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Pracovní příležitosti v ZF Klášterec
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:

n Vedoucí výrobního úseku Automotive
n Electronics Engineer
n Mechanik seřizovač
n Metrolog
n Inženýr zákaznické kvality
n Čištění výrobních strojů a zařízení

n Skladník
n Procesní inženýr
n  Inženýr dodavatelské kvality
n  Specialista bezpečnosti práce  

a životního prostředí
n Laboratorní technik kvality

n Inženýr kvality / Specialista analýz
n Technický specialista výroby
n Specialista Controllingu
n  Technik měření
n  Mechanik nástrojař

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

Nejdete nás také na 
Technodays  26.–28. 4. 2018  v Městském divadle  v Chomutově
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7. a 21.4.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje.

7.4.
•  Ukliďme Česko od 9 hodin 

od vstupní brány zooparku, 
od parkoviště u příjezdu 
k restauraci na Kamenném 
vrchu.

•  Den zdraví v rámci 
Rodinného zápolení 
od 9 hodin ve Střední 
zdravotnické škole.

12.4.
Sportovní hry přátelství od 
9 hodin ve sportovní hale 
ve Spořicích.

21.4.
Mezinárodní den památek 
a sídel v Chomutově od 9 hodin 
v centru města a okolí.

30.4.
Slet čarodějnic od 18 hodin 
v bývalém letním areálu za 
sportovní halou.

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe
ZAPIŠte SI 

MeDVĚDY PrOBOUZeL 
S NáVŠtĚVNÍKY ZOOPArKU 
I JAKUB KOHáK
více na straně 4

� aktuality
 4 O LOKOMOtIVY Je 

ZáJeM, MUZeUM 
OteVŘeLO UŽ ZJArA
Železniční depozitář 
Národního technického muzea 
v Chomutově letos prodloužil 
sezonu o dva měsíce.

� aktuality
 5 DOPrAVNÍ PODNIK 

OMLAZUJe VOZOVÝ 
PArK
Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova během 
dubna a května uvede do 
provozu patnáct nových 
trolejbusů.

� minitéma
 9 cHOMUtOV OSLAVÍ 

StO Let ZALOŽeNÍ 
rePUBLIKY ŘADOU 
AKcÍ, Má I DVOJNÍKA 
MASArYKA
Pro letošní rok město připravilo 
řadu akcí, které Chomutovanům 
připomenou založení republiky 
i řadu dalších událostí 
posledních sta let.

� kultura
 12 PŘeDNáŠKA ZAVeDe NA 

OPUŠtĚNá I tAJeMNá 
MÍStA
Opuštěná místa nejen na 
severu Čech budou tématem 
přednášky, při které se 
návštěvníci knihovny dozví, co 
je urbex a co je jeho smyslem.

� historie
 13 cHOMUtOVSKá 

rADNIce NeSÍDLILA 
VŽDY NA ZáMKU
Radnice v Chomutově sídlila 
v jiném objektu, než je tomu 
dnes. Dnešní čp. 1 bylo až do 
roku 1605 zámeckým sídlem 
pánů města.

� neziskovky
 14 trOJIce OrGANIZAcÍ 

Se OteVŘe 
VeŘeJNOStI
V pátek 13. dubna se bude 
konat Den otevřených 
dveří organizací ve 2. patře 
budovy, v níž sídlilo 
ČVUT na Husově náměstí 
v Chomutově.

� školy
 16 GYMNAZIStÉ NAŽIVO 

DISKUtOVALI 
V teLeVIZI
Žáci Gymnázia Chomutov se 
stali součástí pořadu České 
televize Fokus moderátora 
Václava Moravce.

cHcete MĚ?
normen je krásně stavěný pes. 
Chodí pěkně na vodítku a má 
klidnou povahu. Je to přibližně 
dvouletý kříženec německého 
ovčáka vhodný 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.
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Krátce
Do památek ZDarma
Při příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel otevře 
21. dubna muzeum zdarma své 
expozice. Ve 13 hodin nabídne 
komentovanou prohlídku histo-
rického středu města.

Sportování na novém 
hřišti
Chomutovský Domeček má 
nové multifunkční hřiště pro 
kroužky fl orbalu, badmintonu, 
sporťáčku, nohejbalu, hokejba-
lu, fotbálku i volejbalu.

Senioři navštíví 
Zámek
V druhé polovině dubna vyrazí 
uživatelé Centra denních služeb 
Bezručova s členy Klubu seniorů 
na výlet do zámku Nelahozeves, 
kde se zároveň konají Hrnčířské 
slavnosti.

konFerence pro 
veřejnoSt
Sociální poradna Písečná bude 
pořádat pro veřejnost konfe-
renci na téma Sexualita seniorů 
a zdravotně postižených. Konfe-
rence se bude konat 10. května 
v městském divadle.

koncerty kapel při 
FeStivalu
V sobotu 28. dubna vystoupí 
v atriu SKKS regionální hudební 
skupiny v rámci festivalu April 
Open Air, který začíná v 15 hodin.

Krátce

technické služby 
začaly uklízet 

ulice

Technické služby minulý týden 
začaly čistit ulice. „S předstihem 
upozorňujeme řidiče v textové formě 
na našich stránkách, ale i prostřednic
tvím dopravního značení, aby si stihli 
přeparkovat. V posledních letech ne
zodpovědných řidičů pomalu ubývá, 
doufáme, že tento trend bude pokra
čovat,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

Blokové čištění začne v ulici 
Vodních staveb, Vršovců, Zdeňka 
Štěpánka a ve Školní. Dále bude po
kračovat podle harmonogramu, který 
je k dispozici na webových stránkách 
www.tsmch.cz v sekci harmono
gramy činností. „Pro první etapu 
blokového čištění jsou připraveny dva 
chodníkové samosběry, dva silniční 
samosběry, velký a malý kropicí vůz, 
avie, multikára, vůz s velkoobjemo
vým kontejnerem a odtahové vozi
dlo,“ vyjmenoval vedoucí dopravy 
Samir Kharboutli. Kromě obsluhy 
této techniky je připraveno dalších 

jedenáct pracovníků, kteří budou do
čišťovat ulice ručně.

Vozy, které budou při čištění 
překážet, budou odtaženy na od
stavné parkoviště U Větrného mlýna. 
Nezodpovědnost se tedy majiteli 
prodraží. Zatímco ještě před pěti 
lety zůstalo v čištěných ulicích i přes 
zákaz stát i šest stovek aut, od roku 
2014 tento počet klesá. V posledních 
dvou letech se drží do dvou set. „I to 
je však dost. Prostor pod těmito auty 
zůstane nevyčištěný, což je problém 
hlavně při první etapě, kdy se sbírají 
zbytky posypových materiálů, kte
rými se v zimě komunikace udržo
valy,“ upozornil vedoucí.

V ulicích budou v rámci první 
etapy komplexního blokového čištění 
umístěny i velkoobjemové kontej
nery. Jejich stanoviště budou také 
rozepsána v harmonogramu čin
ností na webových stránkách nebo 
v Chomutovských novinách. První 
etapa čištění potrvá do konce června, 
druhá začne v srpnu.

Medvědy probouzel 
i Jakub Kohák

Depozitář otevřel, letos 
láká na torzo lokomotivy 

Po dlouhém zimním spánku 
probudili návštěvníci zooparku 
medvědy a připravili jim bohatou 
hostinu z oblíbených pokrmů. Dort 
jim naservíroval také režisér a herec 
Jakub Kohák, který pro ně těsně 
před slavnostním probuzením na
psal i básničku. Díky té se medvě
dům lépe vylézalo z pelíšků

„Probouzel jsem mnoho zvířat 
ve svém životě, třeba pěnkavu, 
rosomáka, sysla, výra i netopýra,“ 
zažertoval herec a svými vtipy 
bavil návštěvníky po celou dobu 
programu. Z legrace například na
vrhl, že hlavní výhrou v soutěži, 
která probíhala po dobu programu, 

bude volná procházka medvědím 
výběhem.

Velký a členitý výběh přivítal zjara 
rozespalé medvědy už podvacáté, 
letos totiž slavil toto kulaté výročí. 
Nora a Míša se do zooparku dostali 
ze známé pražské restaurace U Fleků, 
pro medvědí kluky Michala a Nera byl 
zoopark záchranou. „Před jednadva
ceti lety, v květnu roku 1997, jsem je 
tenkrát jako vedoucí odboru životního 
prostředí odebíral jednomu občanovi 
v Mělníku, protože je týral. Rok jsme 
je měli na Kokořínsku, pak se přesu
nuli do zooparku. Mám velkou radost, 
že se dožili tohoto věku,“ sdělil sta
rosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Železniční depozitář Národního 
technického muzea v Chomutově 
letos prodloužil sezonu o dva mě
síce. Jeho brány se totiž otevřely 
už na konci března. „Loňská se
zona byla velmi úspěšná, proto 
jsme se rozhodli letos zpřístup
nit depozitář dříve,“ uvedl ředitel 

muzea Michal Novotný. Lidé tedy 
mohou do depozitáře zamířit vždy 
od čtvrtka do neděle, a to až do 
konce října. Navíc se prodloužila 
i denní návštěvní doba, otevírá se 
totiž už v 9 hodin ráno a expo
náty si mohou lidé prohlížet do 
17 hodin.

Depozitář letos nabídne i dvě 
novinky, lokomotivu, která se vrá
tila z výpůjčky, a pak rozebrané 
torzo jiné lokomotivy, které je 
zajímavé právě tím, že umožní na
hlédnout do útrob stroje. Aktuální 
informace jsou k dispozici na 
stránkách muzeumchomutov.cz.
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Krátce
Do DivaDla na 
poháDku
Klienti z Centra pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná 
navštívili v březnu Divadlo roz-
manitostí, kde zhlédli pohádku 
O třech přadlenách.

Senioři Si 
připomenou 
SlovenSké traDice
Od 9. dubna se v Domově pro 
seniory Písečná bude konat Slo-
venský týden. Klienti budou mít 
možnost ochutnat slovenské 
speciality, zhlédnout slovenské 
filmy či zazpívat písně.

hanDicapovaní 
výtvarníci Se SejDou
Sociální služby Chomutov 
pořádají druhý ročník výtvarné-
ho setkání osob se zdravotním 
postižením na téma Místo, 
kde žijeme. Akce se uskuteční 
12. dubna od 8.30 hodin.

na Den Země Do 
Zooparku
Podkrušnohorský zoopark při-
pravuje na 21. dubna oslavy Dne 
Země. Po absolvování tematic-
kých stanovišť si návštěvníci mo-
hou vyzkoušet obří klouzačku.

vZpomínka na 
lennona
V sobotu 7. dubna od 18 hodin 
se bude v kostele sv. Ignáce 
vzpomínat na Johna Lennona. 
Lennonovy písně zazpívají 
Stráníci, Zdeněk Pejška a Petra 
Fořtová a další.

opravy voDovoDu 
a kanaliZace
V Husově ulici bude zrekonstruo-
ván dožilý úsek vodovodu a nevy-
hovující úsek kanalizace. Stavební 
práce začnou zhruba v polovině 
dubna a skončí do 13. srpna. 

veřejné bruSlení až 
v květnu
Návštěvníci veřejného bruslení 
si budou muset měsíc počkat, 
v dubnu se bude na zimním 
stadionu konat plánovaná 
odstávka ledové plochy. Bruslit 
se tedy začne opět v květnu.

na čáry a kouZla Do 
měStSkého DivaDla
Pohádkový muzikál Čarodějnic-
ký učeň se představí 22. dubna 
v městském divadle od 15 hodin.

nejlepší píSně Fešáků
Kapela Fešáci přijede v rámci 
svého turné do městského diva-
dla 30. dubna od 19 hodin. 

Dopravní podnik 
omlazuje vozový park

Město pomůže dobrovolníkům 
opět uklízet veřejný prostor

Dopravní podnik měst Chomu
tova a Jirkova během dubna 
a květ na uvede do provozu patnáct 
nových trolejbusů. Čtrnáct z nich 
nahradí staré trolejbusy. „Nové 
trolejbusy nahradí téměř všechny 
stávající vozy, z nichž většina má 
za sebou více než čtyřiadvacet let 
provozu. Celkem dopravní podnik 
provozuje šestnáct trolejbusů, takže 
jde téměř o stoprocentní obnovu,“ 
uvedl ředitel Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova Petr 
Maxa.

V letošním roce bude do pro
vozu městské hromadné dopravy 
postupně uvedeno také deset 
nových autobusů s pohonem na 
stlačený zemní plyn CNG. Devět 

autobusů bude dvanáctimetrových 
a jeden bude kloubový, osmnácti
metrový. „První dva byly dodány 
v březnu a dalších osm vozů bude 
dodáno v prosinci. V lednu roku 
2020 přibude dalších pět CNG au
tobusů, z toho tři dvanáctimetrové 
a dva kloubové,“ doplnil ředitel.

Moderní nízkopodlažní trolej
busy a CNG autobusy nabídnou 
plošinu pro vozíčkáře, nový vnitřní 
informační systém, který na LCD 
panelech bude zobrazovat průběh 
linky po zastávkách, tarifní zónu, 
čas a další doplňující informace. 
Infopanely mohou využít i města 
k informování občanů. Kromě 
dnes již standardního komfortního 
vybavení pro cestující i řidiče je ve 

vozidlech zabudovaný kamerový 
systém u všech dveří a na stropě, 
včetně couvací kamery. Novinkou 
je nové barevné provedení karo
serie vozidel MHD v modrobílé 
barvě se stříbrným pruhem. Nové 
vozy přinesou cestujícím vysoký 
komfort cestování a dopravnímu 
podniku sníží náklady na údržbu 
a provoz.

Financování nových vozidel je 
podpořeno dotacemi EU v progra
mech IROP a ITI Ústecko – chomu
tovské aglomerace v souhrnné výši 
203 miliony korun. Zbývajících 
72 milionů korun doplní dopravní 
podnik úvěrem a svými úsporami. 
Část nákladů pokryje prodej starých 
trolejbusů.

V rámci celostátní iniciativy 
Ukliďme Česko se bude uklí
zet i v Chomutově. Na sobotu 
7. dubna naplánovalo město 
úklid ve dvou lokalitách. Letošní 
novinkou je, že dva vylosovaní 
účastníci obdrží dvě vstupenky 
do Podkrušnohorského zooparku. 
„Všechny dobrovolníky a nad
šence, kterým záleží na čistotě 
prostředí, v němž žijí, na tuto akci 

srdečně zveme. Dobrovolníkům 
zajistíme rukavice a pytle,“ zve pri
mátor Marek Hrabáč.

Město bude organizovat úklid 
ve dvou lokalitách, na obou je sraz 
účastníků v devět hodin. „Prvním 
místem srazu je v parkoviště u zad
ního vchodu do Podkrušnohorského 
zooparku a uklízet se bude podél 
cyklostezky. Druhým je odstavné 
parkoviště u vjezdu na Eldorádo 

a bude se uklízet Kamenný vrch,“ 
popisuje vedoucí odboru životního 
prostředí Jana Hladová. Na akci 
budou přítomni i chomutovští stráž
níci, kteří poučí přítomné o sběru 
nebezpečného odpadu, jako jsou 
jehly, a zajistí jeho odborný sběr.

Město opět pomůže základním 
školám, které si organizují vlastní 
úklidy, a zajistí jim ochranné po
můcky i svoz pytlů s odpadky.

Magistrát povede robert Plechatý
Moderní a ekologický magist

rát, jednodušší agenda i dlouhodobý 
koncept rozvoje. To jsou priority 
nového tajemníka Magistrátu města 
Chomutova Roberta Plechatého. 
Před nástupem na magistrát se vě
noval převážně obchodu a infor
mačním technologiím.

Ve funkci tajemníka chce hlavně 
pozitivně přistupovat k problémům, 
naslouchat zaměstnancům a hle
dat řešení i v obtížných situacích. 
„Mé dveře jsou vždy otevřeny pro 
všechny zaměstnance, ať už se 
chtějí svěřit se svými problémy, 
či mají zajímavý nápad k reali
zaci. Dále se chci zaměřit hlavně 
na vize a strategie v dlouhodobém 
horizontu a spolu s vedoucími jed

notlivých odborů a vedením města 
postupně vypracovat dlouhodobý 
ucelený koncept rozvoje magist
rátu a jeho jednotlivých odborů,“ 
vyjmenoval.

Pod vedením Roberta Plecha
té ho by měla být i jednodušší běžná 

agenda a více digitalizovaných pro
cesů v rámci magistrátu. „V dlou
hodobém horizontu bych rád viděl 
magistrát jako otevřený, proklient
sky orientovaný a naprosto přívě
tivý úřad, s velkým podílem elek
tronické komunikace a zcela jistě 
zapojený do projektů typu Smart 
city a udržitelného rozvoje, s co 
největším podílem obnovitelných 
zdrojů a procesů šetrných k život
nímu prostředí.“

Osobní život mu naplňuje hlavně 
rodina, je dvacet let ženatý a má dva 
syny. Rád cestuje, zajímá se o de
sign, architekturu a veřejný prostor. 
Nevyhýbá se ani sportu, věnuje se 
cyklistice, jízdě na koloběžce, plave 
a v zimě si rád zalyžuje.
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Chomutov v letošním roce proinvestuje přes tři sta milionů korun. Na vrcholku investičního žebříčku 
se tradičně drží rekonstrukce silnic a chodníků, na které letos připadne zhruba 90 milionů korun, do 
škol půjde až osmdesát milionů korun. Dalších 56,6 milionu korun plánuje město vynaložit do oprav 
stávajícího majetku. O pěti milionech korun rozhodují Chomutované v rámci participativního rozpočtu.

velké inveStice čekají 
letoS školy

Velká investice čeká základní 
školu v Kadaňské ulici. Čelní část 
budovy směrem do ulice bude ob
novena podle historického vzhledu 
z roku 1910. Bude rekonstruována 
fasáda včetně obnovy již neexistu
jících prvků. Okna budou trojkřídlá 
včetně mosazných klik. Bude opra
veno vstupní průčelí. Ostatní části 
budovy a všechny přístavby budou 
zatepleny, vyměněna všechna okna 
a bude zabudována nová moderní 
vzduchotechnika. Značnou část ná
kladů město pokryje z dotací. Práce 
začnou v červnu a budou dokončeny 
příští rok.

Sto milionů korun v letošním 
a příštím roce město plánuje inves
tovat do škol. Na všech základních 
školách dle jejich požadavků vznik
nou nové učebny jazyků, fyziky, 
chemie či nové dílny. „Součástí 
projektu je také vybudování bez
bariérových přístupů do škol a so
ciálních zařízení. Do budov budou 
zakoupeny schodolezy. Velká část 
prostředků bude směřovat do vysoké 
konektivity internetu, bezpečnosti 
dat a strukturované kabeláže,“ po
pisuje projekt náměstek primátora 
David Dinda. Prvních jedenadva

cet milionů korun město vynaloží 
na stavební úpravy v jednotlivých 
školách, ve kterých vznikne osm 
nových učeben jazyků a informač
ních technologií, tři učebny fyziky, 
dvě chemické laboratoře, dvě dílny, 
z nichž jedna bude vybavena mo
delovým obráběcím pracovištěm 
včetně speciální počítačové techno
logie, a jednoho multifunkčního tele
vizního školního studia. „Ve školách 
bude také vybudováno šest školních 
poradenských pracovišť, která bu
dou účinněji poskytovat odbornou 
podporu školám, žákům, pedago
gům i rodičům,“ popisuje projektová 
manažerka Petra Brožíková.

Především pro děti město za
hájí letos rekonstrukci dopravního 
hřiště. „To získá nové asfaltové 
povrchy, dopravní značky, zázemí 
pro výuku a nové sociálky,“ říká 
referent odboru rozvoje a investic 
Stanislav Říha. Hřiště bude spojeno 
cyklostezkou s areálem Domovinky 
a bude volně přístupné pro zájemce. 
Zahájena bude také rekonstrukce 
bazénu v základní škole v Hornické 
ulici. Bazén slouží žákům v původ
ním stavu z roku 1974. Jeho rekon
strukce bude kompletní. Vyměněna 
bude bazénová vana, okolní povrchy 
i úpravna vody.

ZrekonStruovány 
buDou kilometry 
komunikací

Značné fi nanční prostředky město 
směruje do opravy silnic, chodníků 
a výstavby nových parkovacích míst. 
Příkladem jsou nové chodníky v sídli
šti U Jitřenky v okolí ulic Zengerova, 
Hornická a Akademika Heyrovského 
nebo nová komunikace v ulici Višňová 
k Filipovým rybníkům. V ulicích Haš
kova a Kochova budou zrekonstruo
vány chodníky a vyměněno veřejné 
osvětlení. Rekonstrukcí povrchů pro
jde vnitroblok v ulici 5. května a za
hájena bude rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení v ulici Vršovců, 
po které bude následovat rekonstrukce 
silnice. Děti ze základní školy Duhová 
cesta se dočkají opravy hlavního pří
stupového chodníku ke škole.

V lednu město zažádalo o dotaci 
na cyklostezku mezi Lipskou ulicí 
a cyklostezkou v Bezručově ulici. 
Nový chodník do Bezručova údolí 
od Svahové ulice se bude letos také 
budovat. „Chodci budou do údolí pro
cházet areálem Hřebíkárny,“ popisuje 
projekt referent odboru rozvoje a in
vestic Stanislav Říha. Výstavba vyjde 
přibližně na jeden a půl milionu korun. 
Zahájena bude také rekonstrukce 
chodníků a veřejného osvětlení 

v ulici Tomáše ze Štítného v úseku od 
Mostecké k Přemyslově uli ci. V úseku 
přibudou i parkovací místa.

 i Další inveStice 
Spolknou DeSítky 
milionů

Práce neustávají ani na Kamen
covém jezeře. Právě se dokončuje 
druhá etapa budování nového mola. 
Další velkou investicí na Kamencovém 
jezeře bude rekonstrukce restaurace 
Dřevák, která začne v letošním roce. 
Budova bude obnovena v původním 
vzhledu a doplněna o možnost případ
ného celoročního využití včetně vchodu 
z Přemyslovy ulice, také bude vyba
vena moderní kuchyní. Dále bude na 
jezeře provedena řada menších oprav.

Tři a půl milionu korun město 
vloží do odvodnění ulice U Třešňovky, 
kam z nedalekých zahrádek stéká sráž
ková voda. V lesíku mezi zahrádkami 
a rodinnými domky vznikne retenční 
nádrž, která by měla vodu zadržovat.

Více než tři miliony korun dá 
město na rekonstrukci  smuteční ob
řadní síně na hřbitově, do které bude 
koupen nový mobiliář a ozvučení. 
Zhruba deset milionů spolkne rekon
strukce sociálního zařízení včetně roz
vodů v bytových jednotkách Domova 
pro seniory Písečná.

Chomutov v letošním roce proinvestuje přes tři sta milionů korun. Na vrcholku investičního žebříčku 

Město letos investuje

tři sta milionů 
korun

Výstavba nového mola jde do fi nále.
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rozhodněte, který nápad město zrealizuje
Z osmapadesáti návrhů Chomu

tovanů v participativním rozpočtu 
postupuje do hlasování devětadvacet. 
„Tým odborníků posuzoval, zda jsou na 
pozemku nebo v budově ve vlastnictví 
města, zda jsou v souladu s územním 
plánem Chomutova, zda odhadované 
náklady na realizaci nepřevýší ma
ximální limit 600 000 Kč a zda jsou 

technicky proveditelné,“ sdělila koor
dinátorka projektu Tereza Rödlingová. 
Chomutované mohou návrhům v době 
od 23. dubna do 6. května dát svůj 
kladný nebo záporný hlas.

Každý občan bude moci hlasovat 
několika kladnými a několika zápor
nými hlasy. Maximální počet hlasů, 
které může každý použít, je 9 klad

ných a 4 záporné hlasy. Hlasující 
nemusí rozdat všechny své kladné 
a záporné hlasy, které má k dispozici. 
Každému návrhu lze udělit jen jeden 
hlas, ať už kladný, nebo záporný. Oba 
hlasy mají stejnou váhu, ale zápor
ných je méně a lze je uplatnit až po 
užití hlasů kladných, aby nedochá
zelo k čistě sabotážnímu hlasování. 

Hlasování je určené pro všechny 
osoby, které bydlí, pracují nebo dlou
hodobě využívají veřejná prostranství 
na území města Chomutova. Těm, 
kteří nemají přístup k internetu nebo 
nemají mobilní telefon, bude umož
něno hlasování na tabletu v městském 
infocentru. Vše o hlasování najdete na 
stránkách www.naschomutov.cz

Kontejnerové stání a zeleň 
v Dostojevského ulici 3925 – 3927 – 
přidat kontejnery na tříděný odpad 
a upravit zeleň v okolí.
Pamětní kámen štábnímu kapitánovi 
Theodoru Koubovi do zeleně před 
ZŠ Kadaňská – št. kpt. Theodor Kouba 
byl československý legionář v Itálii, 
důstojník místní posádky, po okupaci se 
zapojil do odboje proti nacistům, kteří 
ho popravili 31. října 1941.
Pamětní kámen majorovi Josefu 
Šulcovi do parčíku v ulici Majora 
Šulce – mjr. Josef Šulc byl českoslo
venský legionář v Rusku, důstojník 
místní posádky, po okupaci se zapojil 
do odboje proti nacistům jako člen ile
gální organizace generála Kraváka. Byl 
nacisty popraven 8. září 1943.
Modernizace, opravy podchodu pod 
silnicí I/13 lokalita Kadaňská– střed 
města – instalace nových světel pro 
noční, ale zároveň i pro denní provoz, 
osazení bezpečnostními kamerami, tak 
aby byl monitorován celý prostor pro 
větší bezpečnost občanů.
Městské divadlo – doplnění zábradlí 
u schodišť uvnitř i venku – zachování 
stejného typu zábradlí, který v divadle 
už je – kované černé s dřevěným ma
dlem, popř. pouze dřevěné madlo na 
kovaných úchytech.
Defi brilátory do města – na místa, kde 
se pohybuje více lidí, umístit defi brilá
tory – mikroprocesorem řízený přístroj, 
který mohou obsluhovat i nevyškolení 
zachránci a který po hlasové a obrazové 
instruktáži navede zachránce jak postu
povat. Defi brilátory budou uzamčeny, 
odemknou se pouze po zadání kódu, 
který sdělí na lince 155. Konkrétní 
umístění defi brilátorů se najde společně 
se záchranáři Chomutov, např. k nákup
ním centrům – Chomutovka, Globus, 
k aquaparku, do areálu Kamencového 
jezera, k zimnímu stadionu.
Lepší umístění kontejnerového stání 
v Hutnické ul. u výměníku, č. p. 
5287 – upravit pás zeleně zpevněním 
plochy zámkovou dlažbou a vytvořit 
prostor pro umístění kontejnerů.
Osvětlení areálu Domovinka – do
končit poslední etapu revitalizace areálu 
bývalé ploché dráhy na Domovině, 

který díky osvětlení bude moci být plně 
využíván i v odpoledních (v zimě sáň
kování, běžkování) i večerních (v létě 
běh, sportoviště, dětská kola) hodinách.
Rekonstrukce dvou stávajících kurtů 
na plážový volejbal – VEROS – kurty 
nevyhovují svým technickým stavem, 
nedostatečná vrstva písku, podloží není 
průsakové (po dešti neodtéká voda) 
a spodní textilie se vlivem stáří dostává 
na povrch. Po rekonstrukci budou kurty 
ve všední dny k dispozici veřejnosti do 
14 hodin zdarma.
Pomník československým legiím na 
Štefánikově náměstí v zeleni u cyk-
lostezky – postavit pomník českoslo
venským legionářům, kteří bojovali za 
svobodu a jejichž hrdinné činy je nutné 
si pořád připomínat, zvlášť při letošním 
100. výročí republiky.
Dětské hřiště na sídlišti Matěje 
Kopec kého – vybudovat na travnaté 
ploše před domem 4819 – 4820 hřiště 
pro děti (podobné jako v Podhorské ul.).
Přidání dvou soch nebo plastik na 
nábřeží Chomutovky – podél nábřeží 
Chomutovky v centru města je ještě 
9 prázdných podstavců. Návrh je přidat 
dvě sochy nebo plastiky na tyto pod
stavce a zkulturnit tak místní prostředí.
Oživlá dubová alej – původní alej 
vedla před sto lety od současné 
zastávky Chomutovměsto až na 
Partyzán. Alej byla přeťata dopravní in
frastrukturou, přivaděčem a sídlištní vý
stavbou. Návrh je obnovit alej v úseku 
od křižovatky Březenecká–Kamenná až 
po silnici na Březenec a dále v úseku za 
touto silnicí až k přivaděči v Hutnické 
ulici. Alejové stromy budou odborně 
ošetřeny arboristou a náletové dřeviny 
v bezprostředním okolí budou odstra
něny. Součástí návrhu bude umístění 
naučných tabulí doplněné jednodu
chými hrami ve vazbě k aleji.
Opravit chodník na Písečné u hos-
pody Mustang – pravá odbočka 
chodníku před hospodou Mustang je 
při špatném počasí plná bláta a vody. 
Návrh je zrekonstruovat chodník, po 
kterém chodí děti do ZŠ Písečná.
Workout – venkovní posilovna 
u Jitřenky – instalace workoutové 
posilovny do zeleně mezi vysoké pane

lové domy u softbalového hřiště, u ZŠ 
Ak. Heyrovského.
Odpadkové koše a lavičky podél 
cyklostezky od Bezručova údolí 
k Bandě – podél cyklostezky, popř. 
cyklotrasy v úseku od Hřebíkárny až 
k Bandě instalovat zhruba po 500 až 
750 m lavičku a odpadkový koš.
Obnova hřiště v ul. Pod Břízami – 
hřiště jen chátrá a místní děti by ho rády 
využívaly. Návrh na malované herní 
prvky na zemi, vahadlovou houpačku, 
mašinku, interaktivní tabuli, šplhací se
stavu a prolézačky. Součástí návrhu je 
oplocení hřiště.
Sociální zázemí VEROS – víceúče
lový areál VEROS poskytuje svou 
rozmanitostí vyžití nejen sportovcům, 
rodinám s dětmi, ale i široké veřejnosti. 
V areálu je sociální zázemí, do nějž ne
bylo investováno přes 20 let a jeho stav 
tedy neodpovídá dnešním požadavkům. 
Návrh je na rekonstrukci toalet a sprch.
Modernizace psího útulku – pro lepší 
podmínky žití psů v útulku provést 
vnitřní opravy v psím útulku – vyma
lovat zdi a na spodní část zdiva použít 
omyvatelný materiál, opravit díry 
v podlaze a vyměnit staré těžké po
suvné dveře.
Oprava chodníku Kostnická ul. – 
stávající chodník byl vybudován v roce 
1966, a to z betonových dlaždic 30/30. 
V některých místech jsou dlaždice polá
mané, některé chybí a jsou nahrazeny 
betonem, který je též popraskaný.
Wi-fi  v atriu – zpřístupnění volného 
internetového připojení v atriu SKKS 
prostřednictvím smart technologie 
(PowerStand) s možností bezdrátového 
či USB nabíjení mobilních zařízení, 
s SOS tlačítkem sloužící k přivolání 
pomoci a případně s technologií měřící 
aktuální stav počasí a kvalitu ovzduší.
Oprava dětského pískoviště v ul. Pod 
Břízami – stav pískoviště je v žalost
ném stavu, přitom je hojně navštěvo
vané dětmi. Návrh na oplocení, novou 
obrubu kolem pískoviště, nový písek, 
pružinové houpačky a jiné herní prvky 
pro děti, lavičky, koš.
Zřízení a rozšíření dvou kontejne-
rových stání v ulici Pod Břízami – 
jedno kontejnerové stání za domem 

u vchodu 5240 a druhé před domem 
u vchodu 5245. Obě kontejnerová stání 
by obsahovala kontejnery na směsný 
komunální odpad a další kontejnery na 
tříděný odpad.
Dětské hřiště pro malé děti v areálu 
VEROS – stávající hřiště je již hodně 
zastaralé a nevyhovující. Návrh na nové 
prvky dětského hřiště, jako pískoviště, 
prolézačky, houpačky a další atrakce. Je 
také nutné upravit břeh, který se vlivem 
počasí sesouvá, a osadit jej zábradlím 
pro zajištění bezpečí dětí.
Informační tabule do Bezručova 
údolí – na dva vstupy na modrou tu
ristickou stezku vedoucí Bezručovým 
údolím umístit informační tabule 
o délce stezky, zajímavostech z pří
rody a o možnosti navštívit studánku. 
Součástí návrhu je úprava vstupu na 
stezku.
Pumptrack na Domovinku – 
pumptrack je sportovní dráha, která 
využívá jako hnací sílu pohyby jezdce 
„pumpování“. Dráha je vhodná pro 
odstrkovadla, kola, koloběžky, skate
boardy i inline brusle. Dráhu lze roze
brat a sestavit i na jiném místě.
Malovaná hřiště – na různá místa 
po městě, např. v Horní Vsi, na Bře
zenecké, Kamenné, Zahradní a Písečné, 
namalovat alespoň jedno hřiště pro 
děti. Malované hřiště se vejde na ka
ž dý chodník a rozvíjí dětské pohybové 
a kreativní dovednosti či sociální vazby.
Sportovna Ak. Heyrovského – po
blíž ZŠ, na zeleni u Jitřenky postavit 
půjčovnu sportovního náčiní zdarma, 
pingpongový stůl a petank – nabídne 
dětem a mládeži v odpoledních hodi
nách a o víkendech smysluplné využití 
volného času bez nutnosti vynaložit 
fi nanční prostředky. Půjčovna nabídne 
míče, sítě, pálky, švihadla.
Sportovna Zahradní – na hřišti nad 
ZŠ Zahradní postavit půjčovnu spor
tovního náčiní zdarma, pingpongový 
stůl a petank – nabídne dětem a mládeži 
v odpoledních hodinách a o víkendech 
smysluplné využití volného času bez 
nutnosti vynaložit fi nanční prostředky. 
Půjčovna nabídne míče, sítě, pálky, 
švihadla. Půjčovnu bude provozovat 
správce hřiště.

přeDStavujeme všechny návrhy, které poStupují Do hlaSování
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Vystudovaný pedagog nejste, jaká 
byla vaše cesta do školství?

Původní profesí jsem chemik. 
Začínal jsem v chemičce u Litvínova, 
ale musel jsem odejít ze zdravotních 
důvodů. Pak jsem nastoupil do labo
ratoře v elektrárně Tušimice I. Přišel 
osmašedesátý rok, já jsem se angažoval 
ve stávkovém výboru a krátce nato 
jsem byl bez práce. Byl jsem rád, že 
mohu jezdit alespoň s náklaďákem. 
Ale čtyři roky této práce se na mně 
podepsaly, skončil jsem s vyhřezlými 
ploténkami v invalidním důchodu. Po 
několika letech jsem začal praco
vat s dětmi v základní škole v ulici 
Akademika Heyrovského, zpočátku jen 
jako dobrovolník a nadšenec. Zakládal 
jsem nejrůznější kroužky pro děti a or
ganizoval letní dětské tábory. Pak jsem 
dostal malý úvazek a začal učit fyziku, 
dějepis a pracovní výchovu.
O vašem působení na škole se říká, že 
jste doslova dokázal strhnout a nad-
chnout davy...

V té době tam byl bezvadný peda
gogický sbor, který se snadno nadchl 
pro všechno. Ale hlavním impulsem 
byly vždy nápady dětí, hlavně těch 
okolo našeho školního časopisu Felix, 
který jsem s nimi vydával dvacet let. 
Kolem časopisu se vytvořila skupina 
aktivních žáků, kteří se kromě jeho 
přípravy věnovali i mnohým jiným čin
nostem. Třeba vymysleli loutkářskou 
soutěž a z celé republiky nám do školy 
děti poslaly patnáct set loutek, ze kte
rých jsme udělali ve škole výstavu. Část 
z nich je dodnes v loutkářském muzeu 
v Chrudimi.
Podobně široký záběr měla i kniha 
Děti dětem pro děti z dětských 
domovů.

Ano. Začalo to sbírkou hraček pro 
děti z dětských domovů. Pak členy re

dakce časopisu napadlo uspořádat lite
rární soutěž. Od dětí, opět z celé repub
liky, chodily pohádky i básničky, přišlo 
1 300 prací. Požádal jsem Rudolfa 
Čechuru a Jiřího Žáčka, aby se stali 
členy poroty. Ze všech příspěvků jsme 
udělali sborník. Pak přišly děti s nápa
dem, že bychom z toho mohli udělat 
knihu. Sborník jsme dali číst dětem, 
aby knihu ilustrovaly. Od dětí z cho
mutovského okresu jsme dostali pět 
set obrázků. V listopadu vznikl nápad 
s knihou a ta vyšla díky majiteli místní 
tiskárny, který ji tiskl jen za náklady, 
v tisícovém nákladu. Slavnostně jsme 

ji křtili v divadle těsně před Vánocemi. 
Kniha putovala do všech dětských do
movů v republice.
Co vás nejvíce bavilo na práci 
s dětmi?

Nejvíc mě bavily jejich nápady 
a aktivita. Dali jsme dohromady různé 
projekty. Třeba projekt Cestujeme 
po světě. Zvali jsme si zajímavé lidi, 
například Jana Kopku, který jel ultra
maraton na kole přes Aljašku, nebo 
horolezce Radka Jaroše, polárníka 
Jaroslava Pavlíčka nebo Slovince Igora 
Brezovara, který cestoval na motorce 
z Prahy do Kapského Města nebo do 
Japonska. Navštívilo nás patnáct olym
pioniků v čele s Danou Zátopkovou 
a Imrichem Bugárem. Také jsme pořá
dali týdenní olympiádu jak pro zdravé, 
tak postižené děti, cyklistické závody 
a další a další akce.
Prý jste byl první, kdo přivedl do 
Chomutova akci Noc s Andersenem, 
a byl jste také u chomutovské premi-

éry Běhu Terryho Foxe.
Kromě Noci s Andersenem spo

jenou se spaním ve škole a čtením 
pohádek jsme se zapojili do oslavy 
dvoustého výročí narození Andersena 
vlastní soutěží s názvem Svět Anderse
nových pohádek 3D. Do této soutěže 
se zapojily opět děti z celé republiky 
a ze všech jejich výtvorů jsme připravili 
výstavu. Na vernisáž přijel velvysla
nec Dánského království a přivezl 
nejen bustu Andersena složenou z lega, 
ale i děkovný dopis dánské královny. 
Běh Terryho Foxe byla úžasná akce 
„Palachovky“, ale my jsme se do orga

nizace aktivně zapojili. Zúčastnilo se 
tři a půl tisíce lidí, museli jsme uzavřít 
sedmdesát křižovatek ve městě a vy
brali jsme přes čtvrt milionu korun 
na podporu Ligy proti rakovině, což 
bylo dokonce víc, než se tehdy vybralo 
v Praze.
Dlouhé roky jste byl činovníkem soft-
balistů, kteří se dostali na evropskou 
špičku.

Můj syn softbal hrával a já jsem si 
usmyslel, že bychom ve škole založili 
oddíl. Nakonec jsme uspořádali patnáct 
ročníků Grand Prix Chomutov, což 
byl turnaj žákovských softbalových 
družstev. Kluci z našeho školního od
dílu Kangaroos pak přešli pod Beavers 
Chomutov a já jsem šel Bobrům 
pomáhat.
Velká část vašeho života je spjata 
s divadlem, konkrétně se soubo-
rem Karel Čapek. Jak jste se dostal 
k divadlu?

Jako kluk jsem chodil do loutko

vého divadla naproti Armáďáku. Ve 
čtvrté třídě jsem se poprvé dostal i do 
zákulisí, nechali mě sem tam vodit 
loutky. Jednou jsme šli ze zkoušky 
a v Armáďáku zkoušeli herci z divadel
ního souboru Karel Čapek. Z našeho 
okukování bylo nakonec účinkování 
ve Strakonickém dudákovi. Hráli jsme 
Kalafunovy děti. Tím to začalo a diva
dlo jsem už neopustil. Nebyl jsem ni
kdy příliš dobrý herec, ale řekl bych, že 
jsem byl dobrý režisér. Dokonce jsem 
dostal cenu za scénografi i a přivezl 
si řadu cen z divadelních přehlídek. 
Vedl jsem také dětský divadelní sou
bor, organizoval krajské kolo Dětské 
scény, školní postupové soutěže dět
ských divadelních souborů a sólových 
recitátorů.
Ale vy jste se prý málem stal profesi-
onálním hercem...

Po gymplu jsem chtěl jít na DAMU. 
Otec mě nutil, abych se stal televizním 
opravářem, ale já jsem k tomu neměl 
žádný vztah. Šel jsem tedy na přijí
mačky na DAMU, bylo nás tam přes 
čtyři sta a brali asi dvanáct. Nevzali 
mě, ale nabídli mi, že bych mohl jít bez 
zkoušek na loutkařinu. Dali mi dokonce 
i doporučení. Jenže já byl tak naštvaný, 
že mě nevzali na herectví, že jsem 
doporučení hodil do Vltavy a jel jsem 
domů. Šel jsem studovat chemii, ta mě 
vždy bavila.
Za pár dní budete oceněn jako uči-
tel, co tomu říkáte po devíti letech 
důchodu?

Měl jsem velkou radost, když mi 
předávali zlatý odznak Svazu českých 
divadelních ochotníků na Žofíně, 
když jsem přebíral v Karolinu ocenění 
Vzorný učitel, když jsem dostal Cenu 
Jiřího Popela, ale to jsem byl aktivní 
a v plné práci… Teď jsem překvapený, 
nervózní, ale moc mě to potěšilo.

Učitel, organizátor, herec, chemik, činovník softbalistů a režisér. Po osmašedesátém zůstal nezaměstnaný 
kvůli účasti ve stávkovém výboru, v devětaosmdesátém byl oceněn titulem Vzorný učitel. Ve školství působil 
třiatřicet let. Asi by neodešel do důchodu, kdyby se nešel starat o nemocnou vnučku. To je Josef Griml. 

Učitel, organizátor, herec, chemik, činovník softbalistů a režisér. Po osmašedesátém zůstal nezaměstnaný 
kvůli účasti ve stávkovém výboru, v devětaosmdesátém byl oceněn titulem Vzorný učitel. Ve školství působil 

Josef Griml:

Nejvíc mě bavily 
nápady a aktivita dětí 

PO NĚKOLIKA LETECH JSEM ZAČAL PRACOVAT 
S DĚTMI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ULICI AKADEMIKA 
HEYROVSKÉHO, ZPOČÁTKU JEN JAKO DOBROVOLNÍK



rozhovor minitéma

minitéma | 9

chomutov oslaví sto let založení republiky 
řadou akcí, má i dvojníka Masaryka

Pro letošní rok město ve spolupráci 
s městskými organizacemi, Oblastním 
muzeem v Chomutově a Muzeem 
československého opevnění z let 1936–
1938 Na Kočičáku připravilo řadu akcí, 
které Chomutovanům připomenou za
ložení republiky i řadu dalších událostí 
posledních sta let. „Významné výročí 
protkne již tradiční akce, například 
Chomutovské slavnosti uspořádáme 
v duchu první republiky, ale připra
víme i řadu samostatných akcí včetně 
oslav založení republiky v říjnu,“ řekl 
náměstek primátora David Dinda s tím, 
že město připravuje k oslavám speciální 
webové stránky, které Chomutovanům 
nabídnou úplný přehled akcí v Chomu
tově ke stu letům založení republiky. 
Oslavy vyvrcholí velkou akcí 28. října 
na náměstí 1. máje.

maSaryk Se už přeDStavil
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

v podání člena muzea Na Kočičáku 
se poprvé v rámci celoročních oslav 
objevil na akci Rodinného zápolení 
Deskohrátky. V rámci dalších akcí 
Rodinného zápolení členové muzea 
zorganizují bonusovou vědomostní sou
těž Co víš o vzniku Československa?, 
která potrvá do října letošního roku. 
„Na každé akci budeme mít informační 
stánek, který bude připomínat výročí 
100 let vzniku Československa, a po
každé si připravíme nové hrané scénky 
s mnoha překvapeními, které budou 
poutavou formou připomínat a zobrazo
vat jak vznik ČSR, tak oslavy vzniku 
i samotné Československo. Informační 
stánek bude průběžně doplňován 
o dobové podklady, plakáty a doku
menty,“ popisuje předseda muzea Jiří 
Piramovský.

chomutovSké SlavnoSti
Atmosféra první republiky s veš

kerou zábavou, kterou nabízela. To 
budou Chomutovské slavnosti, které se 
uskuteční 12. a 13. května na náměstí 
1. máje. V sobotu se bude ochutnávat 
pivo pro prezidenta Masaryka, které 
uvaří chomutovský pivovar, objeví se 
pouťoví umělci, cirkus Berto, panopti
kum, kabaret, medvědář s medvědem, 
staročeská kapela s peprnými písnič
kami v podání pražských Čuprbab. 
„Pro pozdní noční hodiny je nachys
tán zábavný pořad herců Pavla a Petra 
Baťkových o historii města, který 
volně přejde do videomappingu,“ říká 
náměstek Dinda. V neděli budou pro
gramu vévodit Živé obrazy na motivy 
historické cestovní kanceláře Vlast 
a spol., která diváky zavede do kostelů 

a městské věže. V parčíku u kašny bude 
místo pro malé návštěvníky s drobným 
programem a nevelkým zvěřincem.

Domeček nachyStal 
talentovou Soutěž

Galavečer Žijeme tady 100 let – 
Chomutov má talent, na kterém se 
představí řada dětí, žáků, dospělých, 
kteří něco umí a kteří prošli castingy, 
připravilo Středisko volného času 
Domeček. Večer inspirovaný známou 
televizní soutěží se uskuteční 14. června 
v městském divadle.

barevná planeta
V rámci festivalu národnost

ních menšin Barevná planeta, který 
se uskuteční 23. června, se představí 
i menšiny, které hrály významnou roli 
při vzniku ČSR. Rusínská menšina, 
včetně folklorního souboru Skejušan, 
a také německá, kde by měl mimo jiné 
vystoupit pěvecký sbor ze Saska a ta

neční soubor v krojích ze západních 
Čech. Soubor bojových umění krav 
maga z Izraele zastoupí židovskou ko
munitu. Návštěvníci se mohou mimo 
jiné těšit na romskou cimbálovou sku
pinu, vietnamský lví tanec, etno hudbu 
Aneboafro, bubeníky z Chomutova či 
kapelu Švihadlo.

netraDiční pohleD na 
Založení republiky 
v muZeu

Oblastní muzeum v rámci oslav 
připravilo tři výstavy, další jednu do 
Chomutova přiveze. Výstava Od pádu 
orla k českému lvu popisuje vznik 
Československa na Chomutovsku a po
hledu, jak ho vnímali místní obyvatelé. 
Druhá výstava Velká válka a naše legie 
se věnuje konci války, podílu česko
slovenských legií na vzniku republiky 
a účasti místních Čechů v legiích.

Od 1. září do 11. listopadu se usku
teční výstava Od pádu orla k českému 
lvu. Výstava se na založení republiky 
bude dívat očima tehdejších oby

vatel Chomutova – Němce Franze 
Hoffmanna a Čecha Antonína Svobody.

Výstava Velká válka a naše legie je 
rozdělena na dvě části, první z nich se
známí návštěvníky s průběhem 1. svě
tové války, neboli Velké války, jak ji pů
vodně nazývali naši předci. Návštěvníci 
se dozvědí příčiny a průběh války a ja
kou roli v ní hrály české země. Výstava 
bude k vidění od 22. září do 28. října.

Trojici výstav uzavírá expozice Rok 
1918 na Ústecku, kterou návštěvníci 
mohou v muzeu vidět měsíc od 4. října. 
Výstava popisuje vznik Republiky čes
koslovenské na Ústecku s přihlédnutím 
k oblastem pozdějšího Ústeckého kraje.

panely vyZDobí náměStí
Putovní exteriérová výstava 

v podobě čtrnácti velkoformátových 
osvětlených panelů, která představí nej
významnější milníky Československé 
republiky v letech 1918 až 1939, za
vítá od 3. do 29. října do Chomutova. 

Vizuálně atraktivní soubor tematických 
panelů bude pojednávat o okolnostech 
vzniku Československé republiky, je
jího státního uspořádání, o jejím histo
rickém vývoji, osobnostech i vizích.

SpiSovatelé 
a lampionový průvoD 
obohatí Den přeD 
oSlavami

Den před státním svátkem Středisko 
knihovnických a kulturních služeb ve 
svých prostorách nabídne především 
dětem několik akcí přibližujících dění 
datované rokem 1918. V prostorách 
atria, popřípadě v galerii Špejchar, se 
bude konat divadelní představení ma
pující události předcházející a doprová
zející vznik Československé republiky. 
„Pozvali jsme rovněž autorskou dvojici 
komiksové knihy Tomáš Garrigue 
Masaryk očima slečny Alice a mis
tra Viktora, spisovatele a publicistu 
Tomáše Němečka a ilustrátora Tomáše 
Chludu, kteří poutavou formou pro
pojující vyprávění s kresbou představí 

osobnost prezidenta Masaryka,“ popi
suje ředitelka SKKS Andrea Löblová. 
Do knihovny zavítá také autorka po
pulárních ilustrovaných knih o historii 
Lucie Seifertová, která v současnosti 
pracuje na publikaci odkazující ke sto
letému výročí. Tuto novinku představí 
a pro malé i větší návštěvníky připraví 
besedu a workshop, při němž si hosté 
vyzkoušejí výrobu prostorové knihy.

V podvečer státního svátku a oslav 
výročí sta let založení republiky vyvr
cholí bonusová akce Rodinného zápo
lení lampionovým průvodem, v jehož 
čele pojede samotný T. G. Masaryk, 
a ohňostrojem na bývalém atletickém 
stadionu.

oSlava ke 100. výročí 
vZniku republiky

Náměstí 1. máje se v rámci vyvr
cholení oslav 28. října vrátí do dob ko
lem roku 1918. Oproti Chomutovským 
slavnostem bude program trochu 
vážnější. K vidění budu staré vlajky, 
plakáty, cedule či reklamy a náměstí 
se zaplní vojáky i obyčejnými oby
vateli z doby vzniku první republiky. 
„Lidé si budou moci prohlédnout do
bový vojenský tábor a dobový život 
legionářů, rakouskouherské armády 
a československých vojáků,“ popisuje 
náměstek primátora David Dinda. 
K vidění bude i kovárna, polní kuchyně 
či biograf, ve kterém budou pouštěny 
kopie dobových snímků o vzniku re
publiky. Přestože Prezident osvobo
ditel do Chomutova nikdy nezavítal, 
bude nedílnou součástí programu 
příjezd T. G. Masaryka do Chomutova 
a úryvky z jeho dobových projevů,“ 
dodává předseda muzea Na Kočičáku 
Jiří Piramovský.

a SpouSta Dalších akcí
Chomutovské školy v rámci oslav 

připravují vlastní programy a pro
jektové dny. Středisko volného času 
Domeček připravuje projekt Česká 
vlajka. „Vyzdobíme Domeček sym
boly české státnosti a vyzveme ostatní 
školy a organizace, aby se k nám 
přidaly. Budeme se snažit, aby tato 
tvorba byla doprovázena povídáním 
o významných milnících naší histo
rie, o naší současnosti, o krásách naší 
země, o tom, na co můžeme být hrdi,“ 
popisuje ředitel Märc. V Domečku 
zasadí také strom ke 100 letům repu
bliky. Strom Olgy Havlové se bude 
sázet v Podkrušnohorském zooparku. 
Kultura a sport připraví promítání 
fi lmů mapujících stoletou historii 
republiky.
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MEZINÁRODNÍ 
DEN PAMÁTEK 
A SÍDEL V 
CHOMUTOVĚ
ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
PAMÁTEK V 
HISTORICKÉM 
CENTRU MĚSTA 
A JEHO OKOLÍ 
Z D A R M A

SOBOTA
21.DUBNA
9.00–17.00 HODIN

více na www.chomutov-mesto.cz

Vaše témata
 poDněty

oprava 
komunikace v ulici 
ve Stráni

Dobrý den, od roku 2011 se sna
žím navést město Chomutov k tomu, 
aby se zabývalo velice neutěšeným 
stavem komunikace v ul. Ve Stráni, 
kde bydlím. Přestože z vyjádření 
zástupců magistrátu měla být re
konstrukce provedena v roce 2014, 
pak v roce 2016, je stav komuni
kace v roce 2018 stále stejný a jen se 
zhoršuje. A je jedno, kdo je ve vedení 
města.

Děkuji za odpověď.
Lubomír Kment

Vážený pane Kmente,
opravu povrchu komunikace v ulici 

Ve Stráni bychom rádi provedli na 
přelomu léta a podzimu tohoto roku. 
V případě dalších dotazů se na mne 
samozřejmě můžete obrátit.

S pozdravem
Hana Nováková,

odbor rozvoje a investic

terénní motorky 
ničí okolní leSy

Dobrý den,
jsem moc rád, že mohu přispět 

k lepšímu soužití občanů. Jedná se 
o dlouhodobý nešvar, který trápí 
návštěvníky okolních lesů. V našich 

krásných lesích se velmi neomaleně 
prohánějí skupiny terénních moto
rek nebo čtyřkolek. Prakticky není 
cestička, kterou by neničili. V zimě 
i v létě. Například mají okružní cestu 
okolo celého Hradiště. Vjezd je 
u Černovic, okolo vrcholu a vyjedou 
až v Málkově. V takto zničeném kraji 
znemožňují jedinou rekreaci.

Porušují tím zákon. Mám pocit, 
že to nikomu nevadí. V televizi jsem 
slyšel jednoho policejního prezidenta, 
že se jim podařilo toto odstranit. Byl 
z Moravy. Vím o tom, že to obtěžuje 
velmi mnoho spoluobčanů.

Vraťte prosím lidem pocit bezpečí 
a práva. 

Děkujeme za pomoc!
P. R.

Vážený pane,
Věřte, že i naše instituce se snaží dě-

lat maximum pro pokojné a lepší soužití 
občanů, ovšem dle zákona jsme limito-
váni pouze katastrálním územím města 
Chomutova. Z toho tedy vyplývá, že 
nemůžeme být nápomocni v lokalitách, 
které popisujete jako problematické. 
Tito nebezpeční jezdci ale nemají v pří-
rodě, potažmo i na jakýchkoli komuni-
kacích co dělat. Je to skutečně problém, 
v tom jsme s Vámi zajedno, ale ve Vámi 
zmíněných příkladech Vás budeme mu-
set odkázat na Policii České republiky. 
I my zde v Chomutově jsme měli několik 
případů těchto motorkářů a je skutečně 

problém se s těmito osobami vypořádat, 
protože jsou si dobře vědomy obtížnosti 
jejich dopadení – tedy nejsou limito-
vány se svými stroji jako vozidlo a při 
úprku se nezdráhají využít jakoukoli 
únikovou trasu a rychlost. Přesto se 
u nás několik těchto osob už zpovídalo 
ze svého protiprávního jednání.

S pozdravem
Jiří Vaníček,

Městská policie Chomutov

Další Úpravy 
v měStSkém parku

Dobrý den,
nejdříve vám chci poděkovat za 

to, že jste přistoupili k opravě rozária 
a jeho okolí, náš krásný park si to za
slouží, ale zasloužil by si i opravu cest 
– zvlášť mezi divadlem a bývalou pla
veckou halou, pokud tam projdete po 
dešti, přinesete si domů spoustu bláta 
a parádu nedělají ani betonové „talíře“ 
zarostlé různým plevelem.

A ještě bych se ráda zeptala na 
úmysly s bývalým fotbalovým hřiš
těm. Možná je to v plánu, ale pokud 
ne, měla bych nápad na to, aby zde 
bylo centrum zdravého pohybu – tedy 
prostor pro hry dětí, ale i těch odrost
lejších – důchodců. Je to střed města 
a myslím, že by se našlo dost obyva
tel, kteří by prostor využívali.

Předem děkuji za odpověď
Urbanová

Vážená paní Urbanová,
velmi mě těší, že oceňujete opravu 

rozária, doufám, že budete s výsled-
kem spokojena. Pokud jde o opravu 
cestní sítě v parku, máme ji naplá-
novanou na období 2019-2020. 
Odstranění „betonových talířů“ pro-
jednáme a pokusíme se zajistit ještě 
v letošním roce dle kapacit a rozpoč-
tových prostředků. Pokud jde o bývalé 
fotbalové hřiště, zde se do budoucna 
počítá především s rozšířením parku, 
a to prostřednictvím aktivit, o kterých 
píšete. V současnosti není celá plocha 
v majetku města, nicméně kolegové 
z úseku územního plánování budou 
nyní zadávat studii na využití celého 
území, z níž by měly vzejít základní 
parametry pro následnou přípravu 
realizace, v mezidobí, doufejme, dojde 
i k vypořádání majetkových vztahů 
tak, abychom jako město mohli revita-
lizovat celé území.

S pozdravem
Hana Nováková,

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.rodinnezapoleni.cz 

Den zdraví
sobota 7. dubna  |  Střední zdravotnická 
škola (vchod z Palackého ulice)

MEZINÁRODNÍ 
DEN PAMÁTEK 
A SÍDEL V 
CHOMUTOVĚ
ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
PAMÁTEK V 
HISTORICKÉM 
CENTRU MĚSTA 
A JEHO OKOLÍ 
Z D A R M A

SOBOTA
21.DUBNA
9.00–17.00 HODIN

více na www.chomutov-mesto.cz
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KrYŠtOF KUBA
Vždy ho lákal zdravotnický obor, protože chtěl pomáhat lidem. 
To byl důvod studia fyzioterapie. Začal pracovat na klinice, kde 
se léčí sportovci, a tak si našel cestu ke sportovním pacientům 
a postupně se dostával k jednotlivým sportovním týmům. 
To ho dovedlo až na olympijské hry v Pchjongčchangu, kde 
se staral o snowboardisty, skokany na lyžích a alpské lyžaře. 
Například čtyři roky spolupracuje se snowboardcrossařkou 
Evou Samkovou nebo s nejlepší neslyšící sportovkyní světa, 
lyžařkou Terezou Kmochovou. 

FILIP ŠLAMPA
Dva roky po sobě nejlepší student chomutovského 
gymnázia se od dětství zajímá o veřejné dění. Působil devět 
let v městském studentském parlamentu a čtyři roky byl 
jeho předsedou. Baví ho matematika, chemie a fyzika, díky 
kterým vyhrál krajské kolo soutěže SOČ s prací o radiologické 
léčbě karcinomu prostaty, na níž spolupracoval s fyziky 
z onkologického oddělení chomutovské nemocnice. Vloni byl 
vyhlášen mezi TOP 25 nejaktivnějšími středoškoláky z celé ČR. 
Od září se chystá studovat na VŠCHT Praha a jednou by se chtěl 
stát ministrem školství.
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Návštěvníci městského divadla si 
budou moci užít krásný zvuk vodnář
ského zvonu. Na ten bude 11. dubna 
od 19 hodin hrát Tomáš Pfeiffer. Tóny 
se při hře spojují v jedinečném sou
znění a předkládají neopakovatelný 
umělecký zážitek. Vodnářský zvon je 
historický alikvotní hudební nástroj 
z oblasti Číny a Tibetu. Vystoupení 
bude doprovázet velkoplošná projekce 
na parabolické plátno,“ pozval organi
zátor Pavel Kosina.

Koncert je obohacen o novou 

skladbu Genesis, která přináší audio
vizuální zážitek obrazů v pohybu. „Je 
tam využita fraktální teorie chaosu, 
která rezonuje s životními fakty a zob
razuje přírodní zákonitosti způsobem, 
jenž byl do této doby nemyslitelný. Je 
to první matematický systém, který je 
schopen popsat reálné děje. Každá část 
pohyblivého sobě podobného obrazce 
je zároveň součástí celku. Aktivní frak
tály jsou novodobým ztvárněním rea
lity, propojením současných možností 
a lidského tvoření,“ doplnil organizátor.

Mladí zpěváci mají šanci 
ukázat, co umí

Výstava děl 
z arteterapie je 
ve znamení tří

Do konce dubna se mohou hlá
sit zájemci do soutěže Mladá píseň. 
Zpěváci populárních písní budou 
v atriu chomutovské knihovny sou
těžit již po sedmadvacáté. „Mohou 
se přihlásit jednotlivci, dua, tria 
i hudební skupiny, které se zařadí do 
kategorie 12 až 15 let nebo 16 a více,“ 
informovala organizátorka Helena 
Čermáková.

Každý zpěvák by si měl připravit 
jednu skladu podle vlastního výběru, 
nebo si může vybrat ze seznamu při
pravených hudebních podkladů. Snad 
jediným kritériem pro přihlášení se 
do soutěže je chuť zpívat. „Nikoho 
neodmítáme, každý má šanci ukázat, 
co umí. Hlavně mladí zpěváci často 
zjistí, že zpěv na mikrofon a s do
provodem je jiný, než když si zpívají 
doma. Někdy tedy ze soutěže sami 
odstoupí nebo na sobě zapracují 
a jdou dál,“ doplnila organizátorka.

Soutěž Mladá píseň se usku

teční 22. června od 17 hodin v atriu 
SKKS, při nepříznivém počasí v sále 
knihovny. Přihlášky označené heslem 
Mladá píseň musejí zájemci zaslat na 
email programove@skks.cz, nebo 

na adresu SKKS, Palackého 4994/85, 
Chomutov. Bližší informace poskytne 
Helena Čermáková na telefonu 
724 947 714 nebo na emailu progra
move@skks.cz.

V Café Atriu je k vidění výstava 
s názvem Znamení tří, která předsta
vuje díla členů klubu Esprit. Vernisáž 
výstavy se koná 4. dubna od 17 hodin, 
v rámci doprovodného programu je 
připraven přednes autorské poezie 
i povídek a také klavírní vystoupení. 
„Trojka je kouzelné číslo. I my v klubu 
Esprit jsme svědky zázraků v podobě 
změn v životech lidí se zkušeností s du
ševním onemocněním. Když se napří
klad zoufalství mění v naději, objevuje 
se světlo, pocity prázdnoty mohou být 
nahrazeny pocitem porozumění ve sku
pině lidí s podobnými starostmi. Také 
jsme svědky rozvíjení umění jak žít 
život a posilování potřebných doved
ností. Odraz těchto věcí mohou spatřit 
návštěvníci kavárny v dílech vznikají
cích v rámci arteterapie,“ uvedla Jana 
Matoušková ze spolku Masopust, který 
klub Esprit provozuje.

Členové klubu na výstavu připravili 
malby a kresby, básně i další díla vy
cházející hlavně z jejich duše.

tomáš Pfeiffer zahraje v městském 
divadle na vodnářský zvon

Přednáška zavede na opuštěná 
i tajemná místa

rekonstrukce 
uzavře oddělení 
beletrie

Opuštěná místa nejen na severu 
Čech budou tématem přednášky, při 
které se návštěvníci chomutovské 
knihovny dozví co je urbex – urban 
exploration a co je jeho smyslem. 
„Prohlédnou si množství zajíma
vých fotografií, ale také zjistí nemálo 
informací o historii opuštěných míst 
a o tom, jak se na takových místech 
chovat s ohledem na skutečnost, že ur

bex stojí na pomezí legálnosti,“ popsala 
ředitelka Střediska knihovnických 
a kulturních služeb Andrea Löblová.

Přednášející Aleš Musil se bude 
věnovat opuštěným budovám a za
jímavým místům v České republice 
i v zahraničí, přičemž některá z nich 
se přestala využívat v nedávné době 
a některá jsou opuštěná již stovky let. 
Ukáže pečlivě vybraná místa, popíše 

jejich historii, současnost a zajímavosti, 
které jsou s nimi spojené. Nabídne také 
originální pohled na stavby i osudy 
lidí. Návštěvníky zavede do nemoc
nic, zámků, kostelů i na tajemná místa 
v podzemí, jako je například podzemní 
továrna Richard – největší nacistická 
podzemní továrna na území ČR.

Přednáška se bude konat 23. dubna 
od 17 hodin.

Kvůli stavebním úpravám je do 
14. dubna uzavřeno oddělení be
letrie v městské knihovně. Po dobu 
rekonstrukce budou čtenářům auto
maticky výpůjčky z tohoto oddělení 
prodlouženy.

Vracet knihy je ale po dobu trvání 
rekonstrukce možné v čítárně u do
časného pracoviště oddělení.
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chomutovská radnice nesídlila vždy 
v zámeckém sídle pánů města

Radnice v Chomutově síd
lila v jiném objektu, než je tomu 
dnes. Dnešní čp. 1 bylo až do roku 
1605 zámeckým sídlem pánů města 
a ještě před tím řádovou komendou. 
Město mělo radní místnost již od 
14. století. Radnice byla původně 
umístěna v různých objektech. 
Nejdéle asi byla v domě čp. 4, který 
i v kronikách nese název „stará rad
nice“. Barokně klasicistní průčelí 
nárožního domu čp. 4 na náměstí 
1. máje s loubím a mansardovou 
střechou v sobě skrývá gotickou 
dispozici. Podle půdorysu sklepů 
zde patrně původně stály domy dva. 
Uprostřed přízemí byla velká síň 
zaklenutá na střední sloup s průjez
dem do dvora, ze které vystupovalo 
schodiště do patra a vstupovalo se 
do vedlejších klenutých komor a se
stupovalo po příkrých schodech do 
sklepů.

Dům býval nazýván tradičně 
„solnice“. Zde se zřejmě překlá
dala sůl na své dlouhé cestě od 
německého Halle a přes Krušné 
hory, když její náklad pokračoval 
v cestě na Prahu a dál do Čech. Je 
pravděpodobné, že v tomto domě 
byla také nejstarší chomutovská 
radní místnost, v níž se podle pri
vilegia velmistra řádu německých 
křížových rytířů Albrechta z Dubé 
z 22. srpna 1397 mohli scházet 
k poradám chomutovští měšťané.

Dům byl výrazně přestavěn na 
přelomu 15. a 16. století, kdy patrně 
došlo k jeho rozšíření i na sousední, 
původně samostatnou parcelu 
a jeho půdorys se zvětšil o loubí, 
které zdobí jednu stranu chomu

tovského náměstí dodnes. Radnice 
se v této době přestěhovala, možná 
i několikrát, ale dům zůstal v ma
jetku města i poté, co se po roce 
1605 jejím trvalým sídlem stal pan
ský zámek s kostelem sv. Kateřiny.

Do konce první poloviny 
19. století byly v patře domu byty 
pro úředníky města a v přízemí 
pronajímané obchody. Od let 1849–
1850 začal dům poskytovat útočiště 
dvěma novým úřadům – okresnímu 
soudu a expozituře okresního hejt
manství v Žatci. Špatný stav domu 
a nedostatek místa pro úředníky si 
vynutil stavbu nové soudní budovy 
čp. 663 v ulici Na Příkopech.

Od sedmdesátých let 19. století 
byly v domě čp. 4 opět umístěny 
obchody a byty. Po roce 1945 zde 
nejprve byly kanceláře, později 
zázemí okresního muzea a v po
sledních letech před rokem 1989 tu 
pak nalezl působiště stavební odbor 
městského národního výboru i se 
stavebním archivem.

Poslední stavební úpravy, jež 
propůjčily domu čp. 4 na chomu
tovském náměstí současný důstojný 
klasicistní vzhled, byly provedeny 
v osmdesátých a devadesátých 
letech 19. století. Jeho střední štít 
s bustami tří světců si zachoval 
starší podobu a vykazuje znaky 
barokního slohu datovatelné do 
doby před polovinou 18. století. 
Dá se předpokládat, že z této doby 
pochází i sochařská výzdoba štítu 
provedená z černovického pís
kovce. Na vrcholu štítu je umístěna 
busta sv. Floriána s praporcem. Po 
levé straně u paty štítu je zobrazen 

sv. Vojtěch s biskupskou berlou, ze 
které je dnes zachována pouze malá 
část. Po pravé straně je umístěn 
sv. Jan Nepomucký, v typické po
době s křížem v rukou.

Orientace plastik na štítě domu 
napovídá, že tam světci byli umís
těni nejen kvůli ochraně samotné 
stavby, ale aby chránili celé město. 
Sv. Florián, jehož svátek připadá 
na 4. květen, je jako ochránce před 
požárem patronem hasičů, zed
níků a kominíků a je také patro
nem města Chomutova. Jeho sochu 
bychom tenkrát našli na zdejším 
náměstí hned na čtyřech místech. 
Kromě štítu domu čp. 4 také v ga
lerii kamenných postav svatých na 
Trojičním sloupu, nad průčelím 
kostela svatého Ignáce a na sloupu 

kašny na náměstí. Sv. Vojtěch je 
patronem Země české, českého 
kněžstva a pražské arcidiecéze. 
Vojtěchova busta je provedena 
s typickými atributy. Kromě berly 
je to mitra a růže na lemu roucha. 
Sv. Jan Nepomucký byl nejoblí
benějším světcem 18. století. Je 
patronem kněží, mlynářů a lod
níků a ochráncem lidské cti proti 
pomluvám. Ideová ochrana domu 
by mohla být vodítkem k tomu, 
kdo byl investorem úprav domu 
v 18. století. Nejpravděpodobněji 
to bylo město, ale je možné, že na 
přechodnou dobu snad dům uží
vala i římskokatolická církev, ne
boť býval nazýván také jako staré 
děkanství.

Jaroslav Pachner

tajemStví DepoZitáře chomutovSkého muZea 

akvarel cíSaře 
Františka

Smutný pohled rakouského 
císaře Františka I., zobrazený 
na jedné z miniatur ze sbírky 
Oblastního muzea v Chomutově, 
vypovídá o starostech, které 
mu během panování působil 
především francouzský císař 
Napoleon I. Koncem srpna roku 
1813 se Chomutov stal svěd
kem setkání hned tří panovníků. 
Kromě rakouského císaře přijel 
do města i ruský car Alexandr 
I. a pruský král Friedrich III. 

V domě purkmistra Jakuba 
Dobrauera (č. p. 12) se konala 
porada před chystaným úderem 
spojenců na francouzská vojska 
rozmístěná v Sasku. Chomutovem 
v těch dnech prošlo 120 000 vo
jáků protinapoleonské koalice. 
Nepřipravená spojenecká vojska 
však 26. srpna v bitvě u Drážďan 
prohrála. Císař František I. se 
v Chomutově objevil znovu už 
5. října. Podepsal zde spojenec
kou smlouvu s carem Alexandrem 
I. a jednali tu spolu o budoucím 
uspořádání Nizozemí, Španělska 

a severní Itálie. Třináctého října 
odjel František I. do Saska, kde ve 
dnech 16.–19. října 1813 v bitvě 
u Lipska spojenecká vojska pora
zila Napoleonovu armádu. Kromě 
setkání tří korunovaných hlav za
nechala vojska v Chomutově ještě 
něco. Podle písemných záznamů 
znečistili koně a dobytek, který 
vojáci s sebou hnali do Saska, 
chomutovské ulice a náměstí 
tak, že vypadaly jako hnojiště. 
Autorem miniatury je Heinrich 
Schödl (1777–1838) a je datovaná 
kolem roku 1825.
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Jezdecký klub chystá na sezonu 
závody i zábavné akce

Kynologové trénovali ve sněhu na Šumavě

Město dalo díky projektu práci řemeslníkům

trojice organizací se otevře veřejnosti

Lidé budou 
darovat kostní 
dřeň

Sezona jezdeckého klubu se 
pomalu rozjíždí, pro členy i pro 
veřejnost bude klub ve spolupráci 
s Podkrušnohorským zooparkem po
řádat hned několik zajímavých akcí. 
„Určitě je na co se těšit. Připravujeme 
jak závody, tak i volnočasové akce 
pro naše členy i veřejnost,“ uvedla 
Šárka Saloňová z Jezdeckého klubu při 
Podkrušnohorském zooparku.

Nyní začínají přípravy a trénování 
na první závody, které se uskuteční 
16. června a budou určené pro pony 
do 130 centimetrů kohoutkové výšky. 
Už 23. června se milovníci koní sejdou 
podruhé při voltižních závodech a po
slední červnový den bude patřit dru
hému Chomutovskému derby.

O prázdninách se členové klubu 
budou věnovat především koním. Na 

konci srpna se pak všichni sejdou při 
loučení se s prázdninami, kdy je čeká 
zábavný trojboj. Pak už se začnou při
pravovat na podzimní část sezony. Tu 
odstartují 20. října Podzimní parkurové 
závody. „Se sezonou se rozloučíme 
tradičně Hubertovou jízdou, která se 
uskuteční 3. listopadu,“ doplnila Šárka 
Saloňová. Široká veřejnost je vítána při 
všech závodech i při Hubertově jízdě.

Základní kynologická organi
zace Březenecká uspořádala zimní 
výcvikové soustředění na Šumavě. 
„Plnou měrou jsme využili dosta
tečné sněhové pokrývky k nácviku 
hledání osob zavalených sněhem, 
chůze psů za lyžemi či sněžnicemi, 
k práci s lavinovým vyhledávačem, 
s lavinovou sondou, s vysílačkami, 
GPS a podobně,“ uvedla Petra Černá 
ze ZKO Březenecká. Aby psi neměli 

jednostranné zatížení, pracovali i na 
sutinovém trenažéru, který je nejen 
velký, ale i náročný. Trénink byl 
zaměřen také na intenzivní moti
vaci psů na fi guranta, ovladatelnost 
a ochotu k práci. „Trénovali jsme 
třikrát denně. Dopoledne poslušnost, 
ovladatelnost, vyhledávání předmětů 
ve sněhu, práci s lavinovým vyhledá
vačem a GPS. Odpoledne motivační 
štěkání, práci v sutině či ve sněhu 

a večer za tmy práci s větrem,“ kon
kretizovala Petra Černá.

Mladí psi udělali za ten týden 
obrovský kus práce a na závěr zvládli 
samostatné prohledání sutiny a nale
zení dvou fi gurantů. Při soustředění 
zbyl čas i na teoretickou přípravu, 
tedy rozbor zkušebních řádů, teo
rii práce s větrem, pobyt na horách 
v zimě a rizika s ním spojená, pří
pravu na zkoušky.

Celkem třináct lidí získalo za
městnání v pracovní skupině města. 
Prostřednictvím projektu Prostupné za
městnávání v Chomutově dostali práci 
lidé ve věku, kdy se již může špatně 
hledat. „Řemeslné a dělnické profese 
jsou určené pro uchazeče ve věku mezi 
padesáti až čtyřiašedesáti lety. První 
skupina lidí byla vybrána loni koncem 
roku, další zájemce budeme přijímat 
letos na podzim,“ uvedla manažerka 
projektu Jarmila Nováčková.

Loni na podzim se přihlásilo pěta
dvacet osob, u kterých se posuzovalo, 
zda mohou některou z nabízených 
profesí vykonávat. Třináct osob poté 
získalo zaměstnání v pracovní sku
pině města, sedm z nich po absolvo
vání rekvalifi kačního kurzu zednictví. 
„Nevybraní uchazeči měli možnost 
zúčastnit se motivačního kurzu, který 
jim poradil, jak se pohybovat na pra
covním trhu a najít si jiné zaměst
nání. Toho využilo osm osob,“ dodala 

Jarmila Nováčková.
Město Chomutov dá prostřed

nictvím projektu letos práci dalším 
minimálně třinácti lidem. Ti se budou 
vybírat od srpna do října, hlásit se však 
mohou už nyní. Zaměstnáni budou 
ekonomicky aktivní lidé, kterým je 
mezi 50 a 64 lety, nemusejí být evi
dováni jako uchazeči o zaměstnání 
na úřadu práce. Mohou být i částečně 
invalidní, pokud vzhledem ke zdravot
nímu stavu zvládnou jednu z nabíze

ných činností. Mohou pracovat jako 
zedníci, malíři, natěrači, sádrokar
tonáři nebo s motorovou pilou či 
křovinořezem.

Projekt Prostupné zaměstná
vání v Chomutově, fi nancovaný 
z Operačního programu Zaměstnanost, 
bude probíhat do září 2020. Zájemci 
o pracovní místa mohou kontaktovat 
Martinu Chomutovskou na telefonu 
604 304 594 nebo napsat na email 
m.chomutovska@chomutovmesto.cz.

V pátek 13. dubna se bude konat 
Den otevřených dveří organizací ve 
2. patře budovy, v níž sídlilo ČVUT 
na Husově náměstí v Chomutově. 
„V roce 2015 tady začaly fungovat 
tři neziskové organizace a vznikl 
tak zcela ojedinělý soubor aktivit 
pro osoby se zdravotním postižením 
a rodiny s dětmi. Takže už tři roky 
funguje společně Dobrovolnické 
centrum ADRA, centrum pro rodinu 
Horizont a klub Esprit,“ uvedla Jana 
Matoušková ze spolku Masopust, 
který organizace provozuje.

Příjemný čas budou moci ná
vštěvníci strávit například při jarním 

vyrábění v tvořivé dílně Mezi námi. 
Paměť a soustředění si otestují s od
borníky na duševní zdraví v klubu 
Esprit a zajímavé rodinné aktivity 
vyzkouší v Dobrovolnickém centru 
ADRA. Křesťanské centrum pro ro
dinu Horizont nabídne společné hraní 
deskových her, dobrovolníci zajistí 
i občerstvení. „V průběhu celého ve
čera bude možné hrát stolní fotbálek 
a děti se zapojí do her připravených 
dětmi z klubu Pathfi nder, který se 
zde celoročně schází,“ doplnila Jana 
Matoušková.

Třetí ročník akce Co se to děje 
v 2. patře? začne v 16.30 hodin.

Darovat kostní dřeň budou 
moci dobrovolníci 20. dubna mezi 
13. a 18. hodinou v penzionu pro 
seniory ve Spořicích. Lidé tím mo
hou pomoci třeba Matějovi, kterému 
byla ve třinácti letech diagnosti
kována rakovina krve. Podmínkou 
dárcovství je maximální věk 40 let 
a dobrý zdravotní stav.
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Očkování proti karcinomu děložního čípku
Je pravda, že očkování proti 
karcinomu děložního čípku má 
smysl pouze u dívek, které ještě 
nezačaly s pohlavním stykem? Je 
mi 30 let a stále docházím ke své 
gynekoložce na kontroly čípku. 
Mám se nechat očkovat? Stálého 
partnera zatím nemám.

Bohužel tvrzení, že očkování má 
smysl pouze u mladých dívek před 
začátkem pohlavního života, je mý
tus. Osmdesát procent žen se v životě 
setká s virem HPV, který rakovinu 
vyvolává. Většina žen se s nákazou 

sama vyrovná, imunita si s virem 
poradí. U některých však virus v těle 
přetrvává i 20 let a následně způso
buje obtíže, které se projeví například 
špiněním po styku, nepravidelným kr
vácením apod. Očkování u ženy, která 
má pohlavní styk a s HPV se již prav
děpodobně setkala, má proto smysl.

Nejdůležitější je však potížím 
a rakovině čípku předcházet. Kromě 
běžné cytologické prevence v naší 
poradně COP (Centrum onkologické 
prevence) nabízíme pacientkám také 
test na přítomnost HPV, případně 

metylační test, zda již HPV pacientce 
škodí a nebo je pouze přenašečem. 
Objednat se můžete na telefonním 
čísle 474 447 556.

Základem prevence proti rakovině 
děložního čípku je chodit na gyne
kologické prevence jednou ročně. 
S přibývajícím věkem a snižová
ním frekvence pohlavního styku se 
snižuje i četnost preventivních pro
hlídek u žen. Po 40. až 45. roce ženy 
přestávají chodit a po 60. roce již 
absolvuje prevenci jen 20 % z nich. 
Přitom právě tento věk je nejriziko

vější. Kolem menopauzy také pozor 
na nepravidelné krvácení a po meno
pauze s krvácením ke gynekologovi 
vždy a brzy.

Statistika říká, že karcinom čípku 
je čtvrtým nejrozšířenějším onkologic
kým onemocněním u žen. Pokud žena 
přijde včas, umíme ho účinně léčit. 
V případě pozdního záchytu je četnost 
úmrtí obrovských padesát procent.

Šárka Součková,
vrchní sestra,

gynekologicko porodnické oddělení 
KZ, a.s., – Nemocnice Chomutov, o.z.

SLEVY
70 000Kč

až

SLEVY
70 000Kč

CHOMUTOV 
Pražská 4723 800 110 800 

Akce „Slevy až 70 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/ nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 
50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti fi nancování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí 1. 3. – 30. 4. 2018.

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
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Gymnazisté naživo diskutovali v televizi

Výstavy ukázaly 
žákům fakta 
z minulosti

Žáci Gymnázia Chomutov se 
stali součástí pořadu České te
levize Fokus Václava Moravce, 
který se týkal tématu totality, 
a prohlédli si budovy natáčecích 
studií. „Nejprve nás čekal program 
na Kavčích horách. Zde nám byl 
promítnut film o ČT a následně 
jsme se vydali po budově natá
čecích studií, kam se běžný laik 
nemá šanci dostat. Podívali jsme 

se například do studia Kouzelné 
školy, kde se právě natáčelo, 
takže jsme Františka a Michala 
Nesvadbu viděli v akci, stejně jako 
celý štáb,“ uvedl žák čtvrtého roč
níku Filip Šlampa.

Druhou částí prohlídky byla 
takzvaná budova velína, tedy 
zpravodajství. „Tam to vypadá, 
jako kdyby právě hořelo – všude 
se něco děje a všichni pracují, ně

kam volají, píší, chatují, ověřují 
a různě pobíhají, aby zprávy pro 
nás byly co nejrychlejší a nejpřes
nější. Nachází se tam nejen online 
studio ČT24, interaktivní studio 
pro Horizont, Hyde park či ranní 
Studio 6, ale také zelené studio, 
kde se točí hlavní události,“ popsal 
Filip Šlampa.

Na natáčení pořadu Fokus se 
žáci přesunuli metrem do budovy 

Národního muzea. „Živé vysílání 
probíhalo od 20 hodin a čím více 
se tato hodina blížila, tím větší byla 
nervozita v nás. Museli jsme zde 
být už hodinu předem, aby pro
běhly veškeré zkoušky. Vedle toho 
jsme také dostali instrukce, jak se 
chovat v průběhu natáčení. Pak se 
živé vysílání spustilo a nás sledo
valo 750 tisíc diváků, ta představa 
byla neskutečná,“ popsal student.

Žáci i návštěvníci základní školy 
Na Příkopech si mohli prohlédnout 
dvě výstavy zapůjčené Ústavem pro 
studium totalitních režimů, které byly 
nainstalovány ve vestibulu školy. 
„Výstavy s názvy 1968 – naděje nebo 
boj o moc? a Mnichovská zrada uka
zovaly méně známé skutečnosti z této 
doby. Obě se po určité době přemís
tily na některé další chomutovské 
školy,“ uvedl ředitel školy Miloslav 
Hons.

Výstava 1968 – naděje nebo boj 
o moc? dokumentuje, jak se okupace 
Československa vojsky Varšavské 
smlouvy dotkla městské části Praha 6. 
Součástí výstavy byly i nedávno na
lezené fotografie srpnových událostí 
v Praze a originální dobové plakáty 
ze soukromé sbírky. Druhá výstava 
Mnichovská zrada se vztahovala 
k potupnému podepsání mnichov
ského diktátu. Byla doplněna vzpo
mínkami pamětníků a také originální 
fotodokumentací. „Informace z obou 
výstav využijí žáci nejen v dějepise, 
ale i v českém jazyce a ve výchově 
k občanství,“ doplnil ředitel.

Kam kráčíme, ukázaly práce 
budoucích zdravotníků 

Již poosmnácté se na Střední 
zdravotnické škole konala psycho
logická olympiáda. Její téma bylo 
Kam kráčíme? Do soutěže se zapo
jili žáci všech ročníků školy a pak 
několik měsíců sbírali informace 
a podklady pro zpracování tématu. 
Koncem prosince žáci prezentovali 
výsledky svého snažení v třídních 
kolech a do kola školního nakonec 
postoupilo 14 nejlepších prací. 
„Soutěžící napsali velmi zajímavé 
eseje, které doplnili powerpointo
vými prezentacemi, natočili krátké 
filmy nebo své představy vyjá
dřili napsáním hudebních textů. 
Dojemné osobní příběhy a vyznání 
střídala kritická zamyšlení nad 
ekologickými a etickými problémy 
dnešní doby. Několik prací řešilo 
problematiku zneužívání moder
ních technologií. Téměř všechny 
ale končily optimisticky a vírou 
v dobrou budoucnost,“ uvedla Eva 
Čížková ze Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnické 

školy Chomutov.
Odborná porota měla při roz

hodování těžkou úlohu. Zvítězila 
humorem a emocemi okořeněná 
prezentace žáka třetího ročníku 
Dominika Feifrlíka. Na druhém 
místě skončil silný osobní příběh 
Václava Volfa a třetí místo obsadil 
Lukáš Kuchař s hlubokým zamy

šlením se nad spojením přírody 
a péče o zdraví. Čestné uznání 
poroty bylo uděleno žákyni Ivaně 
Kuriljakové za nejen literární, 
ale i filmové zpracování tématu. 
Práce, které se umístily na prv
ních dvou místech, reprezentovaly 
školu v regionálním kole psycho
logické olympiády.

Malí sportovci prožili 
zimní olympiádu

Pravou olympijskou atmosféru 
zažili malí sportovci ze základní školy 
Zahradní. Sportovního klání se účast
nilo zhruba 220 žáků z prvních, dru
hých a třetích tříd. „Žáci soutěžili v pěti 
disciplínách, které byly řazeny za sebou 
do kruhu po celé tělocvičně. Byly to 
slalom, biatlon, curling, boby a hokej,“ 
popsala učitelka Kateřina Zímová.

Nejlepší časy chlapců a dívek byly 
vyhlášeny a odměněny medailemi při 
závěrečném vyhodnocení a ukončení 
zimních olympijských her. „Pro žáky 

byly už v minulosti v době konání 
olympiády pořádány projektové dny 
s cílem seznámit je s historií a my
šlenkou her. Avšak samotná školní 
zimní olympiáda se v rámci tělesné 
výchovy pro tyto třídy konala po
prvé,“ doplnila Kateřina Zímová, 
která hry spolu s třídními učitelkami 
soutěžících žáků organizovala.

Žáky z prvního stupně čeká le
tos ještě další velké sportovní klání, 
v červnu se totiž bude konat Letní 
mistrovství tříd.



školství

školství | 17

Žáci vaří v nových kuchyňkách

Střední škola pomáhá snížit 
nedostatek řidičů

V chomutově 
soutěžili nejlepší 
programátoři 

Polským přátelům žáci ukázali, kde žijí

Žáci základní školy Březenecká 
vaří v nově zrekonstruovaných cvič
ných kuchyňkách. „Původní zařízení 
bylo využíváno od počátku chodu 
školy, tedy celých čtyřicet let. Pečící 
trouby již dávno nefungovaly a vý
běr pokrmů tím byl značně omezen. 
Pracoviště byla rozšířena ze dvou na 
tři, každé s vlastním sporákem, umy
vadlem a pracovní plochou. Také zde 
přibyly dvě vestavěné skříně s mikro
vlnnými a horkovzdušnými troubami 

a myčka nádobí,“ popsala ředitelka 
školy Vladimíra Nováková.

Pravidelně kuchyňku využívají 
žákyně 8. ročníku, ale také učitelky 
z 1. stupně se těší, jak si společně 
s žáky něco uvaří při názorné výuce 
pracovních činností. „Žáci se naučí ne
jen základům vaření, ale také hospoda
ření s potravinami, fi nancemi či etiketu 
při stolování,“ doplnila ředitelka.

Nové moderní vybavení motivuje 
žáky k chuti do vaření. První pokrmy, 

které v nových cvičných kuchyň
kách vznikly, byly zeleninové saláty 
a sladké dezerty.

Střední škola technická, gastro
nomická a automobilní pomáhá řešit 
problém nedostatku řidičů nákladní 
a osobní dopravy. „Pro snížení nedo
statku řidičů silniční dopravy škola 
upravila a doplnila interní vzdělávací 
programy oborů automechanik a opra
vář zemědělských strojů, do kterých 
bylo zařazeno absolvování kurzu řidičů 
skupiny B + C + E s platností od 1. září. 

Tyto kurzy jsou pro žáky zmiňovaných 
oborů zdarma a žák pouze hradí popla
tek za zkoušku,“ informoval zástupce 
ředitele Jiří Mladý.

Dopravní fi rmy budou žáky v prů
běhu studia oslovovat a nabízet jim po 
absolvování studia zaměstnání řidiče 
silniční dopravy včetně úhrady kurzu 
pro získání průkazu profesní způsobi
losti řidiče. Již v průběhu studia budou 

mít žáci možnost tuto profesi poznat, 
protože fi rmy nabízejí i možnost ab
solvování části odborného výcviku 
na svých pracovištích. Absolvováním 
kurzů získají žáci další kvalifi kaci a tím 
zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce.

Škola je jedním z partnerů Regio
nální sektorové dohody pro Ústecký 
kraj v oblasti autodopravy, výchovy 
a vzdělávání profesionálních řidičů.

Střední škola technická, gastro
nomická a automobilní uspořá
dala celostátní soutěž zručnosti 
pod názvem KOVO Junior 2018 – 
mechanik seřizovač. Soutěže se 
zúčastnilo celkem patnáct soutě
žících vítězů krajských kol z cel
kem třinácti středních škol České 
republiky. Soutěžící plnili soutěžní 
úkoly zaměřené na vytvoření pro
gramu pro výrobu dané součásti na 
CNC obráběcím stroji. Vytvořený 
program byl poté vložen do ří
dicího systému CNC obráběcího 
stroje, na němž pak byla vyrobena 
strojírenská součást. Mezi další 
úkoly patřila i strojírenská měření 
a výpočty.

Nejlépe se v soutěži vedlo 
Lukášovi Novotnému ze SŠ TGA 
Chomutov, za ním skončil Martin 
Čech ze Střední školy strojíren
ské a elektrotechnické Brno a třetí 
místo patřilo Alešovi Katolickému 
ze Střední odborné školy Jana 
Tiraye Velká Bíteš. 

Dvanáct žáků z polského Moragu 
a stejný počet žáků ze Střední od
borné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot
nické školy Chomutov absolvovalo 
náročný týden při realizaci projektu 
s názvem Where I live…, který byl 
zaměřený na téma Vliv přírody na člo
věka a člověka na přírodu.

Začátek týdne byl ve znamení 
vzájemného představování, prezen
tací o městě a širším okolí, prohlídky 
školy, společné práce na environ

mentálním testu či programu ve Staré 
Vsi Podkrušnohorského zooparku. 
„Tématem druhého dne byla ener
gie. Dopoledne všichni absolvovali 
přednášku týkající se obnovitelných 
energií, neobnovitelných zdrojů, ale 
také energii v nás a kolem nás. Ve 
středu nás čekal celodenní výlet na 
Mostecko. Zámek Jezeří a okolí jsme 
si prohlédli z vyhlídky, navštívili 
Čertovu kapli. Vše bylo provázeno od
borným výkladem věnovaným histo
rii, současnosti a informacím k rekulti

vaci dolu ČSA. Na autodromu jsme se 
dozvěděli nejen o rekultivačních čin
nostech, ale i o závodech. Prohlídka 
přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie ukázala, jak zájem celku 
převýšil zájem jednotlivců, a nastínila 
také snahu opětovně tuto část Mostu 
uvést v život,“ uvedla učitelka Blanka 
Hvozdová.

Předposlední den společného 
setkání znamenal seznámení se s vod
ním dílem Kadaň, pak si žáci jeli pro
hlédnout Žatec, kde se dozvěděli zají

mavosti o zpracování chmele. „Večer 
nás čekala opět energie, tentokrát 
v rámci bojového umění kyusho, které 
využívá energetické body na lidském 
těle,“ doplnila učitelka.

Poslední den projektu byl nej
náročnější. Skupina dětí navštívila 
střední zdravotnickou školu, prohlédla 
si centrum Chomutova, absolvovala 
druhý brainstorming, seznámila se se 
vzdělávací soustavou České republiky 
a regionu, obdržela osvědčení a pak už 
přišel čas na loučení. 

Střední škola pomáhá snížit V chomutově 

chomutov hledá 
svůj talent

Kdo má nějaký talent, míří do cho
mutovského Domečku. Právě tam se 
totiž konají castingová kola do soutěže 
Chomutov má talent. „Rozhodli jsme 
se zorganizovat tuto soutěž, protože 
žádná podobná v okolí není. Mohou 
se přihlásit lidé s jakýmkoli talentem 
a bez rozdílu věku, může tedy přijít 
tříleté dítě stejně jako devadesátiletý 
dědeček,“ uvedla organizátorka Petra 
Košťálová. 

Soutěž dává prostor všemu zají
mavému – zpěvu, tanci, dramatizaci, 
cvičení a mnoha dalším oblastem 
lidského tvoření a umění. První cas
tingové kolo se uskutečnilo v březnu. 
„Přihlásili se tři soutěžící, všichni byli 

velmi talentovaní. Dva zpívali a pak 
tu byla dvojice, z níž dívka zpívala 
a chlapec jí doprovázel na neobvyklý 
bicí nástroj. V dalších castingových 
kolech se podle počtu zaslaných při
hlášek můžeme těšit na daleko více 
soutěžících,“ doplnila Petra Košťálová.

Druhé castingové kolo se bude 
v Domečku konat 14. dubna a třetí 
14. května. Vybraní talentovaní soutě
žící se předvedou při fi nálovém gala
večeru 14. června v městském divadle. 
Přihlášky do castingových kol si mo
hou lidé stáhnout z webových stránek 
Domečku www.domecekchomutov.cz 
a zaslat předem nebo přihlášku vyplnit 
přímo na místě v den konání soutěže.
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pevná Stanoviště 
velkoobjemových 
kontejnerů

V současné době je ve městě 
zprovozněno 14 stání s pravidelným 
celoročním přistavováním 
kontejnerů. Každé stanoviště je 
vybaveno vlastním harmonogramem 
přistavování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad, vyjma 
stanovišť Bělohorská, N. Spořice 
a Kosmova, kde jsou kontejnery 
umisťovány provizorně. Seznam 
stanovišť je uveden v tabulce.

objeDnávání velkoob-
jemových kontejnerů
Možno objednat kontejnery 

o obsahu 1; 6; 9; 10 a 14 m3 na 
telefonních číslech: 474 651 971, 

474 651 438-9, DISPEČINK mob.: 
731 411 775 v provozních hodinách: 
celoročně od pondělí do pátku 
6.30–15.00 hod. Možnost objednání 
odtahu mot. vozidla odtahovou 
službou po dohodě s dispečerem.

bližší informace k bodům 1 a 2 – 
ved. provozu Samir kharboutli 
tel.: 474 651 981, mob.: 731 411 
760, e-mail: s.kharboutli@tsmch.cz.

velkoobjemový oDpaD – 
Sběrné Dvory a míSta
Občané města mohou 

ve sběrných dvorech a místech 
odevzdávat zdarma velkoobjemový 
odpad – starý nábytek, pneumatiky, 
elektroodpady – staré spotřebiče, 
nebezpečné odpady. Není nutno 

tyto odpady odkládat na stanoviště 
komunálního či separovaného odpadu 
a vystavovat se tak postihu za vytváření 
černých skládek. Sběrné dvory mohou 
využívat také podnikatelské subjekty. 
tSmch provozují ve městě 2 sběrné 
dvory a 2 sběrná místa:

Sběrné místo – jiráskova 4597
út, čt: 9.00–18.00; st, pá: 8.00–16.00 
so: 8.00–16.00; ne: 10.00–13.00

Sběrné místo – kamenná 5163
po: 12.00–16.00; st: 08.00–12.00

Sběrný dvůr – u větrného mlýna 4605
po–pá: 7.00–15.00

Sběrný dvůr – skládka pražská
1.11.–31.3. po až pá: 7.00–15.30
1.4.–30.10. po až pá: 7.00–17.00;  
so: 7.00–14.00

biooDpaD
Rodinné domy jsou 
vybaveny kompostejnery 

o objemu 120 (140) litrů. Do těchto 
nádob patří biologicky rozložitelný 
odpad – ořezky ovoce a zeleniny, 
odpad ze zeleně, zejména listí, 
tráva, shrabky, drobné větve, piliny. 
Všichni obyvatelé města mohou 
zdarma odevzdávat bioodpad na 
kompostárně umístěné v areálu 
skládky v Pražské ul., otevírací doba 
viz. sběrný dvůr – skládka Pražská 
a sběrné místo Jiráskova.

bližší informace k bodům 3 a 4 – 
ved. provozu marek pohl,  
tel.: 474 651 981, mob.: 731 411 753, 
e-mail: m.pohl@tsmch.cz.

vývoZní termíny biooDpaDů Z náDob o objemu 120 litrů Z DomácnoStí pro rok 2018

Oblast  

1
Hutnická, Šípková, Kamenný vrch – Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského, Želivského, 
Politických vězňů, Krátká, Přemyslova, Maroldova, Přísečnická, Šajnerova, Kpt. Jaroše, SNP, Kosmonautů, A. Muchy, 
U Kamencového jezera, Kundratická, Jirkovská.

4.4., 18.4.–28.11.
středa (sudý týden)

Oblast 

2
Čelakovského, Mozartova, Gutenbergova, Vilová, Schubertova, Vaníčkova, Macharova, Kollárova, Škroupova, Jungmannova, 
Moravská, Koperníkova, Jeseniova, Jezerní, Londýnská, Vrchlického, Okrajová, Stromovka, Štefánikovo náměstí, Škroupova, 
Blatenská (spodní část), Buchenwaldská, Zborovská.

11.4., 25.4.–21.11.
středa (lichý týden)

Oblast 

3
Blatenská (střední část), Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Jiráskova (po Kostnickou), Husova, Erbenova, Havlíčkova (po 
Kostnickou), Hornická (po Kostnickou), Bezručova (po Kostnickou), Kostnická + zezadu Zengerova, Kaufland.

3.4.,17.4.–27.11.
úterý (sudý týden)

Oblast 

4
Bezručova (od Kostnické), Hornická (od Kostnické), Jiráskova (od Kostnické), Havlíčkova (od Kostnické), Roháčova, Václavská, 
Lužická, Děvínská, Potoční, Pod Černým vrchem, Osadní, Luční, Polní, Karlovarská, Pražská – od Policie ČR až za skládku, 
Ctiborova, Jugoslávská, Sladkovského, Žerotínova

10.4., 24.4.–20.11.
úterý (lichý týden)

Oblast 

5
28. října, Arbesova, Beethovenova, Beethovenova – pravá, Dolní, Grégrova, Jakoubka ze Stříbra, Karoliny Světlé, 
Klostermannova, Libušina, Na Bělidle, Na Moráni, Na Přikopech, Partyzánská, Puchmayerova, Revoluční, Riegrova, Selská, 
Šmilovského, Táboritská, U Plynárny, U Větrného Mlýna, V Přírodě, Vikové–Kunětické, Vodní, Vršovců, Zd. Štěpánka

13.4., 27.4.–23.11.
pátek (lichý týden)

Oblast 

6
Barákova, Blatenská – okály, Dobrovského, Jabloňová, Kozinova, Letní, Lipanská, Na Lučině, Na Spravedlnosti, Na Vyhlídce, Pod 
Lesem, Pod Strání, Pod Strážištěm, Šrobárova, Tylova, U Třešňovky, V Zahradách, Ve Stráni, Winterova.

2.4., 16.4.–26.11. 
pondělí (sudý týden)

Oblast 

7
Blanická, Elišky Krásnohorské, Hraničářská, Kosmova, Sadová, Slezská, Sládkova, Sukova, Třebízského, Zdravotnická, Lipská, 
Kostelní, Mýtná.

9.4., 23.4.–19.11. 
pondělí (lichý týden)

Oblast 

8
Adámkova, Alešova, Alešova (nová), Čermákova, Dvořákova, Karla Čapka, Kmochova, Krušnohorská, Na Průhoně, Podhorská, 
Resslova, Trocnovská, U Filipových rybníků, Višňová, Železniční, Klicperova.

5.4., 19.4.–29.11..
čtvrtek ( sudý týden)

Oblast 

9
Černovická, Dukelská, Fibichova, Fügnerova , Kadaňská, Komenského, Kukaňova, Osvobození, Palachova, Sokolská, Št. kpt. 
Kouby, V Alejích.

12.4., 26.4.–22.11.
čtvrtek (lichý týden)

Oblast 

10
Bělohorská, Čechova, Max. Gorkého, Daliborova, Haškova, Holečkova, Kochova, Křižíkova, Legionářská, Meisnerova, Mjr. Šulce, 
nám. Dr. Beneše, Pionýrů, Poděbradova, Prokopova, Purkyňova, Rokycanova, Smetanova, Spořická, Školní.

6.4., 20.4.–30.11.
pátek (sudý týden)

pevná Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
M. Pujmanové 4016 | Ak. Heyrovského 4844 | Sokolská 4410 

2.1.–5.1. 29.1.–2.2. 26.2.–2.3. 26.3.–29.3. 23.4.–27.4. 21.5.–25.5. 18.6.–22.6. 16.7.–20.7. 13.8.–17.8. 10.9.–14.9. 8.10.–12.10. 5.11.–9.11. 3.12.–7.12.

V. Nezvala 4093 | Bělohorská 3446 | Kosmova u garáží | Nové Spořice 4718 
8.1.–12.1. 5.2.–9.2. 5.3.–9.3. 3.4. – 6.4. 30.4. – 4.5. 28.5. – 1.6. 25.6.–29.6. 23.7. – 27.7. 20.8.–24.8. 17.9.–21.9. 15.10.-19.10. 12.11.–16.11. 10.12. -14.12.

Březenecká 4750 | 17. listopadu 4793 | Kamenná 5110 | Kamenný vrch 5286
15.1.–19.1. 12.2.–16.2. 12.3.–16.3. 9.4.–13.4. 7.5.–11.5. 4.6.–8.6. 2.7.–4.7. 30.7.–3.8. 27.8. – 31.8. 24.9. – 27.9. 22.10. -26.10. 19.11.- 23.11. 17.12.-21.12.

Skalková 5284 | Výletní 5264 | Písečná 5034
22.1.–26.1. 19.2.–23.2. 19.3.–23.3. 16.4.–20.4. 14.5–18.5. 11.6.–15.6. 9.7.–13.7. 6.8.–10.8. 3.9.–7.9. 1.10.–5.10. 29.10.–2.11. 26.11.–30.11. 27.12.–28.12.

objeDnávky služeb lze dále zajistit na DiSpečinku: tel.: 474 651 971, mob.: 731 411 775 a 24hod. službě elektroDiSpečinku mob.: 731 411 785

tSmch ZajišŤují: 
› čištění a celoroční údržbu silnic a místních komunikací,
› údržbu veřejné zeleně,
› údržbu veřejného osvětlení a dopravní signalizace,
› provoz odpadového hospodářství, odvoz odpadů a separaci odpadů,
› svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery,
› autodopravu, odtahovou službu,
› pohřební služby (nonstop),
› správu hřbitovů.  

1

2

3

4
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křížovka V dubnu před sto lety při demonstraci (tajenka) bylo v Chomutově vydrancováno několik obchodů.

vtipy – Duben měSíc beZpečnoSti

Volají z úrazovky do prodejny 
motocyklů:  
„Prosím vás, kolik jste dneska 
prodali motorek?” 
„Deset.” 
„Hm, tak to nám dva ještě někde 
jezdí…”

Jaké je nejrychlejší auto na 
českých silnicích? 
Avia. Vždy je na začátku kolony.

„Co jste udělala, paní řidičko, 
abyste zabránila té dopravní 
nehodě?” 

„Všechno, co se dalo. Nejdříve 
jsem zavřela oči a pak jsem 
z celého hrdla křičela – uhni!”

Ptá se policista řidičky: „Proč jste 
dávala znamení rukou, když jste 
neodbočila?” 
„Jaké znamení? Já jsem si sušila 
nalakované nehty.“

Blondýnka v autoškole. 
Instruktor: „Teď přidejte plyn!“ 
Blondýnka: „Myslíte si o mně, 
že jsem blbá? Jsem v autě a ne 
u sporáku!“

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

V úterý 24.  dubna 2018 
je od 09 do 18 hodin otevřeno

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

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

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

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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 4.4. st 08.00  Svět Sociálních Sítí – seminář OHK Chomutov
 4. 4. st 18.00  povíDání o bylinkách – SKKS
 7. a 21.4. 08.00  SeveročeSké FarmářSké trhy – náměstí 1. máje
 7.4. so 09.00  ukliĎme čeSko – sraz na odstavné ploše u horní vstupní brány do 

PZOO nebo na parkovišti u příjezdu k restauraci na Kamenném vrchu
 7.4. so 09.00  ÚkliD beZručova ÚDolí – každoroční brigáda v rekreační zóně 

– sraz u Povodí Ohře
 7.4. so 09.00  roDinné Zápolení 2018 – Den ZDraví – střední zdravot-

nická škola
 9.4. po 14.00  leDní hrátky aneb Bruslím rád, bruslí i můj kamarád – zimní 

stadion 
 10.4. út 09.30  mÓDa a její ZákonitoSti aneb Jak mít rád své tělo v šatech 

i bez šatů – SKKS
 10.4. út 17.00  krušnoholka – štěpánka kaDlecová – povídání 

s krušnohorskou průvodkyní, lyžařskou instruktorkou, cestovatelkou 
a profesionální stopařkou vlků v Krušných horách – SKKS 

 11.4. st 17.30  aStroloGie – SKKS
 12.4. čt 17.30  art ZaStaveníčko – Café Atrium
 13.4. pá 16.30  Světlo – Dobrý Sluha, ale špatný pán – přednáška 

o škodlivosti světla, které na nás září ještě dlouho po setmění z různých 
zdrojů – SKKS 

 13.4. pá 16.30  co Se Děje v 2. patře? – třetí ročník prezentace klubu Esprit, 
Mezi námi (tvořivé dílny), ADRA Chomutov (dobrovolnické centrum) 
a Horizont (křesťanské centrum pro rodinu) – Husovo náměstí 38 

 14.4. so 10.00  jarní ÚkliD pevnoStí – úklid naučné stezky a pevností v okolí 
Chomutova – sraz u muzea Na Kočičáku

 14.4. so 10.00  otvírání StuDánky – spojené s úklidem na modré turistické 
značce – start od Merkuru Chomutov

 17.4. út 09.00  aktuální možnoSti poDnikání – seminář OHK Chomutov
 17.4. út 17.00  učitelkou v barmě – vyprávění Veroniky Kupkové o jejím 

tříměsíčním pobytu v Barmě – SKKS
 18.4. st 09.00  život je hra – psychosomatická přednáška Antonie Krzemieňové 

– SKKS
 18.4. st 16.30  emoční rovnováha jako opora naší oDolnoSti, 

SvěžeSti a ZDraví – emoční wellness – Café Atrium
 18.4. st 17.00  manipulace – psychosomatická přednáška z cyklu Tělo napoví – 

SKKS 
 19.4. čt 13.00  literární čtení – hosté regionální autoři, určeno pro nevidomé 

a slabozraké SONS – SKKS 
 20.4. pá 18.30  taneční večer v rytmu Samby, SalSy a bachaty – 

Café Atrium
 21.4. so 09.00  meZinároDní Den památek a SíDel v chomutově – 

zpřístupnění historických a technických památek zdarma – historické 
centrum města a jeho okolí

 21.4. so 09.00  čeSká numiSmatická SpolečnoSt – klubové setkání 
otevřené veřejnosti – SKKS

 21.4. so 13.00  prohlíDka měSta S průvoDcem – historická část města
 21.4. so 13.00  SáZení Stromu naDace olGy havlové – skanzen Stará 

Ves
 21.4. so 14.00  Den Země – Podkrušnohorský zoopark 
 21.4. so 14.00  aStronomická přeDnáška o Slunci – Dům Jiřího Popela 

z Lobkowicz
 21.4. so 20.00  poZorování měSíce a meteorického roje lyriD – 

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
 22.4. ne 10.00  ekumenické bohoSlužby u církve bratrSké – Na 

Příkopech 395/5 
 23.4. po 17.00  opuštěná míSta Severu čech a urbeX – přednáška 

o opuštěných budovách, jejich historii a současném stavu – SKKS 
 23.4. po 17.15  ZbláZnit Se můžeme všichni – přednáška – Café Atrium
 26.4. čt 17.00  (ne)beZpečný věk – přednáška s mluvčí Policie ČR pro širokou 

veřejnost – SKKS
 26.4. čt 17.00  SebeláSka – jak buDovat a poSilovat poZitivní 

vZtah k Sobě – přednáška – Café Atrium
 28.4. so 10.00  SraZ hiStorických voZiDel chomutov 2018 – parkovi-

ště u budovy Severočeských dolů
 30.4. po 18.00  Slet čaroDějnic – čaroDějnický rej – vyhlášení 

nejkrásnější čarodějnice a čaroděje, soutěže, zapálení kouzelné hranice, 
vystoupí hudební skupiny Country 5 a Nepřátelé rytmu, opékání buřtů 
a jablek – bývalý letní areál za sportovní halou

 
 prohlíDky interiérů Staveb ve Staré vSi S průvoDcem 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

4.4. st 08.00  
4. 4. st 18.00  

 7. a 21.4. 08.00  
7.4. so 09.00  

7.4. so 09.00 

7.4. so 09.00  

9.4. po 14.00  

10.4. út 09.30  

10.4. út 17.00  

11.4. st 17.30  
12.4. čt 17.30  
13.4. pá 16.30  

13.4. pá 16.30  

14.4. so 10.00  

14.4. so 10.00  

17.4. út 09.00  
17.4. út 17.00  

18.4. st 09.00 

18.4. st 16.30  

18.4. st 17.00  

19.4. čt 13.00  

20.4. pá 18.30  

21.4. so 09.00  

21.4. so 09.00  

21.4. so 13.00  
21.4. so 13.00  

21.4. so 14.00  
21.4. so 14.00  

21.4. so 20.00  

22.4. ne 10.00  

23.4. po 17.00  

23.4. po 17.15  
26.4. čt 17.00  

26.4. čt 17.00  

28.4. so 10.00  

30.4. po 18.00 

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

 11.4. st 19.00  Společná věc – Tomáš Pfeiff er a vodnářský zvon se při hře 
propojují v jedinečném souznění

 24.4.  út 19.00  chomutovSké huDební večery – vystoupí Ivan Ženatý, 
host večera Miriam Magdalena Haniková, doprovází a spoluúčinkuje 
Festivalový orchestr Petra Macka 

 25.4. st 17.00  večerníček pro Seniory – tradiční taneční podvečer
26. až 28.4.  technoDayS – prezentace fi rem s technickými obory a řemesly, 

nabídka pracovního uplatnění, bohatý doprovodný program

11.4. st 19.00  

24.4.  út 19.00  

25.4. st 17.00  
26. až 28.4.až 28.4.až   

MĚStSKÉ DIVADLO

 4.4. st 17.00 veZmeš Si mě, kámo? 18.00 hora 19.30 máří maGDaléna
 5.4. čt 17.00 Ztratili jSme Stalina 18.00 the FloriDa project 
 5.4. čt 20.00 GrinGo: Zelená pilule
 6.4. pá 17.00 Sněhová královna: tajemStví ohně a leDu 
 6.4. pá 18.00 GrinGo: Zelená pilule 19.30 Ztratili jSme Stalina
 7.4. so 15.00 pračlověk 17.00 tomb raiDer 
 7.4. so 18.00 Ztratili jSme Stalina 20.00 GrinGo: Zelená pilule
 8.4. ne 15.00 jo neSbØ: Doktor proktor a vana čaSu
 8.4. ne 17.00 Den co Den 18.00 GrinGo: Zelená pilule
 8.4. ne 19.30 veZmeš Si mě, kámo?
 9.4. po 17.00 Den co Den 19.00 tátova volha
 10.4. út 17.00 reaDy player one: hra Začíná 
 10.4. út 19.00 veZmeš Si mě, kámo?
 11.4. st 17.00 tátova volha 18.00 archa Světel a Stínů
 11.4. st 19.30 Ztratili jSme Stalina
 12.4. čt 17.00 rampaGe: ničitelé 18.00 pepa 20.00 Fakjů pane učiteli 3
 13.4. pá 16.00 paciFic rim: povStání 17.00 Fakjů pane učiteli 3
 13.4. pá 19.00 rampaGe: ničitelé (3D) 20.00 pepa
 14.4. so 15.00 Sherlock koumeS 17.00 rampaGe: ničitelé 
 14.4. so 18.15 GiuSeppe verDi: luiSa millerová
 14.4. so 19.30 Fakjů pane učiteli 3
 15.4. ne 15.00 včelka mája: meDové hry 17.00 Fakjů pane učiteli 3
 15.4. ne 18.00 pepa 20.00 rampaGe: ničitelé (3D)
 16.4. po 17.00 tátova volha 19.00 pepa
 17.4. út 17.00 rampaGe: ničitelé 19.00 Fakjů pane učiteli 3
 18.4. st 17.00 pepa 19.00 rumunSko beZ Drákuly 19.30 FoXtrot 
 19.4. čt 17.00 paciFic rim: povStání 18.00 haStrman
 19.4. čt 20.00 vaDí nevaDí
 20.4. pá 17.00 v huSí kůži 18.00 haStrman 19.30 vaDí nevaDí
 21.4. so 15.00 v huSí kůži 17.00 tátova volha
 21.4. so 18.00 rampaGe: ničitelé (3D) 19.30 vaDí nevaDí
 22.4. ne 15.00 jo neSbØ: Doktor proktor a vana čaSu
 22.4. ne 17.00 tomb raiDer 18.00 Fakjů pane učiteli 3 20.00 vaDí nevaDí
 23.4. po 17.00 tátova volha 19.00 tomb raiDer 
 24.4. út 17.00 pepa 19.00 Scream For me Sarajevo 
 25.4. st 17.00 paciFic rim: povStání (3D 18.00 bílá tma 
 25.4. st 20.00 tátova volha
 26.4. čt 16.00 avenGerS: inFinity War (3D)
 26.4. čt 18.00 Dvě nevěSty a jeDna Svatba
 26.4. čt 19.30 avenGerS: inFinity War 
 27.4. pá 16.00 avenGerS: inFinity War 
 27.4. pá 18.00 Dvě nevěSty a jeDna Svatba
 27.4. pá 19.30 avenGerS: inFinity War (3D)
 27.4. pá 20.30 Dvě nevěSty a jeDna Svatba
 28.4. so 15.00 králíček petr 16.00 avenGerS: inFinity War 
 28.4. so 18.45 juleS maSSenet: cenDrillon (popelka)
 28.4. so 19.30 avenGerS: inFinity War (2D)
 29.4. ne 15.00 v huSí kůži 16.00 avenGerS: inFinity War 
 29.4. ne 18.00 avenGerS: inFinity War (3D)
 29.4. ne 19.30 Dvě nevěSty a jeDna Svatba
 30.4. po 17.00 avenGerS: inFinity War (3D) 19.00 kaZišuci

 4.4. st 17.00 
 5.4. čt 17.00 
 5.4. čt 20.00 
 6.4. pá 17.00 
 6.4. pá 18.00 
 7.4. so 15.00 
 7.4. so 18.00 
 8.4. ne 15.00 
 8.4. ne 17.00 
 8.4. ne 19.30 
 9.4. po 17.00 
 10.4. út 17.00 
 10.4. út 19.00 
 11.4. st 17.00 
 11.4. st 19.30 
 12.4. čt 17.00 
 13.4. pá 16.00 
 13.4. pá 19.00 
 14.4. so 15.00 
 14.4. so 18.15 
 14.4. so 19.30 
 15.4. ne 15.00 
 15.4. ne 18.00 
 16.4. po 17.00 
 17.4. út 17.00 
 18.4. st 17.00 
 19.4. čt 17.00 
 19.4. čt 20.00 
 20.4. pá 17.00 
 21.4. so 15.00 
 21.4. so 18.00 
 22.4. ne 15.00 
 22.4. ne 17.00 
 23.4. po 17.00 
 24.4. út 17.00 
 25.4. st 17.00 
 25.4. st 20.00 
 26.4. čt 16.00 
 26.4. čt 18.00 
 26.4. čt 19.30 
 27.4. pá 16.00 
 27.4. pá 18.00 
 27.4. pá 19.30 
 27.4. pá 20.30 
 28.4. so 15.00 
 28.4. so 18.45 
 28.4. so 19.30 
 29.4. ne 15.00 
 29.4. ne 18.00 
 29.4. ne 19.30 
 30.4. po 17.00 

KINO SVĚt
 7.4.  so 18.00  vZpomínka na johna lennona – účinkují Album, Stráníci, 

Zdeněk Pejška a Petra Fořtová, Bára Nováková a Laura Mašková, 
Makovec, Madrigal, Happy Smile, Petr Brandl a Dan Kubica – kostel sv. 
Ignáce

 7.4. so 19.00  jana lota Duo – Jacques Café
 7.4.  so 19.00  kieSloWSki – Hřebíkárna
 13.4.  pá 19.00  václav koubek – Hřebíkárna 
 14.4. so 19.00  lake Stopper – Jacques Café
 21.4.  so 19.00  enerGit – Hřebíkárna
 27.4.  pá 19.00  václav havelka iii. (pleaSe the treeS) – Hřebíkárna 
 27.4. pá 19.00  SaXoFonové kvarteto – vystoupení ZUŠ Jirkov – Jacques 

Café
 28.4. so 15.00  april open air – Noční klid, Hot Pants, When Goodbye Means 

End, Martin Jáchym a The Common Sense, Dokruhu a host Dukla 
(Praha) – atrium SKKS nebo kostel sv. Ignáce

7.4.  so 18.00  

7.4. so 19.00  
7.4.  so 19.00  

13.4.  pá 19.00  
14.4. so 19.00  
21.4.  so 19.00  
27.4.  pá 19.00  
27.4. pá 19.00  

28.4. so 15.00 

KONcertY

 Od 4. 4.  Znamení tří – výstava obrazů klubu Esprit, vernisáž se koná od 17 hodin – 
Café Atrium

 Do 6.4. Za realitou – miroSlav javůrek – galerie Špejchar 
 Od 12.4.  obraZy – laDiSlav chabr – výstava k 60. narozeninám – galerie 

Špejchar
 Do 25.4. Sny – anDrea ehreD – galerie Lurago
 Do 31.5.  výStava výtvarných prací žáků Zš a Sš – výstavní síň 

knihovny
 Do 2.6.   Smrtí to nekončí – oblastní muzeum, radnice
 Do 20.6.  obraZy, Sochy a GraFika – roman křelina a vít 

křelina – galerie Zlatý klenot
 Do 29.6. Foto – jinDřich pittner – galerie Na schodech v SKKS
 Do 30.6. Foto – lucie StříbrSká – kostel sv. Ignáce
Do 28.10.   ZpříStupnění želeZničního DepoZitáře nároDního 

technického muZea – vždy od čtvrtka do neděle od 9 do 16 hodin – 
po značené trase od parkoviště Globus

 Od 4. 4.  

 Do 6.4.
 Od 12.4.  

 Do 25.4. Sny – anDrea ehreD
 Do 31.5.  výStava výtvarných prací žáků Zš a Sš

 Do 2.6.   Smrtí to nekončí 
 Do 20.6.  obraZy, Sochy a GraFika – roman křelina a vít 

 Do 29.6. Foto – jinDřich pittner
 Do 30.6. Foto – lucie StříbrSká
Do 28.10.   

VÝStAVY

Pravidelné 
akce

 19.4. čt 18.30  houSlový recitál – Milan Al Ashhab a Adam Skoumal 
 23.4.  po 18.30 hrajeme Si pro raDoSt
 26.4.  čt 18.00 poDvečer S klavírem

19.4. čt 18.30  
23.4.  po 18.30 
26.4.  čt 18.00 

ZáKLADNÍ UMĚLecKá ŠKOLA
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 8.4. ne 11.00  patnáctka v beZručáku – běh na 15 km, start u základní 
školy Akademika Heyrovského

 12.4.  čt 09.00  Sportovní hry přátelStví – sportovní hry 
mentálně handicapovaných dětí a mládeže – sportovní hala 
Spořice 

 15.4.  ne 09.00  SoFtbal – turnaj Soutěže u8 – ligová utkání nejmenších 
bobříků – hřiště ZŠ Akademika Heyrovského

 21.4.  so 09.00  SoFtbal – turnaj Soutěže u11 – hřiště ZŠ Akademika 
Heyrovského

 28. a 29.4. 09.00  SoFtbal – eXtraliGa žáků – hřiště ZŠ Akademika 
Heyrovského

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. 

parkour trénink
úterý od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
čtvrtek od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
sobota od 14 hodin – SVČ Domeček
neděle od 10 hodin – SVČ Domeček

ZDravá páteř
úterý od 17 hodin – SVČ Domeček
čtvrtek od 18 hodin – SVČ Domeček

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
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 27.4. pá 17.00  pálení čaroDějnic – veselé atrakce a vystoupení tanečních 
kroužků

   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

 27.4. pá 17.00  

   country taneční klub laSo
   autoDráha pro veřejnoSt
   DopoleDní keramika
    
   Zumba Fit nejen pro maminky
   cvičínek 

SVČ DOMeČeK

Pravidelné 
akce

8.4. ne 11.00  

12.4.  čt 09.00  

15.4.  ne 09.00 

21.4.  so 09.00  

 28. a 29.4. 09.00  

SPOrt

Pravidelné 
akce

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

   všemu Světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  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

   

   všemu Světu na Útěchu 

  minerály a horniny krušnohoří
   pohleDy Do pravěku

  lapiDárium – kamenné plaStiky
  Fialův pohyblivý betlém

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

KOMPLeXNÍ BLOKOVÉ ČIŠtĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 4.4.  U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova, Na Moráni – k masokombinátu – Dvůr Anna

  5.4.  Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, raisova, Jugoslávská, 
Pražská, spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna

 10.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M. Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

 14.4.  edisonova mimo chodníků u nemocnice s poliklinikou a VZP, Dr. Janského, 
parkoviště u aquaparku

 11.4.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 
Revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od 
Na Bělidle po Alf. Muchy – chodníky, Farského, Mánesova

 12.4.  Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – část, 
K. Buriana, Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na 
Příkopech

 17.4.  Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, Alf. Muchy, Zadní Vinohrady, 
U Kamencového jezera

 18.4.  Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, Tomáše ze Štítného, Politických 
vězňů, Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 17.4.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 
Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká

 24.4.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Buchenwaldská

 25.4.  Cihlářská, M. Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Blatenská, Moravská

 26.4.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, Jiráskova

 2.5.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 
Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova

 3.5.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

poDrobný 
kalenDář akcí 
najdete na webu:
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Nejúspěšnější atletka Markéta Štolová odchází

SD ligu v basketbale vyhrála Písečná

Sedm a dost! Gymnastky přivezly medaili z MČr

Halová sezona se atletům TJ VTŽ 
Chomutov vydařila. Nejúspěšnější 
závodnicí byla opět Markéta Štolová, 
která si z juniorského šampionátu 
přivezla titul mistryně republiky 
v běhu na 60 metrů překážek. Ve svém 
rozběhu s přehledem vyhrála časem 
8,55 sekundy a postoupila do fi nále, 
kde zvítězila časem 8,45 sekundy. 
Na mistrovství republiky dospělých 
Štolová skončila na skvělé třetí příčce 
časem 8,49 sekundy, když v roz
běhu si časem 8,40 vytvořila osobní 
rekord. Bohužel Markéta Štolová se 
s Chomutovem loučí, od letní sezony 
bude závodit za USK Praha. „Markétě 
děkujeme za skvělou reprezentaci 
oddílu, při které překonala český do
rostenecký rekord, na mistrovství světa 
do 17 let v Keni vybojovala vynikající 
šesté místo a získala nespočet medailí 
z mistrovství republiky a krajských pře

borů,“ říká trenérka atletů TJ VTŽ Jana 
Hyjánková, která se o kariéru Štolové 
starala do října loňského roku.

O úspěchy se v halové sezoně 
zasloužili i další chomutovští atleti. 
Předně to byla Kristýna Denková, která 
v Praze ve Stromovce na Mistrovství 
ČR v chůzi v kategorii dorostenek na 
trati 3 000 m obsadila výborné 7. místo. 
Jednatřiceti osobních rekordů při účasti 
stejného počtu závodníků dosáhla vý
prava TJ VTŽ Chomutov na krajských 
přeborech mužů a žen Ústeckého kraje. 
Nejúspěšnějším závodníkem byl Jakub 
Beck, který vybojoval stříbrnou medaili 
v běhu na 200 m a bronzové v běhu na 
60 m a ve skoku dalekém. Dvě medaile 
získala skokanka Anastasiya Sabadosh, 
a to bronz ve skoku dalekém a stříbro 
v trojskoku. Další bronzové me
daile přidaly mladé závodnice Tereza 
Hamerlová ve vrhu koulí a Viktorie 

Schuldesová v běhu na 800 m.
Krajské přebory Ústeckého 

kraje proběhly i pro kategorii žactva. 
Dvacetičlenná výprava chomutov
ských atletů si přivezla 17 osob
ních rekordů a 11 medailí. Dvě zlaté 
ze štafet na 4krát 150 m (starší žáci 
– Rada, Chalupa, Šimek, Umlauf, 
starší žákyně – Vašinová, Kolínská, 
Schuldesová, Fučíková), devět cenných 

kovů pak z individuálních disciplín. 
Titul přeborníka kraje získal ve skoku 
vysokém Jiří Rada, k tomu skončil třetí 
v běhu na 150 m. Stříbro vybojovaly 
vrhačky Kateřina Vlasáková a Aneta 
Loudová. Bronz získali Tomáš Chalupa 
v běhu na 800 m, Viktorie Schuldesová 
také v běhu na 800 m, Jakub Umlauf 
v běhu na 300 m a Nikola Kolínská 
v bězích na 60 m a 300 m.

SD liga, soutěž, kterou basketba
lový klub Levharti Chomutov každo
ročně pořádá pro základní školy, na 
nichž fungují basketbalové kroužky, je 
pro letošek minulostí. Její účastníci se 

se sezonou rozloučili velkým turnajem, 
na kterém se sešla družstva všech zú
častněných škol s výjimkou ZŠ Školní.

S velkou účastí se rozrostla i di
vácká podpora a v hale bylo pořádně 

živo. Každý útok doprovázelo po
vzbuzování jedné nebo druhé strany, 
které se s důležitostí okamžiků měnilo 
na frenetický jekot. Samotní hráči 
hráli na doraz a dokazovali přitom, 
co všechno už se v přípravkách na 
školách naučili. Nejdále v tomto 
směru jsou na základních školách Na 
Příkopech a Písečná, které se utkaly 
ve fi nále. Tým školy Na Příkopech 
v poločase vedl 9:6 a vypadalo to, 
že si dokráčí k celkovému triumfu. 
Písečná ale po změně stran zavelela 
k velké ofenzivě, výsledek otočila 
deseti body v řadě a v dramatic
kém závěru vítězství uhájila. „Proti 
Příkopákům jsme si nevěřili. Ale 
motivovalo nás, že minule jsme skon

čili až třetí ze tří. Hrozně jsme proto 
chtěli vyhrát,“ prozradila učitelka 
tělocviku na ZŠ Písečná a vedoucí ví
tězného týmu Vendula Kudlíková. Na 
adresu SD ligy dodala: „Hrozně nás 
baví. Levharti ji vedou dobře, je vidět, 
že to dělají správní lidé.“

Pořadí skupiny A: 1. ZŠ Na 
Příkopech, 2. ZŠ Budovatelů Jirkov, 
3. ZŠ Hornická, 4. ZŠ Kadaňská.

Pořadí skupiny B: 1. ZŠ Písečná, 
2. ZŠ Březno, 3. ZŠ Zahradní.

Zápasy o konečné umís-
tění – o 5. místo: ZŠ Zahradní – ZŠ 
Hornická 8:8, na trestné hody vyhrála 
Zahradní; o 3. místo: ZŠ Březno – ZŠ 
Budovatelů 30:14; o 1. místo: ZŠ Na 
Příkopech – ZŠ Písečná 15:18.

Sedm let čekal oddíl moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov na me
dailový úspěch na mistrovství České 
republiky. Tento rok se z vrcholné 
akce, jež uzavřela sezonu společ
ných skladeb, vrací v roli vicemis
tryň. Stříbrná medaile za společnou 
skladbu s kuželi potvrdila skvělou 
sezonu ozdobenou celkem 39 cen
nými kovy.

Pětice cvičící s kuželi ve složení 
Simona Tuláková, Lucie Becková, 
Valerie Drážďanská, Veronika Hajná 
a Ella Rollová prokázala skvělou 
formu již před medailovým úspě
chem na mistrovství. „S titulem 

přebornic oblasti a dalšími třemi 
zlatými medailemi a jedním bronzem 
byla tato společná skladba bezesporu 
hlavním strůjcem úspěchů v minulé 
sezoně,“ potvrzuje hlavní trenérka 
Věra Nedbálková a připomíná, že 
další titul přebornic oblasti přidala 
společná skladba nadějí nejmladších 
ve složení Natálie Hanzlíková, Lucie 
Králová, Oleksandra Yuza, Monika 
Trejbalová, Nikola Duong Thao 
Ngan a Dominika Mikšovicová.

Oddíl moderní gymnastiky SC 
80 Chomutov měl také silné zastou
pení v závodech dvojic a trojic. Zde 
si chomutovské závodnice připsaly 

tři zlaté medaile z oblastního pře
boru – v kategorii nadějí nejmladších 
dvojice Vanesa Drážďanská a Tereza 
Váchová, v nadějích mladších 
dvojice Anna Milerová a Barbora 
Suchardová a kategorii juniorek 
trojice Adéla Čermáková, Adéla 
Poláchová a Kateřina Ťupová.

Na jaře se budou závodnice sou
středit na závody jednotlivkyň, ve 
kterých chtějí navázat na výborné 
výsledky z loňského roku. Kromě 
oblastních přeborů, kde budou bo
jovat o postup na mistrovství repub
liky, na gymnastky čeká již tradiční 
Severočeská oblastní liga. „Letos 

nenecháváme nic náhodě a sestavy 
jednotlivkyň pilujeme již od začátku 
ledna. Vloni jsme vybojovali třináct 
medailí na oblastních přeborech a vy
slali sedm závodnic na mistrovství 
ČR. Nyní chceme na tyto úspěchy 
navázat a získávat na závodech pěkná 
umístění,“ říká Věra Nedbálková.

V boji o medaile mohou 
gymnastky podpořit i  obyvatelé 
Chomutova. Už o víkendu 
28. a 29. dubna bude sportovní 
hala na Březenecké hostit Jarní 
ligu, oblastní přebor kadetek a do
rostenek a především 33. ročník 
Chomutovského poháru.

Markéta Štolová
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Novinky ze světa deskových 
a karetních her představil veletrh 
Deskohrátky, který se konal v měst
ské knihovně. Akce byla zároveň 
součástí Rodinného zápolení, a tak 
se v knihovně sešly hlavně rodiny 
s dětmi, které vítala koza Róza 
a kozlík Rozmarýnek.

Stoly se při festivalu plnily 
nejrůznějšími hracími deskami, 
fi gurkami či kartami, protože ná
vštěvníci si mohli z mnoha desítek 
her volně vybrat tu, kterou si chtějí 
zkusit zahrát nebo jen prohlédnout. 

Letošnímu veletrhu dominovaly 
takzvané kooperativní neboli úni
kové hry. „V těch hrají hráči spolu 
proti hře samotné. Musí spolupra
covat a komunikovat. Například 
v nové hře s názvem Tajné výpravy 
čarodějů musejí hráči utéct z lesa do 
zámku před duchy. Cestou hledají 
různé symboly, používají lektvary 
a kouzla. Do zámku se musí dostat 
všichni, jakmile zlý duch někoho 
chytí, prohrají všichni,“ vysvětlil or
ganizátor akce Bohdan Kebza.

Mladším dětem nabídl veletrh 

třeba karetní hru Memoár, která 
je na principu pexesa, ale princip 
hledání obrázků je odlišný a hraje 
se na sedm kol, přičemž se seřazení 
obrázků nemění. „Při každém dalším 
kole si tedy obrázky lépe pamatu
jeme a hra dostává další rozměr,“ 
doplnil organizátor.

Pro návštěvníky Deskohrátek 
byly připravené i tvořivé dílny, 
dětská herna nebo zajímavá scénka 
členů muzea Na Kočičáku, která 
ukázala, jak probíhalo vyučování za 
doby T. G. Masaryka.
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