla 
s nadsázkou autorka. Malování žen má 
i další důvod. „O portréty žen je daleko 
větší zájem, málokdo si na zeď doma 
pověsí muže,“ vysvětlila.

Výstava nese název Ciao Berlína! 
Ten symbolicky Bereniku vítá zpět 
mezi umělci. „Asi na dva roky jsem 
se nyní s vystavováním odmlčela. 
Tuto výstavu jsme připravovali velmi 

narychlo, během měsíce muselo být 
vše hotovo, a to jsem ještě domalová-
vala obrazy a připravovala popisky. Na 
vymýšlení názvu nebylo moc času, ale 
hlavou mi bleskl tento název, zalíbil 
se mi, a tak jsme ho použili,“ uvedla 
autorka.

Na výstavě návštěvníci uvidí prů-
řez tvorby, některé obrazy jsou úplně 
nové, jiné vznikly třeba před několika 
lety. „Je tu dokonce obraz, který jsem 
namalovala, když mi bylo dvanáct 
let. Ono to ale není příliš poznat, pro-
tože maluji pořád stejně. Jsou tu také 
obrazy, které již byly namalované 
v minulosti, ale jsou tu zobrazeny 
jinou technikou,“ doplnila Berenika 
Saudková.

Berenika Saudková se narodila 
v Praze do rodiny slavného malíře 
Káji Saudka. Část výstavy je věnovaná 
i jeho tvorbě, kterou Berenika velmi 
podporuje. Už jako předškolní dítě vy-
pomáhala v ateliéru svému otci. První 

plátno prodala do Spojených států 
amerických, a to jako školačka v nece-
lých dvanácti letech. Od té doby uspo-
řádala mnoho výstav doma i ve světě.

Výstava se v galerii Špejchar bude 
konat do 28. února.

Inzerce

Společnost Severočeské doly a.s., člen skupiny  
ČEZ hledá do svého týmu

ELEKTRIKÁŘE A MECHANIKY 
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Lokalita: Doly Nástup Tušimice
tel.: 417 805 252   email: uchazec@sdas.cz   www.sdas.cz
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před 120 lety byl kostel úředně 
uzavřen pro havarní stav

Děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie na náměstí 1. máje je 
jednou z nejstarších staveb města 
a spolu s městskou věží je význam-
nou dominantou Chomutova. Farní 
kostel byl postaven před rokem 1357, 
pravděpodobně však již ve 13. století. 
Do roku 1488 byl pod správou kněží 
řádu německých rytířů. Později byl 
pod patronátem Veitmilů a Lobkoviců 
jako pánů města. Roku 1516 byla na 
náklady pánů z Veitmile provedena 
přestavba kamenickým mistrem 
Josefem Schremelem. Klenbu provedl 
mistr Jakub Hans roku 1539. Věž byla 
nad starší klenutou předsíní zdvižena 
asi po roce 1525 a pak opravena po 
roce 1598. Západní kruchta byla do 
interiéru vestavěna roku 1542 a jižní 
1585, jak dosvědčuje znak Bohuslava 
Jáchyma Hasištejnského z Lobkovic 
a Anny z Redernu na arkýři tribuny.

Kostel vyhořel 24. 7. 1598. Roku 
1619 byl upraven pro protestanty. 
Presbyterium bylo znovu zakle-
nuto roku 1625. Další větší oprava 
proběhla roku 1662 a pak 1723. 
Hřbitov kolem kostela byl defini-
tivně zrušen roku 1810. Další oprava 
kostela je zaznamenána roku 1851. 
Barevné vitráže v presbyteriu byly 
zhotoveny roku 1873. Regotizace 
městské věže proběhla v roce 1874, 
a to včetně nové střechy. Jedenáctý 
únorový den roku 1899 byl kostel 
úředně uzavřen pro havarijní stav zdí 
a kleneb. Pseudorenesanční renovace 
byla provedena architektem Gerstlem 
v letech 1909–1915. Při ní byl nově 
vyzděn západní štít a vyzdvižen 
nový krov nad trojlodím. Vybavení 
interiéru je bohaté. Malby na jižní 
tribuně provedl roku 1875 J. B. 
Sternenfels. Oltář a většina vybavení 

pochází z první poloviny 18. století. 
Chomutovská Madona na oltáři byla 
vytvořena kolem roku 1500. V letech 
1984 až 1989 proběhla kompletní 
rekonstrukce věže. V roce 1997 byla 
provedena nová elektroinstalace a se-
jmuty železné lustry v lodi. Oprava 
střešní krytiny probíhá od roku 2000. 
V současnosti se připravuje oprava 
vnějších omítek kostela, která znovu 
zlepší obraz městské památkové zóny.

Děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie se nachází přibližně 
uprostřed historického jádra města, 
severně od náměstí. Naproti leží kos-
tel svaté Kateřiny, původně patřící 
komendě německých rytířů. Západně 
od kostela Nanebevzetí Panny Marie 
se nachází budova děkanství a staré 
městské školy. Kostel byl původně 
obklopen hřbitovem. Zbytky ohradní 
zdi hřbitova byly objeveny při úpra-
vách dláždění náměstí v květnu 2000. 
Po zrušení hřbitova vzniklo na jeho 
místě severně od kostela Husovo ná-
městí s měšťanskou školou.

Dle písemných pramenů ze 
16. století měla být oratoř kostela 
spojena vysutou chodbou na pilířích 
s areálem zámku. Kostel je půdorysně 
i hmotově poměrně členitá stavba. 
Sestává ze širokého obdélného síňo-
vého trojlodí, s převýšenou střední 
lodí. Presbyterium je posunuto z osy 
střední lodi k jihu. K severní stěně 
presbyteria přiléhá obdélná sakristie, 
s pokladnicí v patře, která je přístupná 
točitým schodištěm. Vysoká a široká 
sedlová střecha lodi se opírá o dvo-
jici zděných štítů. Síňové trojlodí je 
zaklenuto síťovou žebrovou klenbou 
na dva páry osmibokých podpor. 
Čtvercová věž je v přízemí zakle-
nuta sklípkovou klenbou, která zdobí 

i točité schodiště mezi přízemím a pa-
trem. Další patra věže jsou opatřena 
trámovým stropem s prkenným záklo-
pem. Hlavní oltář je barokní z roku 
1723. Vedle ve zdi je usazen pískov-
cový náhrobek manželů Fridricha 
a Esther Collinových z roku 1630. 
Další ženský náhrobek je v severní 
stěně presbyteria a patří památce 
Kateřiny Aldensteinové. Pochází ze 
druhé poloviny 16. století.

Děkanský kostel je díky přista-
věné městské věži dominantou města 
a je téměř jeho symbolem. Společně 
s protilehlou komendou s kostelem 
sv. Kateřiny, dnešní radnicí, ovládá 
urbanistické historické jádro města. 
Nesporně se jedná o jeden z nejvý-
znamnějších pozdně gotických kos-
telů regionu, kterému doposud nebyla 
věnována náležitá pozornost v rámci 
celých Čech. 

tajeMství depozitáře choMutovského Muzea 

Maska BraNkářské 
legeNdy

Josef Mikoláš (1938–2015) 
byl brankářskou hvězdou  
1. československé hokejové ligy 
přelomu 50. a 60. let. Z mist-
rovství světa si přivezl stříbr-
nou (Ženeva, 1961) a bronzo-
vou (Stockholm, 1963) me-
daili. Začínal ve Vítkovicích 
a v letech 1965–1968 chytal 
v dresu Chomutova. Vrátil se 

do Vítkovic, ale v roce 1970 
s hokejem skončil. „Po zhruba 
pětatřiceti sešívaných tržných 
ranách v obličeji, šesti vyraže-
ných zubech, fraktuře jařmového 
oblouku a dvojnásobné fraktuře 
nosu se dostavily pocity, které 
nelze nazvat jinak než strach, 
obava ze zranění následujících,“ 
vyjádřil se na chomutovské vý-
stavě k 100 letům českého hokeje 
v roce 2008.

Mikoláš proslul odvahou, 
s jakou čelil pukům bez masky, 
přestože s nimi již jeho kolegové 
v zahraničí i doma experimento-
vali. Obličej si Mikoláš kryl jen 
vzácně a až ke konci své kariéry. 
Více masku užíval jen při tré-
nincích. A tu, se kterou trénoval 
v Chomutově, osobně věnoval 
Oblastnímu muzeu v Chomutově. 
Je vytvořena z laminátu dle od-
litku jeho obličeje.
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S ostrostřelci do dob rakouska-Uherska

Nová poradna pomůže manželům 
i rodinám v krizových situacích

Odlehčovací služba rehabilituje a pomáhá

Střílet a bavit se, to je motto 
Chomutovského ostrostřeleckého 
sboru, který v našem městě působí 
již dvanáct let. Spolek sdružuje 
lidi se zájmem o historii, střelbu 
a historické zbraně. Členové se schá-
zejí, aby se společně věnovali své 
zálibě, pořádají soutěže ve střelbě 
z historických zbraní mezi sebou 
i s dalšími spolky a také se účastní 
akcí pro veřejnost. „Rok každoročně 
začínáme Kadaňským masopustem, 
10. února máme svůj reprezentační 
ples v Městském divadle Chomutov. 

Dále se pravidelně účastníme oteví-
rání lázeňské sezony v Klášterci nad 
Ohří a samozřejmě Chomutovských 
slavností,“ vyjmenovala stěžejní 
akce členka spolku Jana Elbelová.

Ostrostřelce nelze přehlédnout, 
muži mají na míru šité dobové uni-
formy, na ramenou vyleštěné zbraně, 
ženy krásné šaty se širokými klo-
bouky. V současné době má sbor čtr-
náct řádných uniformovaných členů, 
tři čestné členy a devět přispívajících 
členek. „Naposledy jsme přijali no-
vého člena loni v prosinci. Řádnou 

členkou se stala Barbora Pertlová, 
která se tak stala první uniformo-
vanou ženou ve sboru. Kdo se chce 
stát řádným ostrostřelcem, musí být 
nejprve členskou schůzí přijat za 
čekatele. Pak mu běží roční lhůta, 
během níž si musí pořídit uniformu 
a zbraň a též se dle svých možností 
zúčastňovat sborových akcí. Zároveň 
je mu přidělen patron, který čekateli 
pomáhá v přípravách. Teprve po roce, 
pokud čekatel splní všechny náleži-
tosti, se může stát řádným členem 
Chomutovského ostrostřeleckého 

sboru. Věková hranice je 18 let,“ in-
formovala Jana Elbelová.

Další formou je takzvané přispí-
vající členství. Přispívajícími členy 
se stávají ti, kteří spolek podporují, 
jezdí na akce a dělají dobový dopro-
vod. Jsou to především partnerky os-
trostřelců, ale může se přidat každý, 
kdo má slabost pro historii a chtěl 
by poznat nové přátele. Kontaktovat 
spolek mohou lidé přes webové 
stránky www.ostrostrelec.eu, přes 
facebookové stránky a také osobně 
na některé z akcí.

V Chomutově byla nově otevřena 
poradna pro manželství, rodinu a me-
zilidské vztahy. Služby nabízí hlavně 
rodinám s dětmi, manželům, osobám 
v krizi a obětem domácího násilí. 
„Poradenství je zaměřeno na zvládání 
potíží v mezilidských vztazích, osob-
ních a rodinných problémů, generač-
ních sporů, rozvodu a porozvodových 
těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, 
nevěry, závislostí v rodině a obtíží 
v intimním soužití. Důležitou součástí 
práce je i řešení dohod, a to přede-
vším o výchově dětí a uspořádání 
vzájemných vztahů. Klienti mohou 
využít také právního poradenství,“ 
uvedla vedoucí poradny Karolína 
Suchopárková. Poradenství je pro 
klienty bezplatné. Činnost poradny je 
podpořena z dotací Ústeckého kraje.

Hlavní náplní poradny je řešení 
manželských a rodinných problémů. 
Kvalifikovaní poradci poskytují 
podporu také v případech řešení 
krizových situací, jako je například 

domácí násilí, vážné onemocnění či 
úmrtí v rodině nebo potíže s různými 
druhy závislostí. Konzultace jsou jak 
individuální, tak i párové a rodinné. 
„Klienti mohou očekávat zejména 
diskrétnost a profesionální služby 
poskytované v příjemném prostředí 
vysoce kvalifikovanými odborníky 
s dlouholetou praxí v oboru,“ doplnila 
akreditovaná manželská a partnerská 
poradkyně Irina Malinová. Ta se man-
želskému a vztahovému poradenství 
věnuje více než 25 let. Jako odborná 
poradkyně působí v celém regionu, 
vzdělává profesionály v sociálních 
službách a v rámci projektů působí 
v odborné praxi sociálních služeb 
v celé ČR i v Evropě.

Poradnu provozuje Centrum 
ucelené rehabilitace. Potřeba zřídit 
poradnu v rámci sociálních služeb 
vznikla z důvodu nedostupnosti této 
služby pro některé rodiny. „Dlouho 
se ukazuje, že je mnoho rodin a párů, 
které si tuto službu nemohou dovolit, 

a proto jsme si dlouhodobě pohrá-
vali s myšlenkou, že by se tato služba 
stala službou sociální. Až nyní se to 
podařilo a tedy od ledna 2018 se již 
existující komerční služba změ-
nila ve službu sociální, tak aby byla 
dostupnější všem,“ vysvětlil ředitel 
centra Petr Džambasov s tím, že by 
se poradna měla stát respektovanou, 

kvalitní a dostupnou službou.
Poradna sídlí v Revoluční ulici 

ve žluté budově ve spodní části ulice. 
Lidé se mohou objednat telefonicky 
na čísle 776 806 475 nebo prostřed-
nictvím e-mailu curzu@curzu.cz. 
Také je možné poradnu navštívit, 
a to každý všední den od 8.00 do 
15.30 hodin.

Pomoci osobám, které se dlouho-
době starají o nemocného či seniora 
v domácnosti, má za cíl odlehčovací 
služba Městského ústavu sociálních 
služeb Jirkov. Kromě toho se zamě-
řuje také na rehabilitaci po operaci či 
nemoci. „Stává se, že člověk napří-
klad po mozkové příhodě ztratí úplně 
nebo částečně schopnost se o sebe 
v určité oblasti postarat. Když by šel 
z nemocnice rovnou domů, mohlo 
by to způsobit problémy. U nás může 
strávit až tři měsíce, respektive 90 dní, 
během kterých s ním kvalifikovaní 

pracovníci nacvičují potřebné doved-
nosti. Mezi těmi může být například 
oblékání, hygiena, ale i odemykání 
dveří, jednodušší příprava pokrmů, 
ale i fyzické cvičení,“ konkretizovala 
Blanka Koblicová z Městského úřadu 
sociálních služeb Jirkov. Poté, co je 
klient připravený vrátit se do domá-
cího prostředí, jeho pobyt končí.

Využít služby mohou také lidé, 
kteří se dlouhodobě starají o nemoc-
nou osobu či seniora. „Setkáváme 
se s rodinami, které se dlouhodobě 
starají například o prarodiče, který 

je ve vysokém věku nebo trpí ně-
jakou chronickou nemocí. Taková 
péče může být obtížná a rodina si 
čas od času potřebuje odpočinout. 
Seniora rádi uvítáme u nás, třeba na 
čtrnáct dní, kdy je rodina na dovo-
lené. Klient si v tomto případě může 
vybrat, zda chce během pobytu nějak 
rehabilitovat nebo jen odpočívat,“ 
vysvětlila Blanka Koblicová.

Odlehčovací služba je určená pro 
osoby starší třiceti let, délka pobytu 
je od 7 do 90 dní. Služba je zajištěna 
24 hodin denně, nepřetržitě celý rok. 

Více informací poskytnou pracovníci 
ústavu na telefonu 474 684 432 nebo 
na e-mailu info@meussj.cz.

Odlehčovací služba, která je sou-
částí jirkovského ústavu sociálních 
služeb, je určená také pro obyva-
tele Chomutova, jelikož se zatím 
taková sociální služba ve městě 
nenachází. V rámci spolupráce ji 
mohou využívat obyvatelé obou 
měst a přilehlých obcí. V budoucnu 
by mělo odlehčovací službu zajistit 
i město Chomutov prostřednictvím 
Sociálních služeb Chomutov.
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V první řadě je na místě řešit věc se 
svým nadřízeným. Pokud to nepomáhá, 
je zejména u větších a nadnárodních 
firem možno obrátit se na nadřízené 
nadřízených, případně využít stížnostní 
mechanismus, pokud ve firmě existuje.

Pokud výše uvedené nepomůže, 
je možno obrátit se na soud, přičemž 
pracovněprávní věci jsou řešeny tříčlen-
nými senáty. Lze jen doporučit právní 

zastoupení advokátem se specializací 
na pracovní právo, protože podání 
žaloby se pojí s rizikem, že v případě 
jejího neúspěchu musí žalobce hradit 
druhé straně náklady řízení. 

Dále lze podat stížnost na zaměstna-
vatele u Státního úřadu inspekce práce 
(www.suip.cz), který u zaměstnavatele 
provede kontrolu a v případě zjištění 
porušení právních povinností uloží po-

kutu a vyzve k nápravě. Taková stížnost 
sice nemusí vést vždy k nápravě, neboť 
zaměstnavatel si na svém může trvat 
a s pokutou se „smířit“, ale na druhou 
stranu je tento postup levnější, rych-
lejší a méně rizikový než soudní spor. 
Pouze v případě nesouhlasu zaměst-
nance s rozvázáním pracovního poměru 
(výpověď, okamžité zrušení) je postup 
formou žaloby k soudu jediný možný 

a musí být učiněn do dvou měsíců.
Závěrem nutno zdůraznit, že zcela 

na počátku si musí zaměstnanec zhod-
notit, zdali chce u zaměstnavatele ještě 
pracovat, neboť trvání pracovního po-
měru, zatímco se obě strany soudí, je 
samozřejmě jen obtížně představitelné.

Petr Veselý,
advokát

www.nomika.cz

Rodičovský příspěvek je netesto-
vanou dávkou státní sociální podpory, 
tzn. že k nároku na ni postačí pouze 
fakt, že nastala určitá sociální událost, 
konkrétně situace, kdy rodič pečuje 
osobně a celodenně o nejmladší dítě 
v rodině nejdéle do jeho 4 let věku 
(nebo je péče zajištěna jinak v intencích 
zákona – u dětí do 2 let nejdéle 46 ho-
din v kalendářním měsíci, u dětí star-
ších bez omezení (předškolní zařízení 
– jesle, školka, dětská skupina)). 

Zásadní změnou, kterou přinesla 
novela zákona o státní sociální pod-
poře účinná od 1. 1. 2018, je rychlejší 
čerpání rodičovského příspěvku pro 
rodiče, kteří dříve mohli čerpat rodi-
čovský příspěvek bez možnosti volby 
jeho výše. Od účinnosti novely zákona 
může každý rodič volit výši rodičov-
ského příspěvku do částky nepřevy-
šující 7 600 Kč měsíčně, tedy i rodič, 
který by jinak dříve měl nárok na 
rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč 

měsíčně pouze do konce devátého 
měsíce věku dítěte a od jeho desátého 
měsíce toliko ve výši 3 800 Kč. Volbu 
lze měnit každé 3 měsíce a nelze ji 
provést zpětně. 

Částka, která je určena pro výplatu 
rodičovského příspěvku činí celkem 
220 000 Kč, historicky poprvé je sta-
novena vyšší částka pro dvojčata a ví-
cerčata ve výši 330 000 Kč. 

Stále však platí podmínka, že ro-
dičovský příspěvek lze čerpat pouze 

na nejmladší dítě, pokud tedy dojde 
k tomu, že se v rodině narodí druhé 
dítě v okamžiku, kdy na první dítě ne-
byl příspěvek v plné výši 220 000 Kč 
vyčerpán, bude vyplácen rodičovský 
příspěvek na druhé dítě (nejmladší) 
v celkové výši 220 000 Kč a zbývající 
část příspěvku prvního dítěte již vypla-
cena nebude. 

Renata Pašková,
Sociální poradna Písečná,

 e-mail: poradna@soschomutov.cz

jak postupovat v případě sporu 
se svým zaměstnavatelem

změny v čerpání rodičovského příspěvku

Inzerce



školství

16 | školství

Vztahy upevnil 
pobyt na 
horách

Výrobky dětí z družiny ozdobily 
budovu školy i domov pro seniory

Chomutov hostil zahraniční delegaci

Žáci sedmých ročníků zá-
kladní školy v ulici Akademika 
Heyrovského si společně se svými 
třídními učitelkami školní dny 
zpestřili výjezdem do Měděnce při 
takzvaném stmelovacím pobytu. 
Ten měl za cíl sblížit kolektiv žáků 
mezi sebou i ve vztahu k učite-
lům. „Na horách si děti užily nejen 
aktivity určené k posílení vztahů 
v kolektivu, ale především sněho-
vou nadílku, kterou využily nejen 
ke koulování, bobování, ale i na 
stavění sněhuláka,“ popsala učitelka 
Ivana Poláková.

Podobných adaptačních pobytů 
pořádá škola hned několik, větši-
nou v zimě a pak na konci školního 
roku. Právě v červnu se žáci školy 
opět vypraví na čerstvý vzduch.

Ve školní družině základní školy 
Kadaňská se děti věnují výrobě nej-
různějších ozdob i zajímavých před-
mětů. Asi nejvíce je v poslední době 
nadchli trolové. „Děti se do vyrábění 
vrhly s nadšením. Každý chtěl mít 
alespoň jednoho skřítka, přičemž vý-
běr látek byl velký a bylo tedy z čeho 
vybírat. Ruličky od toaletního papíru 
posloužily jako tělíčko,“ uvedla vy-
chovatelka Lenka Hennrichová.

Děti se pustily do práce, která 
jim šla opravdu od ruky. Těla 
skřítků ozdobily, na hlavičku při-
pevnily fousy, veliký nos a na-
horu posadily zajímavé čepičky. 
Skřítkové pak ozdobili družinu.

Svou zručnost děti procvičují 
nejen v družině, ale také ve třídách. 
Páťáci měli na konci loňského roku 
plné ruce práce s ozdobami, které 

však nebyly určené jim ani jejich 
blízkým. Rozhodli se totiž podarovat 
svými výrobky seniory z Domova 
harmonie a klidu. Do výroby se ně-
kteří senioři také zapojili. „Vytvořili 
jsme s nimi skupinky, ve kterých 

jsme vytvářeli přání, ozdoby, deko-
race, obrázky a veselé sněhuláky. 
Všichni jsme si vysloužili pochvalu 
za výborné pohoštění a krásné vý-
robky,“ uvedla třídní učitelka páťáků 
Tereza Vosáhlová.

Zástupci Finska, Kypru, Řecka 
a Rumunska navštívili základní školu 
Na Příkopech. Školy z těchto zemí se 
totiž zapojily do projektu s názvem 
Životní styly v různých zemích, ve 
kterém se žáci budou zabývat bydle-
ním, demografickými otázkami, pod-
nebím a počasím, trávením volného 
času, ale i zapojováním přistěhovalců 
do života v jednotlivých zemích. „Vše 
bude zaměřeno co nejvíce na prak-
tické úlohy a práce včetně vytváření 
zpráv, dotazníků a jejich vyhodno-
cování, fotodokumentace a fotoknih, 
ale i trojrozměrných modelů bydlení. 
Budeme porovnávat i hlavní prvky 
každodenního života, například ty-
pický školní den žáka a učitele, trá-
vení volného času dětí a jejich rodin, 

komunit okolo škol,“ popsal náplň 
projektu ředitel základní školy Na 
Příkopech Miloslav Hons.

Žáci zapojených škol poznají 
život v zemích partnerů, při návště-
vách budou vždy ubytováni v hos-
titelských rodinách svých zahranič-
ních spolužáků. Jazykem projektu 
je angličtina, kterou budou používat 
jak při písemné komunikaci, tak při 
osobních setkáních. Součástí pro-
jektu jsou samozřejmě i vzájemné 
návštěvy škol a míst, kde jednotliví 
partneři žijí a pracují. Celkem je na-
plánováno pět setkání za účasti žáků 
a pedagogických pracovníků a dvě 
přípravné návštěvy. První setkání 
žáků a pedagogických pracovníků se 
uskutečnilo v Chomutově.

Většina zahraničních učitelů vi-
děla jako velký přínos projektu právě 
poznání své i jiné kultury na vlastní 
kůži. „Největší přínos projektu 
vidím v tom, že žáci se na jedné 
straně blíže seznámí se svou vlastní 
kulturou, zvyky a životním stylem 
a na druhé straně budou mít možnost 
poznat lidi z jiných zemí, používat 
cizí jazyk v autentických situacích. 
Před každým výjezdem do zahraničí 
si budou muset nastudovat vlastní 
kulturní zvyklosti a připravit se na 
předání těchto informací žákům z ci-
zích škol,“ sdělila Heidi Niskanen 
z Finska, která zároveň uvedla nej-
větší rozdíly mezi českým a finským 
školstvím. „Hodně mě překvapilo, 
že třídy jsou mnohem početnější než 

u nás, dokonce i na prvním stupni. 
Dále to, že během přestávek děti 
neopouštějí školu. U nás ve Finsku 
jsou děti o každé přestávce venku,“ 
dodala.

Návštěva z Kréty kladně hod-
notila získané zkušenosti z většího 
města. „Naše škola je malá. Děti 
vyrůstají na krétské vesnici a tento 
program jim otevírá možnost vyces-
tovat ven z ostrova a z Řecka. Tento 
projekt považujeme za dar pro naši 
školu. Máme možnost poznat jiné 
kultury a sdílet s ostatními účastníky 
tu naši,“ zhodnotila účast v projektu 
učitelka Stella Gougouliana s tím, 
že ji v chomutovské škole překva-
pilo přezouvání dětí a také jejich 
ukázněnost.

zdravotničtí asistenti 
se stali ježíškovými 

vnoučaty

Budoucí zdravotničtí asistenti ze 
střední zdravotnické školy se roz-
hodli zapojit do projektu Ježíškova 
vnoučata. „Projekt byl medializo-
ván v televizi, a tak žáci zjistili, že 
opuštění lidé tvoří často až třetinu 
obyvatel domovů pro seniory, 
vánoční dárek mnohdy nedostali 
roky a období vánočních svátků 
pro ně bývá spíše časem prázdnoty 
než radosti,“ uvedla třídní učitelka 
Andrea Kurucová.

Žáci druhého ročníku oboru 
zdravotnický asistent koncem 
loňského roku udělali radost ma-

lými dárky dvěma seniorkám 
z Domova pro seniory na Písečné 
v Chomutově. Sociální pracovnice 
pomohla žákům s vytipováním 
vhodných dárků a také je seznámila 
s chodem zařízení. Žáci nakoupili 
dárky, vyrobili krásná přáníčka 
a popřáli oběma dámám krásné 
Vánoce a hodně zdraví. „U srdce 
nás zahřála radost v očích obda-
rovaných seniorů i radost v očích 
našich žáků, kteří projevili empatii 
a altruismus, nezbytné vlastnosti, 
které by měl mít budoucí zdravot-
ník,“ dodala třídní učitelka.
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Tisíce diváků zhlédnou vystoupení dětí ze školek

Středoškoláci z Chomutova poznají 
život v polsku i tamní tradice

žáci prodali své výrobky, výtěžek 
věnovali chomutovské nemocnici 

děti si užily 
malou zimní 
olympiádu

Městské divadlo zaplní již po-
dvacáté předškolní děti se svými 
vystoupeními. Do letošní Mateřinky 
2018 je přihlášeno 408 účinkujících 

z Chomutova, Jirkova, Klášterce nad 
Ohří, Vejprt a z Německa. Během 
dvou dní, kdy se přehlídka koná, se 
v divadle vystřídají průměrně dva ti-

síce diváků. „Mateřinka je jedinečnou 
přehlídkou pódiových vystoupení dětí 
z mateřských škol v našem regionu. 
Vystoupení jsou z oblasti hudební 
a pěvecké, dramatické, sportovní, 
literární a výtvarné,“ uvedla ředitelka 
Mateřské školy Chomutov Irena 
Kopecká.

Mateřinku pomáhají uspořá-
dat i rodiče. Společně s učitelkami 
i dětmi připravují kulisy, šijí kostýmy, 
někdy se i přímo zapojí do vystou-
pení. „Tato akce přispívá k rozvoji 
talentu, tvořivosti a estetického cítění 
dětí, podporuje využití jejich dosa-
vadních znalostí a dovedností, vede 
děti k prezentaci vlastní práce, učí je 
vystupovat před veřejností, podporuje 

zájem o volnočasové aktivity a tím 
zabezpečuje prevenci sociálně pato-
logických jevů. Vystoupení připravují 
děti společně s učitelkami několik 
měsíců, podílejí se svými nápady na 
finální podobě vystoupení a velmi 
jim na tom záleží,“ popsala ředitelka. 
Mateřinka se koná za finanční pod-
pory města Chomutova. Festival je 
doprovázen výstavou výtvarných 
prací dětí, umístěnou v prostorách ce-
lého městského divadla.

Mateřinka 2018 se uskuteční 
v městském divadle 14. a 15. února 
vždy od 14.30 do 18.00 hodin. 
V květnu budou dvě vybraná vystou-
pení reprezentovat Chomutov v celo-
státním kole v Nymburku.

Chomutovští žáci budou pozná-
vat život svých vrstevníků v Polsku. 
Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov je hlavním koordinátorem 
projektu s názvem Where I live. „Až 
do roku 2020 se bude v rámci projektu 
konat několik setkání, při kterých se 
žáci z obou škol seznámí s životem 
v druhé zemi hned z několika úhlů. 
S využitím sociálních sítí, eTwinningu, 
si žáci obou škol vyměňují základní 
informace a zároveň připravují pre-
zentaci o sobě, svém městě a regionu. 
Zástupci chomutovské školy také 
dokončují program pro první setkání 
žáků, které proběhne příští měsíc. 
Téma setkání je zaměřeno přede-
vším na energie – hnědouhelné doly, 

obnovitelné zdroje energie, ale také 
rekultivace a přírodu, především hory, 
které se v oblasti Moragu nenacházejí. 
Březen je na počasí nevyzpytatelný, 
tak musí být připraveno několik vari-
ant programu. Bude to velká zkušenost 
nejen pro žáky, ale i učitele, kteří tento-
krát budou v roli mentorů „průvodců“ 
a žáci budou více pracovat samostatně. 
Přestože jazykem projektu je anglič-
tina, jsme zvědaví, zda žáci porozumí 
polštině,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace Gabriela Tenková.

Zástupci partnerské školy Zespol 
Szkol Licealnych w Moragu z Polska 
již začátkem ledna chomutovské 
sloučené školy navštívili. „Velmi 
podrobně jsme probrali, co nás čeká 
a nemine, jaké máme před sebou 
úkoly a cíle, rozdělili si úkoly. Během 

pobytu měli zástupci školy mož-
nost projít si jednotlivá pracoviště 
naší školy s možností nahlédnutí do 
výuky. Seznámili se i s naším měs-
tem a hlavně s krásnou historickou 
radnicí, kde byla naše delegace přiví-
tána,“ doplnila Gabriela Tenková.

Hlavním přínosem projektu 
pro žáky bude zvýšení schopnosti 
práce v mezinárodním týmu a vyu-
žití cizího jazyka v praxi. Osvojí si 
prezentační dovednosti v angličtině, 
především zaměřené na oblasti, kde 
žijí, a na životní prostředí.

Dvaačtyřicet tisíc korun 
 předaly děti ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského 
v Chomutově dětskému oddělení 
chomutovské nemocnice. Tyto 
peníze žáci získali za věci, které 
sami vyrobili a následně prodali 
na předvánočních charitativních tr-
zích ve škole. „Děti spolu se svými 
učitelkami vyráběly na konci roku 
dárečky a těšily se, jak tím udělají 
radost svým rodičům, kteří se trhů 
pravidelně zúčastňují. Škola se pak 

stala voňavým vánočním tržištěm 
a děti lákaly dospělé na své vý-
tvory. Dopředu jsme se všichni ve 
škole domluvili, že z peněz, které 
utržíme, potěšíme nemocné děti,“ 
uvedla učitelka Jana Plachá.

Do výroby předmětů se zapojili 
všichni žáci, od nejmladších po nej-
starší. Mohli vyrábět samostatně nebo 
v rámci hodin pracovních činností. 
Myšlenka na pomoc nemocným 
dětem motivovala děti jak k nápadi-
tosti při tvoření, tak ke snaze prodat 

co nejvíc. To se nakonec povedlo, 
protože částka vyšší než čtyřicet tisíc 
korun je úctyhodná. Výtěžek předali 
žáci devátého ročníku spolu s třídní 
učitelkou a ředitelem školy primáři 
dětského oddělení. „Byl jsem rozhod-
nutím dětí velmi mile překvapen. Dar 
použijeme na zkvalitnění vybavení 
pokojů pro matky s dětmi, například 
na pořízení nového nábytku, televizí 
a podobně. Je vidět, že je v dětech 
stále mnoho dobrého,“ řekl při pře-
dání primář Jiří Kroh.

Sněhová nadílka potěšila děti 
z Ma teřské školy Kopretinka. Před-
ško láci si nenechali ujít příležitost si 
sněhu užít, a tak spolu s  učitelka mi 
uspořádali Eskymáckou zimní olym-
piádu. Na malé sportovce čekalo něko-
lik disciplín. „Při jejich plnění děti zís-
kaly nové pohybové dovednosti, které 
souvisí se zimními sporty. Jako správní 
olympionici se naučily spolupracovat 
v týmu a hrát fair play,“ popsala zástup-
kyně ředitelky Jiřina Slabyhoudová.
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Taneční  
maraton

sobota 10. února  
9.00–12.00 hodin
Základní škola Chomutov, Školní
Vstup do tělocvičny vchodem ze 
sportovního hřiště ve Školní ulici.

CHOMUTOV
SOBOTA 24. 2.

nám. 1. máje, 8-12 hod.

JIRKOV
SOBOTA 10. 2.
nám. Dr. E. Beneše, 8-12 hod.

SOUTĚŽ  
O NEJCHUTNĚJŠÍ PREJT
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Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

2018 unor Inzerce Chomutovske noviny 92x130.indd   1 15.01.18   13:11

aKCe:
•  Přímé přenosy
•  Promítání světových koncertů 
•  Školní představení
•  Mimořádné akce pro rodiny s dětmi
•  Setkávání kultur (vietnamská, romská, ukrajinská, …)
•  Filmové festivaly
•  Představení pro seniory

Návštěvnost kina Svět v roce 2017 –  69 483 diváků

Kulturně 
společensKé 
centrum
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křížovka Před 180 lety Chomutov dostal první pouliční osvětlení - (tajenka).
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osMisMěrka Festival umění dětské tvořivosti (tajenka) se uskuteční v únoru.
vtipy

„Pane vrchní, kdybyste dovolil, 
poradím vám, jak byste vytočil 
více piva.” 
„Prosím, prosím. Rád se poučím.” 
„Dávejte plnou míru.” 

„Pane vrchní, pivo není k pití, 
roštěnka není k jídlu. Zavolejte 
mi vedoucího!” 
„Lituji, pane. Před chvílí šel 
naproti do restaurace na oběd.”

„Pane vrchní, je to opravdu rybí 
polévka?” 
„Samozřejmě, pane. Sám jsem 
viděl kuchaře, jak do ní lil vodu 
z akvária!”

Vrchní přinese hostovi jídlo. 
Host: „Pane vrchní, to jídlo smrdí.” 
Vrchní udělá dva kroky zpátky 
a říká: „Ještě?”

„Pane vrchní, na tu večeři budu 
čekat až do rána?” 
„Kdepak, pane, o půlnoci 
zavíráme.”

„Prosím vás, mohu si objednat 
poloviční porci bifteku?” 
„Bohužel ne. Naše porce už není 
možné rozdělit.”

V jedné knize přání a stížností 
byla poznámka: „Jediné, co ve 
vašem hostinci bylo k sežrání, 
byla servírka.”aKTÉr, bIreT, CVIKr, debIl, epIgraM, eTICI, CHraSTí, IrSKO, KMeTI, 

MaMbO, MíNIT, OKVěTí, ONUCe, OSIKa, paNIKář, peSaN, přízeMí, 
raNKa, SaTYr, SaVCI, SeTba, SKála, VIděT, zaMOřIT

Pomůcka: 
HaTT, ILIaDa, 
LIPoLYSa, 
DIaDEmY
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 7.2.  st  17.00  večery pod laMpou – hudebně literární večer se spisovatelkou 
a publicistkou Zuzanou Maléřovou a spisovatelem a nakladatelem 
Josefem Pepsonem Snětlivým – SKKS 

 7.2.  st  18.00  povídáNí o ByliNkách – SKKS 
 8.2.  čt  08.00  kyBerNetická BezpečNost a NařízeNí gdpr v praXi 

– seminář – OHK Chomutov
 8.2.  čt  17.30  art zastaveNí – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 10.2.  so  09.00  rodiNNé zápoleNí 2018 – taNečNí MaratoN – tělocvič-

na ZŠ Školní 
 10.2.  so  14.00  MasopustNí průvod a veselice – z Podkrušnohorského 

zooparku na náměstí 1. máje
 14.2.  st  valeNtýN pro roMaNtiky – zamilované páry mohou projet 

zoopark v kočáře – Podkrušnohorský zoopark
 14.2.  st  17.00  základNí škola zdravého stravováNí – přednáška – 

Café Atrium
 14.2.  st  17.30  astrologie – rodové vazby – SKKS 
 14. a 15.2.  14.30  MateřiNka 2018 – oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti
 15.2.  čt  13.00  NoviNky a zajíMavosti regioNu – určeno pro nevidomé 

a slabozraké SONS – SKKS
 15.2.  čt  15.00  ÚNorové tvořeNí – téma drátování – SKKS 
 15.2.  čt  17.00  očekávaNý těsNý průlet asteroidu 2012 da 14 

okolo zeMě a NečekaNý vývoj událostí – oblastní 
muzeum, Palackého 86, vlevo od Hvězdářské věže

 15.2.  čt  18.00  Návrat k soBě – diskusní večer na téma sex, city a vztahy – SKKS
 17.2.  čt  15.00  valeNtýNské povídáNí o kráse – sál Jiřího Popela z Lob-

kowicz 
 17.2.  so  17.00  dotek orieNtu vii – taneční show. Účinkují Pavla Kostková, Barya 

Barbora Slámová, Hafsa Jana Zelená, Zuzana Macková a další – SKKS
 19.2.  po  17.00  kateřiNa šedá – povídání s výtvarnicí, laureátkou Ceny Jindřicha 

Chalupeckého, držitelkou ceny Architekt roku 2017 a delegátkou ČR na 
Bienále architektury v Benátkách 2018 – Galerie Lurago 

 21.2.  st  17.00  slovNí oBraNa – psychosomatická přednáška z cyklu Tělo napo-
ví – SKKS 

 22.2.  čt  16.00  setkáNí s BiotroNikeM – SKKS 
 22.2.  čt  17.00  lázeŇská péče u Nás – přednáška o typech a podmínkách 

lázeňské péče – SKKS 
 22.2.  čt  17.00  koMfortNí zÓNa – přednáška – Café Atrium
 23.2.  pá  18.00  veřejNé pozorováNí zákrytu hvězdy aldeBaraN 

MěsíceM – louka u parkoviště před kinem Oko, Lipská ulice
 24.2.  so  08.00  severočeské farMářské trhy – zabijačkové hody – náměs-

tí 1. máje
 24.2.  so  09.30  deN poezie – přehlídka dětských recitátorů – SKKS
 24.2.  so  10.00  deN krytu – prohlídka krytu civilní obrany z 60. až 80. let a základny 

Muzea Na Kočičáku – ZŠ Duhová cesta
 26.2.  po  17.00  kleNoty usa, krajiNNé i hvězdNé – přednáška a promítání 

– SKKS
 26.2.  po  17.15  BuĎte laskaví ke své Mysli – z cyklu přednášek Zbláznit se 

můžeme všichni – Café Atrium

    prohlídky iNteriérů staveB ve staré vsi s průvodceM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 12.2.  po  18.00  NejÚspěšNější sportovec choMutovska – ocenění 
sportovců a nejlepších sportovních výsledků dosažených v roce 2017

 13.2. út  19.00  hudeBNí revue petra Macka – z cyklu Chomutovské 
hudební večery s Festivalovým orchestrem Petra Macka

 24.2. so  19.00  Brutus – koncert legendární kapely 
 25.2. ne  15.00  taNčíMe a zpíváMe s Míšou – lesNí království – 

zábavné odpoledne pro děti
 28.2. st  17.00  večerNíček pro seNiory – tradiční taneční podvečer

MěSTSKÉ dIVadlO
 7.2. st  17.00  zoufalé žeNy dělají zoufalé věci
 7.2. st  18.00  laByriNt: vražedNá léčBa (3d) 
   19.30  Nit z přízraků
 8.2. čt  00.01 padesát odstíNů svoBody
 8.2. čt  17.00  padesát odstíNů svoBody 
   18.00  všechNy prachy světa
 8.2. čt  20.00  padesát odstíNů svoBody
 9.2. pá  16.00  sNěhová královNa: tajeMství ohNě a ledu
 9.2. pá  17.00  padesát odstíNů svoBody
 9.2. pá  19.00  Nit z přízraků 
   20.00  padesát odstíNů svoBody
 10.2. so  14.00  čertoviNy 
   17.30  padesát odstíNů svoBody
 10.2. so  17.45  Nápoj lásky – l’elisir d’aMore
 10.2. so  20.30  padesát odstíNů svoBody
 11.2. ne  15.00  sNěhová královNa: tajeMství ohNě a ledu (3d)
 11.2. ne  17.30  padesát odstíNů svoBody
 11.2. ne  19.00  tři BillBoardy kousek za eBBiNgeM
 11.2. ne  20.30  padesát odstíNů svoBody
 12.2. po  17.00  padesát odstíNů svoBody
 12.2. po  19.00  padesát odstíNů svoBody
 13.2. út  17.00  padesát odstíNů svoBody
 13.2. út  19.00  padesát odstíNů svoBody
 13.2. út  20.00  tři BillBoardy kousek za eBBiNgeM
 14.2. st  17.00  padesát odstíNů svoBody 
   19.00  Borg/MceNroe
 14.2. st  20.00  padesát odstíNů svoBody
 15.2. čt  17.00  Black paNther (3d) 
   18.00  Black paNther
 15.2. čt  20.00  tvář vody
 16.2. pá  17.00  Black paNther 
   18.00  ewa farNa 10: NezNáMá zNáMá
 16.2. pá  20.00  Black paNther (3d)
 17.2. so  15.00  coco 
   17.00  ewa farNa 10: NezNáMá zNáMá
 17.2. so  18.00  Black paNther (3d) 
   20.00  tvář vody
 18.2. ne  15.00  sNěhová královNa: tajeMství ohNě a ledu
 18.2. ne  17.00  Black paNther 
   18.00  Black paNther (3d)
 18.2. ne  20.00  tvář vody
 19.2. po  17.00  tvář vody 
   19.00  hMyz
 20.2. út  17.00  Black paNther 
   19.00  tvář vody
 21.2. st  17.00  zoufalé žeNy dělají zoufalé věci
 21.2. st  19.00  ewa farNa 10: NezNáMá zNáMá
 22.2. čt  17.00  pračlověk 
   18.00  akta peNtagoN: skrytá válka
 22.2. čt  19.30  věčNě tvá NevěrNá
 23.2. pá  17.00  Black paNther (3d) 
   18.00  akta peNtagoN: skrytá válka
 23.2. pá  20.30  věčNě tvá NevěrNá
 24.2. so  15.00  pračlověk 
   17.00  věčNě tvá NevěrNá
 24.2. so  18.15 BohéMa – la BohéMe 
   20.00  věčNě tvá NevěrNá
 25.2. ne  15.00  sNěhová královNa: tajeMství ohNě a ledu  (3d)
 25.2. ne  17.00  věčNě tvá NevěrNá 
   18.00  laByriNt: vražedNá léčBa
 25.2. ne  19.30  tři BillBoardy kousek za eBBiNgeM
 26.2. po  17.00  akta peNtagoN: skrytá válka
 26.2. po  19.00  věčNě tvá NevěrNá
 27.2. út  17.00  věčNě tvá NevěrNá 
   19.00  všechNy prachy světa
 28.2. st  17.00  padesát odstíNů svoBody
 28.2. st  19.00  prezideNt BlaNík 
   20.00  Black paNther

 
KINO SVěT

 7.2. st  19.30  vladiMír Mišík & etc – náhradní koncert za akci 9. 12. 2017 – 
hudební klub Hřebíkárna

 9.2. pá  19.00  slaM poetry – hudební klub Hřebíkárna
 9.2. pá  20.00  lady i trio – koncert a křest CD – Café Atrium
 13.2.  út  18.00  koNcert dechového odděleNí – sál ZUŠ
 15.2.  čt  18.30  koNcert dechový kviNtet 4+1 s eMi suziki – sál ZUŠ
 16.2.  pá  19.00  zNouzectNost – hudební klub Hřebíkárna 
 22.2.  čt  18.00  koNcert klavírNího odděleNí – sál ZUŠ
 23.2.  pá  19.00  payaNoia – křest – hudební klub Hřebíkárna 
 26.2.  po  18.30  hrajeMe si pro radost – sál ZUŠ

KONCerTY

pravidelné 
akce

 28.2.  st  17.30  choMutov – třiNec – extraligové hokejové utkání – SD aréna
    veřejNé BrusleNí – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli od 

10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

    calistheNika + parkour tréNiNk – posilování s vlastní váhou těla 
– každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 hodin – tréninky s vlastní 
váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách a žíněnkách. Cvičení vychází 
z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat hluboký stabilizační systém, zpevňuje 
páteř a pomáhá rychleji zlepšit postavu – cvičitel Milan Dvořák – SVČ Domeček

SpOrT

pravidelné 
akce
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podroBNý 
kaleNdář akcí  
najdete na webu:

  Od 21.2.  foto – vernisáž fotografií Terezy Sláničkové od 17 hodin – Café Atrium

  Od 22.2.  (uNcoNfused) dialog Malíř/fotograf – Jan Dinga, Ladislav 
Hovorka – vernisáž výstavy od 17 hodin – galerie Lurago

  Do 15.2.  oBrazy, kresBy, grafiky a plastika – Jiří Altmann – galerie 
Lurago

  Do 28.2.  ciao BerlíNa! – obrazy Bereniky Saudkové – galerie Špejchar
  Do 18.3.  ach, zase to prádlo… – muzejní prostory v kostele sv. Kateřiny

  Do 31.3.  iluze = realita – fotografie Renaty Matysové – výstavní síň knihovny

  Do 31.3.  kurz kresBy a grafiky – galerie Na schodech

VýSTaVY

choMutovské NoviNy
Měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš Branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

iNzerce:
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

15. února 2018  9 - 16 h >

www. prace.czveletrhy

>  >  >ZAMĚSTNÁNÍ ZMĚNA  VYŠŠÍ PLAT
 PRAXE  KARIÉRA  BRIGÁDA> >  >  

práce 
Veletrh 

Chomutov
Městská sportovní hala

   všeMu světu Na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

   svět krušNých hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  MiNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela

   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –  
Dům Jiřího Popela

  lapidáriuM – kaMeNNé plastiky – expozice muzea na radnici

  fialův pohyBlivý BetléM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUzeUM
 Stálé 
expozice

   couNtry taNečNí kluB laso – každou středu od 18 hodin

   autodráha pro veřejNost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopoledNí keraMika – každé úterý od 10 hodin

    keraMika pro dospělé a Mládež – každou středu od 17 hodin
   zuMBa fit NejeN pro MaMiNky – každou středu od 10 hodin
   cvičíNek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

SVČ dOMeČeK
pravidelné 

akce

ODBORNÝ SEMINÁŘ
PRO  

MZDOVÉ ÚČETNÍ  
A PERSONALISTY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE 
GDPR VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ 

OBLASTI A ARCHIVACE DAT

CHOMUTOV - 29. březen 2018
CENA: 1900 Kč

Informace a přihlášky:
www.semancik.net

e-mail: semancikova@semancik.net
tel. 606 489 081, 723 628 138

ZAK - KOVOVÝROBA s.r.o.ZAK - KOVOVÝROBA s.r.o.

Přijme na hlavní pracovní poměr:

CNC frézaře

CNC soustružníka

Svářeče
Požadujeme:       praxi v oboru

Nabízíme:             dobré platové podmínky 
                                   bene�ty ve formě stravenek

ZAK - KOVOVÝROBA, s.r.o.
431 15 Vrskmaň 77

Česká Republika

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: zak-kovo@zak-kovo.cz 
nebo volejte na telefonní číslo: 474 638 710 (PO-PÁ 07:00 -15:30)

KONTAKT:
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Ve starších žácích vyhrála písečná

ženy Tj Slávie mají naději na postup do 
semifinále Mistrovství Čr družstev

bezručák 
zaznamenal 
rekord

Už více než dvacet let se 
v Městské sportovní hale Chomutov 
pravidelně hraje futsalová soutěž 
mezi základními školami převážně 
z Chomutova, ale i Jirkova a okolí. 
Pro okresní radu Asociace školních 
sportovních klubů ji organizuje 
Spolek Chomutovská liga malého 
fotbalu. Spolu s jeho členy byl 
u zrodu soutěže především Václav 
Čech. A právě na počest tohoto 

skvělého pedagoga a organizátora 
sportovních akcí byla po jeho ná-
hlém odchodu soutěž přejmenov-
vána na Žákovskou futsalovou ligu 
Václava Čecha.

Soutěž začíná vždy v říjnu a končí 
v březnu. Do letošního ročníku se 
přihlásilo v kategorii mladších žáků 
(6. až 7. třída) deset družstev, v ka-
tegorii starších žáků (8. až 9. třída) 
osm. Týmy byly rozlosovány do 

základních skupin, ze kterých dva 
nejlepší postupují do finále. Ale 
soutěž nekončí ani pro ostatní celky, 
protože ty si zahrají ještě O pohár 
CHLMF a nebo O pohár AŠSK. 
Momentálně mladší kategorie ještě 
nemá dohrané základní skupiny, starší 
žáci ano a již se odehrálo i finále. 
V něm byla suverénně nejlepší ZŠ 
Písečná Chomutov a vítězstvím si 
zajistila postup do krajského finále. 
To se po velkém úspěchu v loňském 
ročníku opět v obou kategoriích 
odehraje v březnu v Chomutově. ZŠ 
Zahradní Chomutov obsadila druhé 
místo, ZŠ Březenecká Chomutov 
třetí místo a ZŠ Kadaňská Chomutov 
čtvrté místo. O Pohár CHLMF se 
utkají ZŠ Studentská Jirkov, ZŠ a MŠ 
Březno, ZŠ Akademika Heyrovského 
Chomutov a ZŠ Krušnohorská Jirkov. 
Závěrečné turnaje obou skupin v ka-
tegorii mladších žáků a samozřejmě 
i turnaje o celkové umístění a finále 
nepochybně přinesou zajímavou 
podívanou.

Stejně jako v předchozích letech 
uspořádala TJ Slávie Chomutov 
oblastní kolo populární plavecké 
soutěže družstev pro Ústecký kraj. 
Z domácích výběrů mohou na po-
stup do semifinále pomýšlet pře-
devším ženy, muži se museli obejít 
bez dvou nejvýraznějších členů 
týmu a závodili tak v silně improvi-
zované sestavě.

Ženy na šnůru semifinálových 

účastí mohou navázat, přestože si 
oproti loňskému roku bodově výrazně 
pohoršily. Úbytek bodů byl způso-
ben především loňským odchodem 
Štěpánky Šilhanové do „plaveckého 
důchodu“. Jinak kompletní ženský 
tým posbíral celkem 14 253 bodů 
a o více než dva tisíce bodů zvítězil 
před plavkyněmi z Ústí nad Labem. 
Tým v čele se Simonou Baumrtovou 
dále tvořily Markéta Jenčková, 

Johana Holá, Eliška Dvořáková, 
Michaela Malinová, Kamila 
Slabihoudová a Eliška Doksanská.

Pro muže, přestože teoretická na-
děje na postup stále žije, se šance na-
vázat na předchozí účasti v semifinále 
rozplynuly pár dní před závody, když 
onemocněly dvě největší mužské 
opory – semifinalista prosincového 
mistrovství Evropy Tomáš Franta 
a mnohonásobný medailista z doros-

teneckého MČR Jakub Štemberk. 
Někteří plavci proto museli plavat 
i disciplíny, které jim nejsou vůbec 
vlastní. Celkově muži Slávie skončili 
na druhém místě se ziskem 14 006 
bodů a výraznou ztrátou na vítězné 
Ústí nad Labem. Mužský tým složili 
Jaroslav Jezbera ml., Ondřej Baumrt, 
František Štemberk, Jakub Volf, 
Josef Štemberk, Filip Jezbera a Karel 
Kaška.

Už první lednovou neděli si cho-
mutovští milovníci běhu mohli odškrt-
nout úvodní závod roku. Na desetikilo-
metrovou trať Bezručovým údolím se 
vydalo rekordních 302 běžců a běžkyň.

„Tento rok dorazilo i více lidí 
z okolních měst,“ říká Stanislav 
Mrkáček z Běžeckého klubu Strupčice, 
který lednový běh organizuje. Spolu 
s početnou kadaňskou návštěvou se 
zdá, že si při půlmaratonu půvabné 
údolí oblíbili i běžci z Prahy, jichž ten-
tokrát dorazil velký počet.

Vysoké návštěvnosti v letošním 
roce pomohlo i počasí. „Minulý rok 
běžci trpěli na ledu a sněhu, tento rok 
byly ideální běžecké podmínky,“ po-
chvaloval si Mrkáček. Navzdory vel-
kému počtu běžců i hezkému počasí 
historický rekord trati zůstal nepřeko-
nán. Vůbec nejblíže k němu měl junior 
Borek Požár, který 10 kilometrů zvládl 
uběhnout za necelých 32 a půl minuty.

levhart Morávek si vyzkoušel 
basketbal na evropské úrovni

Zcela novou dimenzi basketbalu 
poznal talentovaný hráč Levhartů 
Chomutov Filip Morávek. Na základě 
jeho výkonů v lize mladších žáků U14 
ho špičkový tým Sokol Pražský vzal 
na třídenní turnaj European Youth 
Basketball League do Rumunska. Jet 
měl i jeho spoluhráč z Chomutova Jan 
Vosejpka, ale ten si těsně před odjez-
dem přivodil zranění kotníku.

Sokol Pražský s Levhartem ve 
svém středu se ve městě Oradea 
utkal s předními evropskými týmy 
příslušné věkové kategorie a obstál, 

dvakrát vysoko vyhrál a dvakrát 
těsně prohrál. Filip Morávek patřil 
k nejvytěžovanějším hráčům družstva 
a nakonec i k jeho nejlepším střel-
cům. Čtyřicet devět bodů ho mezi 340 
účastníky turnaje řadilo na 44. místo, 
v hodnocení asistencí byl dokonce 
sedmnáctý. „Byl to lepší basketbal, 
než na jaký jsem zvyklý z naší ligy. 
Také bylo zajímavé utkat se s kluky 
z jiných zemí a poznat jejich hru. 
Někdy bych si to zopakoval,“ řekl 
Filip Morávek (na snímku v červe-
ném dresu).
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Už podruhé hokejoví Piráti spe-
ciálním zápasem pomohli chomu-
tovské nemocnici. V rámci jejich 
extraligového utkání s Pardubicemi 
se uskutečnil druhý ročník projektu 
Piráti Chomutov pro nemocnici, 
jehož výtěžek bude věnován chirur-
gickému oddělení.  Zápas byl opět 
vyšperkován zdravotnickými mo-
tivy. Arénou zněly songy ze seriálu 
Sanitka, radost ze vstřelených gólů 
umocňovaly sirény modrých sanit-
ních majáků.  Diváci mohli o pře-
stávkách získat poukázky na vyšet-
ření, zkusit si oživování na figuríně 

a prohlédnout si sanitky.
Družina kolem kapitána Michala 

Vondrky nastoupila do zápasu v dre-
sech evokujících chirurgické pláště. 
Výtěžkem z jejich dražby klub po-
může nemocnici. „Loňské doktorské 
pláště slavily úspěch, ale nechtěli 
jsme design opakovat. Hledali jsme, 
jak spojit dresy s chirurgií, které le-
tos pomůžeme. Nakonec jsme zvolili 
barvu i provedení, které připomínají 
oblečení sálového personálu, protože 
právě operace jsou s tímto oborem 
nejvíc spojeny,“ vysvětluje šéf pirát-
ského marketingu Karel Ton.

Vloni Piráti pomohli mamogra-
fickému centru. „Velice si vážím 
podpory chomutovských Pirátů 
ve prospěch nemocnice. Získané 
finanční prostředky letos poputují 
na dovybavení příjmové chirur-
gické ambulance, kterou procházejí 
všichni pacienti vyžadující hospita-
lizaci a v níž probíhá i pohotovostní 
služba,“ říká ředitelka zdravotní 
péče Nemocnice Chomutov Irena 
Voříšková.

Dražit originální chirurgické 
dresy lze na www.sportovniaukce.cz 
až do čtvrtka 15. února.

fotostrana | 23

piráti pomáhají 
chomutovské chirurgii

Foto: Roman Dušek, Tomáš Branda 
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Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 45 %, tj. 112 500 Kč. Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka: 
1930 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 137 500 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 162 120 Kč (splátka x počet splátek). 
Úroková sazba: 4,8 %. RPSN: 4,9 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. Více na www.aaaauto.cz/akce.

CHOMUTOV
Pražská 4723

Pracovní příležitosti v ZF Klášterec
PRO NOVOU VÝROBU HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE:

n Vedoucí výrobního úseku Automotive
n Electronics Engineer
n Mechanik seřizovač
n HR manažer
n Metrolog

n Inženýr zákaznické kvality
n Čištění výrobních strojů a zařízení
n Skladník / skladnice
n Procesní inženýr
n Inženýr dodavatelské kvality

n Laboratorní technik kvality
n Inženýr kvality / Specialista analýz
n Technický specialista výroby
n Specialista Controllingu
n Technik měření

Neváhejte a přidejte se k nám!
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče na webu http://www.zfklasterec.cz  
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com

Veletrh práce v Městské sportovní hale v Chomutově    15. 2. 2018  
od 9.00 hod.

ZF E-MOBILITA
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