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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo 
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů 
s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

autoDům chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz
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� aktuality
 4 ČIŠTĚNÉ ÚSEKY BUDOU 

LETOS NOVĚ ZNAČENÉ
Na plánované komplexní 
čištění města budou letos 
lidé upozorňováni novým 
způsobem. Místo označení 
konkrétních ulic budou 
technické služby označovat 
celé zóny.

� aktuality
 5 CHOMUTOV V KVĚTNU 

OPRAVDU ROZKVETE
To je hlavní motto nového 
studentského hudebního 
festivalu Květenles, jehož první 
ročník se uskuteční 4. května na 
stadionu u městského parku. 

� téma
 6 INVESTICE V LETOŠNÍM 

PLÁNU MĚSTA
Příklady velkých investičních 
akcí, které se v současné době 
konají nebo se již rozeběhla 
jejich příprava. Všechny mají 
za cíl zlepšit kvalitu života ve 
městě.

� rozhovor
 8 EMIL ZAHÁLKA: ŠKOLA 

BY MĚLA UČIT ŽÁKY 
REAGOVAT NA ZMĚNY
Emil Zahálka je učitelem přes 
třicet let. Nejprve působil 
v domě dětí a mládeže, poté 
učil na střední škole a nyní se 
věnuje dětem na základní škole 
Akademika Heyrovského. 

� minitéma
 9 NESEĎ DOMA 

A DOSTANEŠ BOD, LIFE 
IS SKILL MOTIVUJE DĚTI 
K AKTIVITĚ
Vyrazit ven s mobilem v kapse, 
zasportovat si nebo se věnovat 
kultuře a dostat za to odměnu. 

� kultura
 12 ČASOPIS OBLASTNÍHO 

MUZEA OSLAVIL 
PADESÁTÉ VÝROČÍ
Oblíbený časopis milovníků 
historie, umění i přírody 
s názvem Památky, příroda, 
život vyšel na konci loňského 
roku už popadesáté.

� sport
 22 HLAVNÍ KATEGORII 

ANKETY OVLÁDLI PLAVCI
Sportovní veřejnost na 
Chomutovsku už zná 
sportovního krále za rok 2018, 
přesněji řečeno královnu. Už 
podesáté totiž na trůn usedla 
plavkyně Simona Kubová.

6. a 7.3.
Festival dětských vystoupení 
Mateřinka 2019 od 
14.30 v Městském divadle

7.3.
Vzpomínkové setkání při 
příležitosti 169. výročí narození 
T. G. Masaryka v parčíku T.G.M. 
od 12 hodin

9. a 23.3.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

16.3.
Probouzení medvědů 
v Zooparku Chomutov od 
13 hodin

23.3.
Reprezentační ples statutárního 
města Chomutova od 20 hodin 
v Městském divadle

26. až 30.3.
Vystavení faksimile darovací 
listiny řádu německých rytířů 
ve výstavním sále muzea na 
radnici

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Dara je roční kříženka. Je 
opravdu temperamentní živel. 
Bývalí majitelé zřejmě nezvládli 
výchovu a bili ji, proto se ze 
začátku bojí ruky. Vhodná ke 
zkušeným majitelům.

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.

ŘIDIČI POZOR, VE MĚSTĚ 
BUDOU PŘIBÝVAT RADARY

více na straně 5

Radary zvýší také bezpečnost na tomto přechodu pro chodce v Palackého ulici. 
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Městu se nelíbí skokové 
navýšení ceny tepla

Farmářské trhy začaly zabijačkou

Terárium 
nově ukazuje 
šírohlavce

Čištěné úseky budou letos nově značené

Vedení města je znepokojeno 
přístupem společnosti ACTHERM, 
která dodává teplo do většiny cho-
mutovských domácností. V minu-
lých týdnech společnost ohlásila 
navýšení ceny tepla nejen pro rok 
2019, ale zpětně také doúčtovala od-
běratelům náklady na dodávky tepla 
a teplé vody i za rok 2018. „Obrátili 
jsme se na Energetický regulační 
úřad, aby prověřil oprávněnost takto 
stanovené ceny,“ uvedl primátor 
města Chomutova Marek Hrabáč. 
Nespokojený je nejen se skokovým 
navýšením ceny, ale také se způso-
bem, jakým společnost ACTHERM 

své kroky komunikovala. „Třeba 
o zpětném doúčtování nákladů za 
minulý rok jsme byli informováni 
takřka až v okamžiku, kdy dodavatel 
zaslal lidem faktury,“ doplnil Hrabáč.

Dodavatel tepla ACTHERM, 
spol. s r.o., zvýšil cenu tepla za rok 
2018 o 64,95 Kč/GJ bez DPH oproti 
předběžné ceně sjednané s odbě-
rateli ze sekundárních rozvodů ve 
městě Chomutově a stanovil pro 
rok 2019 jako předběžnou cenu 
553,00 Kč/GJ bez DPH. Odběratelem 
tepla jsou mimo jiné také všechny 
chomutovské školy, školky a další 
organizace. „U škol se bude jednat 

o vzrůst nákladů v řádech milionů 
korun,“ potvrzuje náměstek primá-
tora pro oblast školství Milan Märc.

Společnost ACTHERM, spol. 
s r.o., dodává teplo chomutov-
ským odběratelům od roku 2005. 
Tehdy město uzavřelo dlouholetou 
smlouvu o pronájmu společnosti 
Teplo Chomutov, spol. s r.o., která 
provozovala a udržovala sekundární 
rozvody tepla ve městě, včetně 
výměníkových stanic. Rada města 
v minulém týdnu rozhodla, že zadá 
právní analýzu případného vypově-
zení této nájemní smlouvy, která je 
uzavřena až do roku 2029.

Poslední únorovou  sobo tu od-
startovala devátá sezona Chomu
tovských farmářských trhů, a to rov-
nou zabijačkovými hody. Náměstí 
proto bylo provoněné prejtem, 

ovarem, gulášem a dalšími zabijač-
kovými dobrotami. „Máme tu pět 
řezníků, kteří kromě toho, že nabí-
zejí své produkty, také letos soutěží. 
Tentokrát o nejchutnější chomu-

tovskou jitrnici,“ řekl Adam Weber 
ze spolku Český um – Artificium 
Bohemicum, která společně s měs-
tem trhy pořádá.

Soutěž o nejchutnější jitrnici vy-
hrál řezník Jiří Hlinka z Poděbrad. 
„Dávám do nich vše, co do nich pa-
tří, ale i něco navíc, co, to nemohu 
prozradit,“ směje se řezník, který se 
profesi věnuje už pětačtyřicet let.

Zabijačkové trhy nebudou le-
tos jediné tematické. Už v dubnu 
budou zahrádkářské trhy. „Oproti 
minulým letům určitě bude více 
prodejců, a to nejen se sadbou ze-
leniny a květin, ale i stromů a keřů 
a zahradnického vybavení,“ slibuje 
Weber. Následovat budou v červnu 
jahodové a v září jablečné slavnosti. 
V říjnu proběhne ochutnávka a sou-

těž o nejchutnější chléb. Na listo-
pad pořadatelé chystají posvícení. 
Poslední dva prosincové farmářské 
trhy budou opět na parkovišti u in-
focentra. Trhy se budou konat kaž-
dých čtrnáct dní.

Letos Severočeské farmářské 
trhy chtějí dát prostor také takzva-
ným přebytkářům a dalším lidem, 
kteří si chtějí jen třeba drobně při-
vydělat prodejem své sklizně či své 
domácí produkce potravinářských 
výrobků. „Rádi bychom oslovili lidi 
z okolí, kterým se urodilo na zahra-
dách hodně ovoce a zeleniny nebo 
mají pár slepic, která snášejí vejce, 
pro něž nemají využití, nasbírají 
něco lesních plodů a podobně, a na-
bídli jim místo na trhu za velmi vý-
hodných podmínek.“ dodává Weber.

Návštěvníci zooparku se mohou 
po zimě opět podívat do terária, kde 
je čeká velmi zajímavá novinka. 
Poprvé si tam totiž mohou prohléd-
nout šírohlavce východního, jed-
noho z nejrychlejších hadů světa. 

Zoopark získal šírohlavce 
z praž ské zoo jako dvouměsíční 
mláďata už loni v červenci. Doteď 
však byli schovaní v zázemí terária, 
protože vyžadovali speciální péči. 
„Museli jsme je uměle krmit, aby si 
pozvolna zvykli na jejich budoucí 
potravu, což jsou myši,“ vysvětlil 
terarista Jaroslav Zelinka. V pří-
rodě totiž mláďata po vylíhnutí loví 
hlavně hmyz a ještěrky.

Na plánované komplexní čištění 
města budou letos lidé upozor-
ňováni novým způsobem. Místo 
označení konkrétních ulic bu-
dou technické služby označovat 
celé zóny. „Nový způsob značení 
bude pro obyvatele přehlednější, 
bude označený začátek a konec 
zóny, která se bude čistit, a v ce-
lém tomto úseku bude tedy v dané 
době zakázáno parkování,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Komplexní blokové čištění na 
území města Chomutova bude pro-
bíhat ve dvou etapách, a to v období 

od 26. března do 27. června a od 
1. srpna do 31. října. Označení zón 
ponese nejen datum plánovaného 
čištění, ale i jeho trvání. „Tam, kde 
nebude možné označit určitou zónu, 
ponecháme stávající značení jed-
notlivých ulic,“ doplnil mistr svozu 
odpadů Jaroslav Dolník.

Komplexní blokové čištění za-
jišťuje zhruba dvanáct pracovníků, 
těm v práci pomáhají dva silniční 
a dva chodníkové samosběry, dva 
kropící vozy, náklaďáky pro odvoz 
odpadů a odtahový vůz v případě, 
když úklidu brání zaparkovaná auta. 
V zónách, kde bude probíhat čištění, 

umístí technické služby i velkoobje-
mový kontejner. Harmonogram čiš-

tění i rozmístění kontejnerů je také 
na stránkách www.tsmch.cz.
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KRÁTCE
NEDĚLE UZAVŘOU 
INFOCENTRUM
Informační centrum bude každou 
březnovou neděli uzavřené pro 
veřejnost. V ostatní dny platí 
obvyklá otevírací doba od 9 do 
17 hodin.

SVATBA V MUZEU
Lidé mohou prožít svůj vysněný 
den v netradičním prostředí mu-
zea. Majestátní i komorní prostory 
s nádechem historie a nečekanou 
atmosférou podtrhnou výjimeč-
nost obřadu.

VÝHERCI BRÁNY 
RECYKLACE
Muzeum vyhlásilo vítěze hlavní 
ceny Brány recyklace – majitele 
lístku č. 27. Majitele lístků č. 6, 
10, 58, 73, 75 potěší CD Tomáše 
Kluse. Výherce prosíme, aby se 
dostavil do muzea.

RODINY V AZYLOVÉM 
DOMĚ
Od ledna byl Azylový dům 
Písečná rozšířen o nové oddělení, 
a to pro kompletní rodiny. V sou-
časnosti již jsou dva byty ze tří 
obsazené.

PROHLÉDLI SI 
PORCELÁNKU
Uživatelé pečovatelské služby 
a členové Klubu seniorů Cho-
mutov si v klášterecké porce-
lánce zkusili dekorovat porcelán 
a prošli si expozici z filmu Holky 
z porcelánu.

DOSTALI VENKOVNÍ HRY
Z finančního daru od zaměstnan-
ců a přátel ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského dostali klienti Do-
mova pro seniory Písečná nové 
venkovní hry a také programy na 
práci s interaktivní tabulí.

SOUTĚŽÍ V MODRÉM 
SLONOVI
Práce s keramickou hlínou je 
u klientů DOZP Písečná velmi 
oblíbená. Proto se přihlásili do
soutěže Modrý slon, kde se 
pochlubí keramickými výrobky 
s jarní tematikou.

REKONSTRUKCE OMEZÍ 
VÝPŮJČKY
V jedné z místností oddělení 
beletrie Chomutovské knihovny 
probíhá plánovaná rekonstrukce 
podlahy. Některé knihy nebude 
možné v březnu půjčovat.

SBĚR LISTÍ I ŘEZY
Technické služby v těchto dnech 
sbírají spadané listí a kácejí 
dřeviny. Dále probíhá jarní řez 
keřů a růží.

Chomutov v květnu rozkvete

Ukliďme Česko: Město opět 
pomůže dobrovolníkům

Řidiči pozor, ve městě 
budou přibývat radary

To je hlavní motto nového 
studentského hudebního festivalu 
Květenles, jehož první ročník se 
uskuteční 4. května na stadionu 
u městského parku. Nový festiva-
lový koncept přináší propojení zná-
mého studentského majálesu, který 
býval tradiční akcí ve městě, spolu 
s multižánrovým hudebním festiva-
lem pro širokou veřejnost. 

Festival je rozdělen do dvou 
bloků. Odpolední blok je koncipován 
pro všechny, kteří mají rádi hudbu, 
a to jakéhokoli žánru. Festival totiž 

bude mít dvě stage, jednu určenou 
pro účinkování lokálních inter-
pretů a druhou pro mainstreamová 
vystoupení. „Festivalem bychom 
rádi podpořili i regionální mladé 
umělce, takže vystoupení talentova-
ného Matěje Koudelky nebo Adély 
Radimcové nesmí chybět. Vedle nich 
se však můžete těšit na Mandrage, 
Olgu Lounovou, Support Lesbiens 
a mnoho dalších,“ přibližuje ředitel 
festivalu Květenles Filip Šlampa. 

V rámci dopoledního bloku 
projde městem Květenlesový prů-

vod s alegorickými vozy, pro-
běhne volba krále a královny 
Květenlesu a také dojde k odhalení 
Květenstromů jednotlivých škol. 
„Do konceptu festivalu se zapojí 
všechny střední školy v Chomutově, 
chceme tak žáky napříč školami 
neformálně propojit a společně ve 
městě vytvořit novou tradici,“ do-
plňuje Šlampa. Veškeré informace 
o festivalu, vstupenkách a také sou-
pis všech vystupujících naleznete na 
www.kvetenlesfestival.cz a také na 
facebooku  @ kvetenles.

Na šestého dubna v rámci ce-
lostátní iniciativy Ukliďme Česko 
naplánovalo město společně s tech-
nickými službami akci Ukliďme 
Chomutov. Školám, dětským zá-
jmovým organizacím, ale i SVJ 
a dalším spolkům, neziskovým 
organizacím nebo partám aktivních 
Chomutovanů město poskytne ru-
kavice a pytle a po akci technické 
služby naplněné pytle odvezou.

Město bude organizovat úklid 
ve dvou lokalitách. „První je již 
tradiční místo u zadního vchodu 
do zooparku, druhé pak u čerpací 
stanice Shell,“ popisuje referentka 
odboru životního prostředí Ilona 
Spoustová. Lidé se mohou také při-
pojit k úklidové akci skautů, kteří ho 
pořádají v Bezručově údolí.

Všichni zájemci, kteří si vytipují 
vlastní lokality pro úklid a budou 

chtít od města pomoci, se mohou 
přihlásit referentce odboru životního 
prostředí Iloně Spoustové na tele-
fonním čísle 474 637 935, a to nej-

později do 1. dubna. Zájemci musí 
nahlásit nejen požadavky na pytle 
a rukavice, ale také místo uložení 
pytlů s odpadem po skončení akce.

Obrovské množství přestupků 
a nutnost zajištění bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu na 
chomutovských silnicích přiměly 
město k pořízení stacionárních ra-
darů. První dva jsou nainstalovány 
na Písečné u autobusových zastá-
vek a v Blatenské ulici nedaleko 
mateřské školky. „Přes šestadvacet 
tisíc přestupků překročení rychlosti 
během jednoho týdne. To je číslo, 
které varuje a zároveň ukazuje, že 
na chomutovských silnicích není 
bezpečno,“ zdůvodňuje pořízení ra-
darů primátor Marek Hrabáč. 

Oba radary jsou nyní ve zkušeb-
ním provozu. Naostro začnou měřit 
v průběhu března. „Zkušební pro-
voz ukázal, že ani umístění radaru 
není pro řidiče varováním, počet 
překročení rychlosti je alarmující,“ 
říká ředitel městské policie Tomáš 
Douda. Ta bude data vyhodnocovat 
a předávat ke správnímu řízení. 

 Cílem není pokutovat, ale snížit 
množství řidičů, kteří výrazně pře-
kračují rychlost. „Prioritou je ukáz-
nit řidiče, kteří se chovají nezodpo-
vědně,“ podotkl primátor Hrabáč. 
Ze zkušeností ostatních měst vy-

plývá, že se to daří a během jednoho 
měsíce klesl počet přestupků až 
o několik tisíc a provoz se na měře-
ných úsecích zklidnil.

Zakoupení radarů předchá-
zelo důkladné týdenní měření na 
mnoha úsecích ve městě. Na nich 
řidiči spáchali 26 000 přestupků. 
Výjimečné nebylo překročení o de-
set či dvacet kilometrů. Objevily se 
i extrémy, kdy řidiči jeli rychlostí až 
114 kilometrů v hodině.

Další dva radary budou insta-
lovány v Palackého ulici přibližně 
v polovině roku.
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Dobrá večeře v oblíbeném Dřeváku, lepší a moderní parkování, bezpečný přechod přes rušnou silnici, lepší 
prostředí při zájmových činnostech i vkusné pietní obřady. To jsou jen příklady velkých investičních akcí, které 
se v současné době konají nebo se již rozeběhla jejich příprava. Všechny mají za cíl zlepšit kvalitu života ve 
městě na dlouhé roky, budou při nich totiž použity kvalitní a moderní technologie. Některé budou pro město 
zcela nové a inovativní.

INTELIGENTNÍ PARKOVÁNÍ
Na Kamenném vrchu se bude 

parkovat nejen lépe, ale i chytře. 
Po levé straně jednosměrné ulice 
totiž vznikne zcela nové parkoviště 
pro sto aut, přijíždějící řidiči hned 
poznají, zda je v ulici volno a kde.

Vjezd na nové parkoviště bude 
u domu s číslem 5273, ještě před 
vjezdem se bude nacházet informační 
tabule, na které řidič ihned pozná, 
zda je v ulici místo, popřípadě zda 
na novém horním parkovišti, nebo 
na spodním současném. „Pod povrch 
komunikací u všech vjezdů a vý-
jezdů budou nainstalované indukční 
smyčky, které budou zaznamenávat 
průjezd vozů. Když auto do ulice 
vjede a nevyjede, technologie pozná, 
že zaparkovalo a také na kterém par-
kovišti, a vše vyznačí na informační 
tabuli,“ uvedl Stanislav Říha z od-
boru rozvoje a investic.

Společně s parkovištěm bude 
vybudováno nové osvětlení, opěrné 
kamenné a betonové zdi ve svahu, 
přístupové chodníky, kontejnerová 
stání a ulice bude s parkovištěm 
propojena třemi schodišti. „Dále 
v rámci stavebních prací bude zre-
konstruován povrch dvou parkovišť 

u Eldoráda a ta budou nově propo-
jena schodištěm. Kvůli bezpečnosti 
vznikne nový přechod přes přejez-
dový pás u domu s číslem 5271. 
Počítá se i s rozsáhlými sadovými 
úpravami, výsadbou stromů, trvalek 
či popínavých rostlin u opěrné zdi,“ 
popsal Stanislav Říha.

Tři místa pro vozíčkáře se budou 
nacházet u domu s číslem 5282.

Upraveno bude také stáva-
jící parkoviště podél ulice. Mezi 
domy číslo 5273 a 5280 se bude 
parkovat po levé straně kolmo 
a po pravé straně podélně, mezi 
domy 5280 a 5282 bude parkovi-
ště více zaříznuté do svahu a bude 
se parkovat šikmo.

Prostory všech parkovišť bude 
hlídat městský kamerový systém.

V březnu se začne s vykáce-
ním dřevin, práce skončí podle 
předpokladu v roce 2020. Řidiči 
budou moci během stavby vždy 
alespoň z části využívat stávající 
parkovací plochy. Kompenzaci 
míst bude město řešit provizorním 
parkovištěm po demolici bývalé 
ZŠ Kamenná. Dva dny v březnu, 
které budou upřesněny přechodným 
svislým značením týden dopředu, 

bude zakázáno parkovat v době 
od 8 do 15 hodin v celé ulici. 
Důvodem je možný pád stromu 
na zaparkovaná vozidla.

MODERNĚ PRO KONÍČKY 
I VÝUKU

Celkem čtyři učebny pro zá-
jmové kroužky se právě rekonstru-
ují v Domečku a základní umělecké 
škole. Ve středisku volného času 
právě probíhají práce ve třech učeb-
nách. Nejrozsáhlejší rekonstrukce 

se týká učebny výpočetní techniky. 
„Tam bude kompletně vybaveno 
celkem šestnáct stanovišť, každé do-
stane počítač. V učebně pak přibude 
nové klíčovací pozadí, interaktivní 
tabule a kamera,“ doplnil projektový 
manažer Vladimír Skála.

V Domečku bude nová i učebna 
jazyků, kde bude osm stanovišť 
vybaveno tablety, učebna dále do-
stane interaktivní tabuli a dotyko-
vou tabuli na zem. V řemeslné dílně 
bude kompletně vyměněn nábytek. 

Inteligentní parkování, opravený 
Dřevák i vkusné obřady 
Nejen tyto investice jsou v letošním plánu města

Zrekonstruovaná počítačová učebna pro výuku informačních technologií.

Ukázka nově vybavené odborné učebny.
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V rámci prací se Domeček ještě 
více otevře handicapovaným, nově 
bude vybudovaná bezbariérová toa-
leta, schodolezy a plošiny.

V základní umělecké škole 
se v současné době rekonstru-
uje učebna hudební nauky. Dále 
vznikne venkovní bezbariérová 
rampa. I uvnitř budovy budou 
mít vozíčkáři pohodlnější pohyb. 
Naistalovány zde budou dvě plo-
šiny, jedna šikmá a jedna vertikální.

V Domečku i v umělecké škole 
bude kompletně vyměněna struktu-
rovaná kabeláž.

Rekonstrukce začaly loni v lis-
topadu, skončit by měly v červnu 
letošního roku. Projekt je podpo-
řen z Integrovaného operačního 
programu.

Celkem šestnáct odborných uče-
ben bude vytvořeno v osmi základ-
ních školách. Učebny budou zamě-
řené na výuku komunikací v cizích 
jazycích, práci s digitálními technolo-
giemi, dále na výuku fyziky, chemie 
a pracovních činností. Dále bude 
vybaveno šest školních poradenských 
pracovišť. V rámci projektu Investice 
do infrastruktury základních škol bu-
dou provedeny bezbariérové úpravy, 
tedy vybudovány venkovní i vnitřní 
rampy, plošiny, schodolezy i toalety. 
Na školách bude také zmodernizo-
ván přístup k internetu. Dojde také 
na bezpečnost dat, jelikož bude ob-
novena kompletní datová síť, aby se 
školy mohly propojit se zřizovatelem 
a mezi jednotlivými školami. Úpravy 
byly zahájeny v dubnu loňského roku 
a dokončeny budou letos v květnu.

UPRAVENÉ NÁMĚSTÍ
Rekonstrukce kompletně celého 

uličního prostoru čeká náměstí 
Dr. Beneše. V úseku od ulice Školní 
k Čechově ulici bude asfaltový po-
vrch chodníků nahrazen betonovou 
dlažbou se žulovými obrubníky, 
povrch vozovky bude asfaltový. 
Upraví se také značení přechodů 
pro chodce a hlavně dojde k úpravě 

parkovacích míst. „V celé délce 
ulice budou šikmá stání. Na za-
čátku, uprostřed a na konci ulice 
bude vždy jedno místo vyhrazeno 
pro vozíčkáře,“ sdělil Stanislav 
Říha.

Dále bude v ulici nainstalováno 
nové veřejné osvětlení s úspornou 
LED technologií a kontejnerová 
místa také projdou úpravou.

PIETNÍ OBŘADY V NOVÉM
Již v dubnu se zřejmě znovu 

budou konat pietní obřady ve smu-
teční síni na městském hřbitově. 
Síň včetně přilehlých místností 
dostává zcela novou podobu. „Nyní 
se konají stavební práce, při nichž 
dojde mimo jiné k odstranění dvou 
sloupů, které se nacházejí zhruba 
uprostřed síně. Tím se celý prostor 
více otevře,“ popsala referentka 
strategického plánování Hana 
Jeřábková.

V rámci stavebních prací se re-
konstruují podlahy, zdi, stropy, 
vzduchotechnika a dále se mění ra-
diátory, elektroinstalace, okna a při-
bude i nová audiovizuální technika. 
Po skončení této etapy bude nain-
stalován zcela nový katafalk a poté 
obměněn mobiliář síně i místností 
pro pozůstalé a řečníky.

Stavební práce ve smuteční síni 
v Beethovenově ulici začaly na pře-
lomu listopadu a prosince loňského 
roku a podle plánu skončí v dubnu.

DŘEVÁK OPĚT V PROVOZU
Chomutované se budou moci 

opět občerstvit v oblíbeném 
Dřeváku. Po několikaleté pauze 
se totiž restaurace u Kamencového 
jezera opět otevře a navíc bude mít 
zcela nový kabát. „Vlastně zůsta-
nou jen původní nosné konstrukce, 
které jsou po technické stránce 
v pořádku. Vše ostatní se bude 
rekonstruovat. Dřevák si však 
zachová svou přírodní tvář, aby 
zapadal do přírodního stylu are-
álu jezera,“ konkretizovala Hana 
Jeřábková.

Práce na rekonstrukci by měly 
začít po vyřízení administrativ-
ních záležitostí v březnu a potrvají 
zhruba šest měsíců.

Rekonstrukce se bude týkat 
obnovy hlavní části stavby, kde 
bude jídelna. Tam budou opravené 
zdi, podlahy, stropy, okna, topení, 
střešní krytina, nová elektroinsta-
lace, kanalizace a vzduchotechnika. 
Dále bude nově přistavěna další 
část, ve které se bude nacházet mo-
derně vybavený kuchyňský provoz, 
zázemí pro zaměstnance a toalety 
pro veřejnost.

Vyměněné budou i přípojky 
inženýrských sítí. Celkově opra-
vená bude i venkovní dřevěná 
konstrukce.

PODCHODY BEZPEČNĚJI
Celkovou rekonstrukcí projdou 

v letošním roce dva podchody 
– na Písečné a na Březenecké. 
Úpravy začnou v průběhu mě-
síce června, hotové by měly být 
nejpozději v prosinci letošního 
roku. U obou podchodů bude pro-
vedena sanace konstrukcí a do-
jde k přípravě kabelových tras 
pro osazení chytrého veřejného 
osvětlení. Technologie rekon-
strukce konstrukcí byla navržena 
tak, aby s ohledem na křížení se 
silnicí 1/13 zabezpečila dlouhodo-
bou životnost a ochranu stávající 
konstrukce a nebylo tedy nutné 
provádět sanace opakovaně. „Tato 
technologie řeší obnovu konstrukcí 
výhradně z vnitřní strany podchodu. 
Byla již opakovaně úspěšně použita 

při opravách průmyslových žele-
zobetonových konstrukcí, kde byla 
požadována dlouhodobá životnost 
a spolehlivost provedených oprav. 
Také navržená konečná povr-
chová úprava konstrukce zajiš-
ťuje dlouhodobou ochranu proti 
průniku oxidu uhličitého a vzdušné 
vlhkosti, která je příčinou koroze 
výztuže,“ vysvětlila projektová 
manažerka Petra Brožíková.

Sportovce jistě potěší, že le-
tos vznikne i nová cyklostezka, 
a to z Písečné do jirkovské ulice 
Osvobození. Podle předpokladů 
by měla začít i rekonstrukce cy-
klostezky kolem zooparku, kde 
je nutné upravit povrch i vodo-
rovné značení.

Mezi další připravované in-
vestiční akce patří také pláno-
vané navýšení parkovacích míst 
u Severky, kde by v dalších le-
tech mělo vzniknout i zcela nové 
parkoviště.

Rekonstrukce se dočkají i ulice. 
Kompletní opravu vozovky, dopl-
nění zeleně, rekonstrukce chodníku 
i veřejného osvětlení čeká ulici 
Bezručovu v úseku od Zborovské 
k Bachmačské ulici. V sídlišti 
Za Zborovskou se plánuje kom-
pletní revitalizace uličních pro-
storů, nové veřejné osvětlení, kon-
tejnerová stání, parkoviště i osá-
zení novou zelení. Podobně bude 
upravená i ulice Husova v úseku 
od Bezručovy k Jiráskově ulici.

V letošním roce by měla být 
vybudovaná nová lávka přes 
Chomutovku u tenisových kurtů, 
lidé již nebudou muset chodit přes 
schodiště. Nejpozději příští rok 
by se měla začít opravovat lávka 
přes silnici 1/13 u Globusu. Nyní 
je zpracovaná projektová doku-
mentace a podaná žádost o do-
taci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Lávka je rozdě-
lená na dvě části, ta přes kolejiště 
je ve vlastnictví Správy železniční 
dopravní cesty a je již opravená. 
Druhá část vede přes hlavní silnici 
a je ve vlastnictví města. Lávka 
bude kompletně zrekonstruovaná 
včetně nosných pilířů.

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

REKONSTRUKCE RESTAURACE  „DŘEVÁK“ NA st. p. č. 1698, k.ú. 
CHOMUTOV I

POHLEDY - NOVÝ STAV

Podchody budou nově osvětlené a prostory upravené, hlavně ale dojde k sanaci konstrukcí.

Nákres plánované rekonstrukce restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera.
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Proč děti v zásadě škola nebaví?
Tuto otázku řeším vlastně celý 

svůj profesní život. Nastoupit do školy 
a učit se je pro děti povinnost. Nemají 
moc na výběr, i když se toto v sou-
časné době trochu mění, ale ve vět-
šině případů děti jásají před prázdni-
nami a nemají příliš zájem se po nich 
do školy vracet. Dřív jsem působil 
v domě dětí a byl jsem zvyklý pra-
covat s dětmi, které to baví a chtějí 
činnosti daného kroužku dělat. Prostě 
to tak bylo samozřejmé, neřešili jsme 
jejich motivaci. Najednou to pak 
ve škole bylo jinak. Do školství jsem 
tedy přišel takový naivní, myslel jsem 
si, že to, co dělám v domě dětí, bude 
ve škole daleko lepší a efektivnější, 
protože děti mají ve škole daleko více 
času. To byl ale omyl. Musel jsem za-
čít přemýšlet jinak. 
Nabízí se otázka - jak?

Na střední školu jsem nastoupil 
ještě s takovou tou energií z domu 
dětí. Ze začátku to tedy fungovalo 
docela dobře. Když totiž mají děti 
pocit, že se jim učitel věnuje, tak 
mu to vracejí. Postupem času mi ale 
asi ta energie docházela, takže jsem 
si najednou začal říkat, že zájem dětí 
je stále menší. Snažil jsem se to tedy 
změnit a vydal jsem se opět tou cestou 
vzbuzovat v dětech zájem o učivo, 
a tedy dopřát jim více svobody a mož-
nost rozhodování. Někdy se tomu říká 

alternativní styl, ale já to označení 
nemám moc rád. Vlastně ale dodnes 
nevím, zda se mi to daří. 
Zřejmě ano, protože vaše děti, ales-
poň z většiny ohlasů, výuka baví.

Můj hlavní zájem je, aby děti měly 
vnitřní motivaci, nechci na ně vytvá-

řet tlak. Vše je však otázka názoru, 
zda tlak může vytvořit nějaký efekt, 
já si myslím, že z dlouhodobého hle-
diska ne. Nechci děti učit pracovat 
ve stresu, aby se to v dospělosti zase 
musely odnaučovat. Zdůrazňuji ale, 
že to je pouze můj názor, který vy-
chází z mých zkušeností. 
Jak tedy konkrétně probíhá vaše 
výuka?

Pracujeme systémem portfolio-
vého hodnocení. To znamená, že žáci 
dostávají práci a mají dojít k nějakému 
cíli. Snaží se sehnat si pro to informace 
nebo pracují s těmi, které již mají. 
Já jsem tam v roli spíše takového po-
mocníka a rádce. Samotná práce není 
pro děti vyloženě zadaná, mají možnost 
vybrat si z mé nabídky nebo si vymy-
slet svou. V mé nabídce jsou označené 
takové práce, které děti v učivu dále 
posunou. Někteří totiž chtějí neustále 

růst, zatímco jiní si spíše pomaleji utvr-
zují své znalosti. Jednotlivé práce mo-
hou být různě náročné a různě rozsáhlé. 
Systém je zavedený tak, že si nároč-
nost mohou volit postupně, něco jako 
ve hře, kdy se otevírají další kola, tady 
se otevírají vyšší náročnosti. Má to tedy 

svou návaznost. Není v tom však sou-
těživost. Hodnoceni jsou totiž z toho, 
kolik procent zvolených prací udělají. 
Jak se řeší chyby?

Chyby jsou cesta k tomu, aby do-
šly k cíli. Děti mají právo chybovat, 
když se to stane, řeknu jim, že práce 
není hotová. Pak mají právo se roz-
hodnout, zda ji dodělají. Důležité 
je najít tu chybu, pokud si nevědí rady, 
mohou si najít informace na internetu, 
zeptat se mě nebo spolužáků a pak vše 
dořešit. Děti tedy nedostávají známky, 
vždy se dohodneme, zda je práce ho-
tová, nebo je potřeba ji ještě dokončit. 
Známku dostanou až na vysvědčení 
podle toho, kolik procent zvolených 
prací udělají.
Je pravdou, že dnes děti umí nové 
technologie ovládat velmi brzy a po-
měrně dobře?

Dětem se dnes technologie, ať jsou 

to počítače, tablety nebo mobily, dostá-
vají do rukou brzy, ale umí je ovládat 
spíše formou her. Snažím se je tedy 
postupně učit tak, aby přístroje uměly 
ovládat i pro jejich budoucí pracovní 
život, a zároveň je varovat před tím, 
aby se technologie staly jejich pány. 
Musí je tedy používat jako nástroj, ne-
měly by jim ovládat život.
Jsou děti na základní škole opravdu 
schopné si uvědomit rizika nových 
technologií, důsledky svého chování 
na internetu?

Vždy jsou schopné si uvědomit 
rizika na úrovni jejich věku, od toho 
se musí odvíjet systém varování a pre-
vence, který by měl být upravován 
právě podle dalšího zrání dítěte. 
Jak víte, před čím děti varovat, když 
vlivem rychlého vývoje mohou být 
rizika za pár let zcela jiná než dnes?

To je právě těžké, v minulosti uči-
telé alespoň trochu věděli, na co mají 
své žáky připravit. V této době při-
chází změny tak rychle, že nikdo 
nemůže tušit, jaké nároky budou 
na dnešní děti v dospělosti kladeny. 
Proto by škola měla žáky hlavně učit 
umět reagovat na změny, poznávat 
souvislosti. Prostě být na změny při-
pravený. Dnes už nestačí znát pouze 
fakta, ta se dají rychle vyhledat. Děti 
se potřebují naučit fakta analyzovat, 
třídit a propojit. A hlavně si ověřit je-
jich důvěryhodnost.

Emil Zahálka je učitelem přes třicet let. Nejprve působil v domě dětí a mládeže, poté učil na střední škole a nyní 
se věnuje dětem na základní škole Akademika Heyrovského. Jeho doménou je informatika, věnuje se ale 
i fyzice a dětské televizi, která se na škole učí jako volitelný předmět. Snaží se učit tak, aby to děti bavilo a měly 
o výuku zájem. Přestože to může znít jako samozřejmost, není tomu tak. Právě o náročnosti udržení zájmu 
dětí, o portfoliovém systému výuky, ale i o úskalí moderních technologií hovořil v následujícím rozhovoru.

Emil Zahálka:

Škola by měla učit žáky 
reagovat na změny 

DĚTEM SE DNES TECHNOLOGIE, AŤ JSOU TO POČÍTAČE, 
TABLETY NEBO MOBILY, DOSTÁVAJÍ DO RUKOU BRZY, 
ALE UMÍ JE OVLÁDAT SPÍŠE FORMOU HER.



rozhovor minitéma

minitéma | 9

Neseď doma a dostaneš bod, Life 
is skill motivuje děti k aktivitě

Vyrazit ven s mobilem v kapse, 
zasportovat si nebo se věnovat kul-
tuře a dostat za to odměnu. To je zá-
kladní myšlenka projektu Life 
is skill, který nyní nově rozjela pětice 
Chomutovanů – tatínků, kteří se roz-
hodli nenechávat sedět děti doma 
u počítačů, ale zároveň jim moderní 
technologie nezakazovat. „Dětem ne-
můžeme používání mobilů či počítačů 
zakázat, to není dobrá cesta, ale mů-
žeme je naučit používat je jako nástroj 
k dosažení nějakého cíle,“ uvedl Petr 
Káš, jeden z vývojářů.

Spolek Life is skill vznikl v roce 
2017. „Již dříve na vysoké škole jsem 
věděl, že bych chtěl jednou vytvořit 
projekt, ve kterém by se mohli lidé 
nějakým zdravým způsobem porov-
návat. To byla základní myšlenka, 
kterou jsme pak rozvíjeli s kolegy 
dále. Zaměřili jsme své úsilí na děti, 
nové technologie i sport nebo kulturu. 
Nyní je nás v týmu pět, soustředíme 
se především na Chomutov, ale jak 
se zvyšuje povědomí o naší práci, 
je o ní zájem i v jiných městech,“ po-
psal Petr Káš.

ZAČÍNÁME HRÁT
Vše začíná registrací. Ta je vymy-

šlená velmi důmyslně, jak s ohledem 
na ochranu osobních dat, tak i na in-
formovanost rodičů. Na stránkách 
www.lifeisskill.cz přes sekci Moje 
hra vyplní dítě mezi 6 a 18 lety při-
hlašovací formulář, do kterého uvede 
své jméno a příjmení, přezdívku, 

 email, telefonní číslo, datum naro-
zení a poštovní směrovací číslo. Dále 
vyplní i kontakt na svého zákonného 
zástupce, u kterého musí uvést email 
odlišný od prvního. Následně na oba 
emaily budou zaslané aktivační 
odkazy. „Dítě jen pak přes odkaz 
aktivuje pomyslnou polovinu účtu. 
Zákonný zástupce dítěte se z mailu 
dozví, jaké údaje dítě poskytlo, 
do čeho se hlásí a pak aktivuje dru-
hou polovinu. Nelze aktivovat účet 
jen jedním odkazem. Pokud rodič 
s přihlášením svého dítěte do projektu 
nesouhlasí, účet neaktivuje a veškeré 
údaje budou do sedmi dnů smazané,“ 
vysvětlil Petr Káš.

Po registraci se dítě snadno při-
hlásí do uživatelského prostředí, kde 
již vidí veškeré informace o svých bo-
dech, může si prohlédnout mapu čipů, 
přehled akcí a podobně. A nastane čas 
sbírat body.

BOD ZA AKTIVITU
Cílem hry je sbírat body. Ty děti 

dostanou za projevenou aktivitu, 
kterou si mohou samy vybrat po-
dle svých zájmů. Například vyrazí 
do knihovny, kde si půjčí knihu 
nebo zahrají společenskou hru, 
pak si mohou načíst bod. Podobně 
to funguje i jinde. Třeba v Domečku 
dostane bod za účast na kroužku, 
v Aquasvětě za návštěvu bazénu, 
ve sportovních klubech za zvládnutí 
tréninku, ale také v lesích v okolí 
Chomutova za procházku, na hra-

dech po prohlídce a podobně. Čipy 
nejsou nikde schované, není cílem 
je hledat. Vždy jsou dobře viditelné. 
Daný bod si může účastník načíst 
jen jednou denně, ale různých bodů 
v odlišných aktivitách může za stej-
nou dobu nasbírat hned několik. Body 
se načtou do aplikace a dítě si může 
porovnat počty s ostatními účastníky. 
„To je také forma motivace. Pokud 
bude chtít dítě vyhrát, hned uvidí, 
jak si vede a kolik bodů ještě musí 
nasbírat, aby se umístilo na předních 
příčkách,“ dodal vývojář.

Přestože hra využívá moderní 
technologie, autoři si dali záležet 
na tom, aby samotná fyzická akti-
vita byla dominantní. Načtení bodu 
do aplikace zabere několik vteřin, 
porovnání a získání informací z ap-
likace pak několik minut. „Nejsou 
tam žádné moduly, aby si děti mohly 
navzájem psát a podobně. Myšlenka 
je taková, aby děti strávily delší čas 
samotnou aktivitou, než následně 
používáním aplikace. Zjistí, jak 
se mu připsaly body, prohlédne si ná-
stěnku akcí, porovná se s ostatními, 
prohlédne si ceny a více se tam nezdr-
žuje,“ vysvětlil Petr Káš.

Ke hře je zapotřebí mít chytrý 
telefon s funkcí NFC. Při načítání 
čipů není zapotřebí být připo-
jen k internetu, ale uživatel musí 
být přihlášen v aplikaci pod svým 
profilem z posledního dostupného 
připojení k internetu. Technologie 
NFC umí čip zaznamenat offline 
a po připojení k internetu ho na-
čte do aplikace. Tento typ čipu 
je oproti QR kódu lépe zabezpe-
čený. Zatímco QR kód by mohl 
někdo zneužít například ofocením 
a následným načítáním i z jiného 
místa, než bylo určené, NFC kód 
je spojený s danou lokací a v jiném 
místě nefunguje.

Čipů je v Chomutově a okolí 
zhruba pět desítek. Děti je najdou 
v různých sportovních klubech, 
v Domečku, muzeu, knihovně, 
Aquasvětě, zooparku, na hvězdářské 
věži a v okolí pak například v jir-
kovském podzemí, na kláštereckém 
zámku, na hradě Perštejn, u turistic-
kého altánu v Měděnci, na vyhlídce 
v Perštejně, na křimovské přehradě 
a na mnoha dalších místech. Jeden 
čip se nachází v pražském divadle 
Na Vinohradech, jeden je již umís-
těn v crossfitovém centru v Ostravě. 
Další místa kvapem přibývají. Mapu 
s čipy účastník vidí v aplikaci.

Hra trvá vždy od září od srpna. 
Na konci sezony bude vyhodnocena 
a děti s nejvíce body získají ceny, 
mezi které patří například zahraniční 
zájezd, jízdní kolo, adrenalinový zá-
žitek, sportovní oblečení a podobně. 
„Kromě celoroční hry plánujeme 
i menší měsíční nebo dvouměsíční 
hry, za které budou účastníci také od-
měňováni,“ doplnil Petr Káš. V sou-
časné době hraje přes sedmdesát dětí.

KDO CHCE ČIP?
Spolek se v umisťování čipů 

soustředí především na Chomutov 
a blízké okolí, zájem o hru však 
přichází čím dál častěji i z jiných 
měst. To může hru pouze zatraktiv-
nit, účastníci z jednoho města budou 
tak moci sbírat body i při výletech 
či dovolených v jiných oblastech. 
Zařízení, které o čip stojí, může vypl-
nit formulář na webu spolku a organi-
zátoři se podle zaměření rozhodnou, 
zda se tam čip hodí a nainstalují ho. 
V současné době s tím nejsou spojené 
žádné poplatky.

Hra je nyní ve stadiu pilotního 
spuštění, nadále se vychytávají 
chybky, stabilizuje se bezpečnost 
i funkčnost, zatraktivňuje se uži-
vatelské prostředí. Je však plně 
funkční. Ani po ukončení pilotní fáze 
se na ní nepřestane pracovat. Na ka-
ždou novou sezonu bude přichystaná 
nějaká inovace. Projekt by se také 
mohl účastnit různých akcí spřátele-
ných organizací nebo města, na kte-
rých si účastníci budou moci nasbírat 
za aktivity najednou více bodů.

Plány do budoucna jsou jasné – 
především to bude rozvoj projektu. 
„Hra v původní myšlence by mohla 
být upravená třeba pro celé rodiny, 
dospěláky nebo pro seniory. Jistě 
bude narůstat počet míst s čipy, při-
bývat zajímavých aktivit. Vše musí 
být pro účastníky zajímavé, atrak-
tivní, ale bezpečné. To je náš cíl,“ 
uzavřel Petr Káš. 
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Vaše témata
 PODNĚTY

LAVIČKY BUDOU 
DOINSTALOVÁNY

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, 

jak to vypadá s umístěním laviček 
kolem Bandy a celé cyklistické 
stezky, tak jak to bylo schváleno 
v roce 2018. Zatím jsem našla 
jenom jednu novou lavičku podél 
stezky ve Škroupově ulici...

Děkuji, H. V.
Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz. Vítězný 

návrh participativního rozpočtu 
2018 Odpadkové koše a lavičky 
podél cyklostezky od Bezručova 
údolí k Bandě měl za cíl podél cy-
klostezky, popř. cyklotrasy v úseku 
od Hřebíkárny až k Bandě instalovat 
zhruba po 500 až 750 m lavičku 
a odpadkový koš. Vytipovali jsme 
vhodná místa pro 8 laviček a 8 košů.

V loňském roce se osadilo 
7 ks laviček (1 ks je prkno na zídce 
u dolní brány zooparku) podél cy-
klostezky od ulice Lužická (u firmy 
Povodí Ohře) až k areálu DPCHJ 
(zezadu u parkoviště, kde končí 
cyklostezka).

Jednu lavičku jsme nemohli 
instalovat, protože v místech u cyk-

lostezky u zooparku – pod Praturem 
probíhaly stavební práce s poklád-
kou kabelu pro veřejné osvětlení 
podél cyklostezky. Takže jsme čekali, 
až se zde stavební práce dokončí. 
Jelikož nelze v zimním počasí prová-
dět betonážní práce, musíme čekat 
na jaro, kdy do těchto míst osadíme 
zbývající lavičku a ke všem stanoviš-
tím 8 odpadkových košů.

S pozdravem  
a přáním příjemného dne

Ing. Tereza Rödlingová,
odbor rozvoje a investic 

DOPRAVNÍ PODNIK 
ŘIDIČE HLEDÁ

Dobrý den,
mám podnět kvůli DPCHJ. Jako 

každý dopravní podnik má pro-
blém s nedostatkem řidičů, do-
pravní podnik se je snaží nalákat 
na různé benefity. To ale nestačí. 
Teď jsem viděl i reklamu na trolej-
busu, že shání řidiče autobusu. Pak 
se ale dozvím od známého, že mají 
stop stav, i když mají málo řidičů. 
Jaký je důvod? Noví řidiči se hlásí, 
ale oni neberou z jednoho důvodu, 
že nemají peníze na zaplacení vý-
plat. Vy jako město byste s tím měli 
něco udělat, nemyslíte? Protože 
za rok se může všechno změnit 

a lidi začnou nadávat, že se omezují 
spoje, až nakonec tady budou jezdit 
autobusy a trolejbusy jednou za dvě 
hodiny. Většina měst to začala řešit 
a přidala peníze. Situace se rázem 
změnila. Doufám, že svým roz-
hodnutí uděláte radost jak řidičům 
DPCHJ, tak i případným zájemcům 
o povolání řidiče.

V. D.
Vážený pane,
děkujeme za Váš podnět. 

Skutečnost je zcela jiná, než uvá-
díte, a také žádný „stop stav“ 
neexistuje. V období od 1. ledna 
do 13. února 2019 bylo uzavřeno 
5 nových pracovních poměrů s ři-
diči. V autoškole se nyní připravují 
2 řidiči, kterým náklady na získání 
řidičského oprávnění sk. D v pl-
ném rozsahu hradí DPCHJ. Dále 
máme, z důvodu možnosti získání 
až 85% dotace na vzdělávání, 
podané dvě žádosti v projektu 
POVEZ II (Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců) pro 
7 potencionálních zaměstnanců 
k získání řidičského oprávnění 
skupiny D.

Od 1. ledna 2019 jsme díky 
navýšení kompenzací od objedna-
vatelů MHD (od měst Chomutova, 
Jirkova a obcí Údlice, Spořice, 
Černovice a Droužkovice) na rok 
2019 navýšili základní mzdy 
o 10 %, což bychom si, pokud 
by „nebylo na výplaty“, jak píšete, 
nemohli dovolit.

DPCHJ, a. s., (tak jako který-
koliv jiný zaměstnavatel) odmítá 
znovu zaměstnávat pouze problé-
mové zaměstnance, se kterými 
již v minulosti ukončil pracovní 
poměr z důvodu porušování po-
vinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k zaměst-
nancem vykonávané práci.

S pozdravem
Ing. Petr Maxa,

ředitel společnosti

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NÁPAD, PODNĚT ČI 
ZKUŠENOST S NĚČÍM ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

1  neděle 14. 04. 2019 od 15:00 v Domečku (Středisko volného času, Jiráskova ulice 4140, Chomutov 430 03)

2  čtvrtek 23. 05. 2019 od 16:30 v Chomutovské knihovně (Palackého 4995/85, Chomutov 430 01),

3  čtvrtek 06. 06. 2019 od 16:30 na ZŠ Zahradní (Zahradní 5265, Chomutov 430 04).

PŘEDSTAVTE NÁM SVÉ NÁPADY DO TŘETÍHO ROČNÍKU 
PROJEKTU SPOLEČNĚ TVOŘÍME CHOMUTOV
Od března do května tohoto roku se těšíme na 
Vaše návrhy na oživení nebo upravení veřejných 
prostranství na pozemcích města Chomutova.  
Ve hře je znovu 5 miliónů korun z městského 
rozpočtu.

Vyplňte jednoduchý formulář online rovnou na 
webu www.naschomutov.cz nebo si ho stáhněte 
a vyplněný zašlete na e-mailovou adresu  
tvorime@naschomutov.cz. 

Návrh samozřejmě můžete sepsat (obálku 
nadepište „Společně tvoříme Chomutov“) a poslat 
ho na adresu: 

Magistrát města Chomutova 
odbor rozvoje a investic 
Zborovská 4602 
430 28 Chomutov

Jednou z nutných podmínek postoupení návrhu dále, je prezentace Vašeho 
návrhu na veřejném projednání. Vyberte si tedy termín, kdy své nápady 
představíte ostatním:

www.naschomutov.cz
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JANA HONSOVÁ 
Je zástupkyní ředitelky pro druhý stupeň základní školy ve 
Školní ulici, ale hlavně je patronkou matematických tříd, 
o které se stará. Jejím názorem je, že chytré děti je třeba 
více podporovat, aby se rozvíjel jejich talent. Koncept 
matematických tříd se škole velmi osvědčil, protože absolventi 
jsou úspěšní na středních školách. Krajským úřadem je 
jmenována hodnotitelem matematických soutěží.

ROMAN DUŠEK
K fotografování se dostal v devadesátých letech, ale nejvíce ho 
chytlo v roce 2008. V té době se seznámil s fotografy Mirkem 
Radou a Liborem Zavoralem, kteří mu pomáhali fotograficky 
vidět. Focení je stále jen koníčkem. Jeho výstavní síní je 
instagram, jak jeho vlastní, tak instagram města Chomutova či 
chomutovského muzea. Často jsou jeho fotky vidět v místních 
novinách. Žánrově není vyhraněný, hlavně se snaží dívat se 
jiným pohledem. Díky tomu lidé o jeho fotkách říkají, že mají 
příběh.
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Časopis oblastního muzea 
oslavil padesáté výročí

Křížovou cestu připomenou obrazy z 18. století

Prázdniny mohou děti strávit v knihovně,
stanou se třeba detektivy nebo tanečníky

Oblíbený časopis milovníků 
historie, umění i přírody s ná-
zvem Památky, příroda, život vyšel 

na konci loňského roku už popa-
desáté. Při této příležitosti získal 
novou podobu. „Namísto čtyř čísel 
za rok bude nadále vycházet jed-
nou ročně, ale roční rozsah zůstane 
zachován. Nové číslo na více než 
stovce stran nabízí zajímavé články 
z oborů přírodovědy, archeologie 
a historie. Velká péče byla věno-
vána také grafickému zpracování 
publikace, které je přehledné a mo-
derní. Pro zahraniční čtenáře jsou 
za články zařazena také resumé 
v němčině,“ uvedla vedoucí redak-
torka časopisu Milena Bílková.

Aktuální ročenku otevírá čtve-
řice přírodovědných příspěvků. 
Následuje článek o dlouhodobém 
archeologickém výzkumu ger-

mánského pohřebiště nedaleko 
Chomutova. Další text nahlíží hlu-
boko do historie chomutovského ná-
městí, následující články čtenáře za-
vedou do nedávných dějin 20. století. 
Poslední studie pojednává o vývoji 
vsí v Krušných horách na Jirkovsku. 
Časopis je v prodeji v Oblastním 
muzeu v Chomutově za 160 korun.

Historie časopisu chomutovského 
muzea sahá do let 1963 a 1964, kdy 
byl vydáván s podtitulem Zpravodaj 
Vlastivědného muzea v Chomutově. 
Po pauze ve vydávání začal pravi-
delně vycházet od roku 1969 a nesl 
podtitul Vlastivědný čtvrtletník 
Chomutovska. „Od samého počátku 
bylo cílem časopisu publikování 
odborných i populárněnaučných 

článků a zpráv, věnovaných zejména 
regionu Chomutovska a Kadaňska. 
Texty odborníků i nadšených ama-
térů sloužily a slouží k poučení 
čtenářů o nových objevech, zjiště-
ních a zajímavostech v přírodověd-
ných oborech, v archeologii, historii 
nebo dějinách umění. Regionální 
bádání je díky práci s prameny, 
dobré znalosti širších souvislostí 
i úzce vymezeným tématům velmi 
přínosné i v celostátním kontextu. 
A na Chomutovsku má skutečně vel-
kou tradici,“ sdělila Milena Bílková.

Časopis se tradičně těší pozor-
nosti milovníků přírody, historie 
i památek. Je také vhodným zdro-
jem informací pro místní učitele 
a studenty.

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravilo pro velikonoční období 
výstavu s názvem Křížová cesta – 
cykly barokních obrazů. Ve velkém 
sále na radnici jsou vystaveny dva 
cykly rozměrných barokních ob-
razů, které na tradičních zastaveních 
zachycují Kristovy pašije. „Právě 
období Velikonoc je pro křesťany 
časem rozjímání o utrpení a vzkří-
šení Ježíše Krista. V 18. století bylo 

pravidlem, že obrazy křížové cesty 
tvořily součást výzdoby kostelů 
a pojila se s nimi velikonoční po-
božnost,“ uvedla Milena Bílková, 
která je spolu s Radkem Zozulákem 
autorem výstavy.

Oba vystavené cykly obrazů 
byly namalovány pro františkán-
ský klášter v Kadani. Starší z nich 
pochází z poloviny 18. století. 
Dochoval se v kompletním počtu 

čtrnácti obrazů a je součástí sbírky 
chomutovského muzea. Písemné 
prameny zpravují o tom, že v roce 
1769 byl tento cyklus v kostele 
nahrazen novým, s většími obrazy, 
kterých se dodnes dochovalo dva-
náct. Tyto obrazy jsou majetkem 
Biskupství litoměřického, které 
je na výstavu laskavě zapůjčilo.

Malby z obou cyklů byly v ne-
dávné době zrestaurovány, návštěv-

níci proto mohou působivé výjevy 
obdivovat v podobě, v jaké zdobily 
stěny františkánského řádového 
kostela v období pozdního baroka. 
K vidění jsou také liturgické nádoby 
a staré knihy, vzácné liturgické 
oděvy i drobné grafické tisky. Z de-
pozitáře na výstavu zamíří i několik 
cenných obrazů a soch s motivy 
Kristových pašijí. Výstava potrvá 
do 27. dubna.

Chomutovská knihovna za-
baví děti o prázdninách, připravila 
pro ně hned několik zajímavých 
akcí. Bavit a vzdělávat bude však 
knihovna i mimo březnové prázdni-
nové dny. 

Na detektivy si budou hrát děti, 
které jejich rodiče přihlásí na jedno-
denní příměstský tábor. Ten se usku-
teční v úterý 12. března. Hned druhý 
den mohou školáci do knihovny 
zamířit znovu, a to v 9.30 nebo 
v 17 hodin, kdy bude hrát divadlo 
Cirkus Žebřík pohádku Jak se budí 
země. Čtvrtek děti pěkně rozhýbe, 
bude se totiž konat diskotéka s roc-
kovým sborem Melodica. Poslední 
den jarních prázdnin mohou děti 
strávit v mosteckém Divadle rozma-

nitostí, kde mohou zhlédnout před-
stavení King Kong  člověk nebo 
zvíře? Po představení se děti mohou 
podívat do zákulisí divadla. 

Víkend od 22. do 24. března 
bude v knihovně patřit hrám. Celé 
rodiny si mohou přijít zahrát deskové 
či karetní hry a opravdu bude z čeho 
vybírat. Na veletrhu Deskohrátky 
se totiž představí jak letošní herní 
novinky, tak i osvědčené společenské 
hry. Komu hraní v knihovně nebude 
stačit, může si hru koupit domů. 

Tradiční březnovou akcí 
se již stala Noc s Andersenem, 
v Chomutovské knihovně se bude le-
tos konat 29. března. Děti v knihovně 
přespí do druhého dne a budou 
se sez namovat s knihami, autory, ale 

i s další nabídkou knihovny. Čeká 
na ně i zábavný program. 

Chomutovská knihovna kromě 

akcí pro děti připravuje program 
i pro dospělé. Kompletní přehled na-
jdete na www.skks.cz.
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Od Hřbitovního předměstí  
až po proslulou továrnu

 Zbořením výškové adminis-
trativní budovy chomutovských 
válcoven a navazujících továrních 
hal byl otevřen výhled do bývalého 
průmyslového komplexu, jenž byl 
téměř půl století ukryt mezi jeho stav-
bami. Jedná se o místa, s nimiž jsou 
spojená významná období z minulosti 
Chomutova. 

Na širokém prostoru rovného 
továrního prostranství, dosahujícího 
až ke svahu vinohradského kopce, 
stávala jihovýchodní část Hřbitovního 
předměstí. K jeho založení na ša-
chovnicovitém půdorysu s pravoúh-
lou sítí ulic došlo ve třicátých letech 
16. století, kdy byl pánem Chomutova 
Šebestián z Veitmíle. 

Chomutovské Hřbitovní předměstí 
se rozkládalo na ploše o rozměrech 
280 na 540 metrů. Volně navazovalo 
na dnešní Mosteckou ulici a úsek 
městského opevnění v nynější ulici 
Na Příkopech. Založení předměstí 
představuje z hlediska dějin územního 
vývoje Chomutova naprosto mimo-
řádnou událost, jejíž význam ještě 
nebyl zcela doceněn. 

V podélném severojižním směru 
od vinohradského kopce jej dělily tři 
ulice, z nichž se v úplnosti zachovala 
pouze první – dnešní Partyzánská, 
kterou poněkud zkrátila průjezdní ko-
munikace Vinohradská, jejíž trasa ne-
organicky a brutálně porušila původní 
půdorys předměstí.

Z druhé ulice, dnešní Tovární, 
zbyla jenom vozovka za bývalou 
městskou poliklinikou podél plotu 
válcoven, které také na počátku še-
desátých let minulého století pohl-
tily zmíněnou jihovýchodní třetinu 

Hřbitovního předměstí, původně 
zakončeného ulicí, která se nej-
prve jmenovala U železáren, poz-
ději Mannesmannova a na konci 
své existence nesla jméno básníka 
S. K. Neumanna. 

Trasu, kudy vedla tato ulice, vy-
mezuje souvislý stojící tovární blok, 
který je nyní vidět právě z Tovární 
ulice nebo z míst před bývalou zá-
vodní jídelnou národního podniku 
Válcovny trub a železárny na počátku 
Dukelské ulice. Jeho linie vymezuje 
prostor, kam až dosahovala zástavba 
Hřbitovního předměstí, zbořená při 
rozšiřování válcoven, a umožňuje tak 
učinit si představu o jeho původním 
monumentálním rozsahu.

Dlouhý tovární blok, který je dnes 
patrný z Tovární ulice, vymezuje 
prostor, kam dosahovala zástavba 
Hřbitovního předměstí. Stojí v mís-
tech, kde byly před více než sto čtyři-
ceti lety položeny základy železáren-
ského průmyslu v Chomutově.

Krušnohorská železářská a oce-
lářská společnost (Erzgebirgische 
Eisen – und Stahlwerksgesellschaft) 
byla založená v roce 1870. Za pod-
pory chomutovské městské rady 
získala rozsáhlé pozemky sousedící 
s Hřbitovním předměstím a postavila 
na nich velkou železárnu se slévárnou 
šedé litiny, pudlovnou, čtyřmi parními 
buchary, válcovnou plechů, tažírnou 
drátů, kovárnou s dvaceti výhněmi 
a dílnou se sedmadvaceti soustruhy. 

Podnik zaměstnával okolo čtyř 
stovek dělníků a ročně vyproduko-
val asi sedm tisíc tun hutnických vý-
robků, mimo jiné i železniční koleje, 
kovové mříže a vrata, transmise, parní 

buchary, soustruženou dělostřelec-
kou munici nebo lité dělové koule. 
Slibně se rozvíjející produkci zasadil 
smrtelnou ránu pokles akcií na vídeň-
ské burze v květnu 1873 a následná 
hospodářská krize. Nová kapitola 
v dějinách této železárny se za-
čala psát na konci osmdesátých let 
19. století, když ji koupila společnost, 
která vyráběla bezešvé trubky paten-
tově chráněným způsobem objeve-
ným bratry Reinhardem a Maxem 
Mannesmannovými.

Nejvýraznějšími a nejosobitěj-
šími památkami na tyto doby jsou 
dvě správní budovy železáren, které 
nyní můžeme vidět také z obou výše 
uvedených míst. Byly postaveny ještě 
za působení Krušnohorské železářské 
a ocelářské společnosti na počátku se-
dmdesátých let 19. století, což z nich 
činí jednu z nejstarších industriálních 
památek v Chomutově. 

Hlavním administrativním cent-

rem válcoven byla budova u hlavní 
brány závodu. Sloužila do roku 1938, 
kdy byla dokončena nová správní 
budova. Její čtyřpodlažní stavbě s vy-
sokou valbovou střechou z červených 
tašek a s výrazným sdruženým viký-
řem nelze ani dnes upřít jistou dávku 
elegance. 

Ačkoli se nacházela v blíz-
kém sousedství staré správní bu-
dovy, ležela už mimo areál továrny, 
na Hřbitovním předměstí. Vznikla 
na místě bývalého domu čp. 489, 
v němž byla umístěna kantýna 
Mannesmannových závodů. Stála 
na nároží dvou ulic. Jednou z nich 
byla dnešní Grégrova ulice a druhou 
již neexistující ulice S. K. Neumanna, 
jejíž trasa zůstala zachována v linii 
tovární komunikace. Přemosťovala 
ji krytá chodba, propojující ve výšce 
druhého patra obě bývalé správní 
budovy.

Pokračování příště.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

JÍZDNÍ KOLO Z ROKU 1875
Jednou z hlavních úloh nejen 

chomutovského muzea je vedle 
výstavní činnosti i snaha zachovat 
své sbírkové předměty pro budoucí 
generace v pokud možno co nej-
lepším stavu. Vybrané exponáty 
se proto nechávají restaurovat. 
V roce 2017 přišlo v muzeu na řadu 
mimo jiné jízdní kolo z roku 
1875 z Kadaňska. Jeho přední 
a zadní kola jsou spojena dřevěným 
rámem, sedačka, šlapadla a řídítka 
jsou železná. Obě kola jsou opat-
řena železnými obručemi. Hřeby 

jsou kovové. Na rámu je čer-
ným písmem vyveden německý 
nápis Sturmvogel (česky buřňák 
= druh ptáka) a datace „1875“. 
Velociped je vysoký 139,5 cm, 
dlouhý 186 cm a průměr předního 
kola činí 90 cm, průměr zadního 
kola pak 48 cm. Tento typ jízdního 
kola vychází ze staršího veloci-
pedu, tzv. draisiny vynálezce Karl 
von Draise ze 20. let 19. století, jež 
byla v šedesátých letech vylepšená 
P. Michauxem o pedály na předním 
kole. Takový velociped má chomu-
tovské muzeum ve sbírce také. 

Železárny na fotografii z roku 1889.
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Dyáda pomáhá s výchovnými problémy dětí

Domluvit se společně mohou příbuzní i kolegové 
z práce, spory tak nekončí u soudu

Lidé pomohli útulkům a bavili 
se s kouzelníkem i zpěvákem

Středisko výchovné péče Dyáda 
je školské poradenské zařízení, které 
se věnuje dětem s výchovnými pro-
blémy, pracuje s jejich rodiči nebo 
i učiteli. Výchovné problémy zna-
menají například nerespektování 
pravidel, autorit, hranic, neplnění 
povinností, lhaní, krádeže. V Dyádě 
řeší také rizikové chování dětí v me-
zilidských kontaktech, na sociálních 
sítích, ve vztahu k návykovým látkám 
a podobně.

Potíže v chování však u dětí mo-

hou signalizovat i různá osobnostní, 
vztahová nebo rodinná trápení. 
„V Dyádě pracujeme i s dětmi ne-
jistými, úzkostnými, které jsou obětí 
šikany a mají tendence se před okolím 
uzavírat. Dále s dětmi, které se se-
bepoškozují, nevěří si. Nebo s těmi, 
kterým se nedaří najít společnou řeč 
s vrstevníky a upozorňují na sebe 
nevhodnými způsoby. Problematika, 
se kterou se rodiče na Dyádu obracejí, 
je široká a pestrá,“ uvedla vedoucí 
Střediska výchovné péče Dyáda Petra 

Bělohlavá.
Úkolem odborníků v Dyádě 

je dobrá diagnostika vzniku obtíží 
a pomoc klientům při hledání řešení. 
Dítě a jeho rodina docházejí na am-
bulantní konzultace a za pomoci eto-
peda nebo psychologa se snaží najít 
správný směr. Ne u každého to jde 
dobře. „Pokud se nepodaří vyřešit 
situaci na konzultacích ambulantních, 
pokud problémy pokračují, může být 
dítěti plnícímu povinnou školní do-
cházku nabídnut osmitýdenní terapeu-

tickodiagnostický pobyt. Zde je od-
borná pomoc intenzivní. Efektivní 
může být už jen samotné vytržení 
dítěte z nevhodné party a přesazení 
do jasných pravidel, jasného režimu 
dne,“ vysvětlila vedoucí Dyády. 
Pobytová část je v Mostě.

Pobočka Střediska výchovné péče 
Dyáda, kde pomáhají ambulantně, 
sídlí v Cihlářské ulici. Více informací 
je k dispozici na www.svpdyada.cz, 
na emailu chomutov@svpdyada.
cz a na telefonu 474 621 682.

Rodinné spory, neshody v práci 
a spoustu dalších případů nemu-
sejí lidé v krajní nouzi řešit pouze 
u soudů. Prostřednictvím mediace 
se mohou pokusit domluvit. „Přestože 
jsou některé spory na první pohled 
velmi složité, je jejich podstata někdy 
velmi jednoduchá. Ve své praxi jsem 
se setkala s případy, které vypadaly, 
že se budou řešit velmi obtížně, ale 
opak byl pravdou,“ uvedla Anna 
Beková, zapsaná mediátorka.

Do mediační kanceláře se dostali 
například dva příbuzní, bratranec 
a sestřenice, kteří se chystali podá-
vat žalobu k soudu, aby vypořádal 
závětí vzniklé spoluvlastnictví domu 

po babičce. „Nebyli spolu schopni 
komunikovat bez křiku a vzájemného 
napadání a soud se jevil jako jediné 
vhodné řešení. Nakonec však zkusili 
mediaci a po dvou sezeních jsme do-
sáhli dohody, kdy došlo k rozdělení 
velké zahrady, prodeji jedné její části 
a postupnému vyplacení jednoho kli-
enta z podílu na nemovitosti. Druhý 
klient začal v domě se svou rodinou 
žít,“ popsala Anna Beková.

Podobným případem byl pracovní 
spor, kdy k mediátorce zaměstna-
vatel poslal dva své zaměstnance, 
členy jednoho týmu. Nemohli spolu 
vyjít, každý měl jiný styl práce i ko-
munikace. Oba však byli pro firmu 

velkým přínosem, a tak se zaměstna-
vatel snažil o to, aby si je udržel oba. 
„Podařilo se nám stanovit postupy jak 
spolu komunikovat, přesně rozdě-
lit kompetence, aby bylo jasné, kdo 
za který úsek činnosti odpovídá. A po-
dařilo se nám vyjednat i s vedením 
firmy zapracování ujednaných po-
stupů i do dalších oddělení firmy, aby 
se do budoucna předešlo podobným 
případům,“ vysvětlila mediátorka.

Obtížně řešitelný vypadal spor dě-
dečka a jeho dcery, která mu nechtěla 
svěřovat vnuka, přestože o to dědeček 
velmi stál. Podařilo se při něm odkrýt 
staré, ale nezapomenuté křivdy, které 
mladé ženě bránily, aby mohla svému 

otci důvěřovat. V tomto případě me-
diace pomohla celé rodině, protože 
se vzájemné vztahy po letech napětí 
harmonizovaly.

Mediace je poměrně nová a ne-
známá služba, která pomáhá lidem 
v konfliktu dosáhnout vyvážené 
dohody, se kterou budou obě strany 
spokojeny. Výslednou dohodu může 
na návrh stran schválit soud nebo po-
tvrdit notář a má pak sílu rozsudku.

Kancelář Mediace Chomutov 
se nachází v Husově ulici 2160, více 
informací se lidé dozví na webu 
www.mediacechomutov.cz, nebo 
na emailové adrese bekova@me-
diacechomutov.cz.

Chomutované podpořili činnost 
zvířecích útulků. Desítky lidí se to-
tiž zúčastnily zábavné a prezen-
tační akce Nadačního fondu Slza 
zvířat v obchodním centru Central, 
při které se seznámily s činností 
fondu i s jednotlivými útulky, které 
fond zaštiťuje. „Díky návštěvníkům 
se nám podařilo vybrat necelé tři 
tisíce korun přímo při akci, následně 
nás ještě lidé podpořili zasláním 
příspěvku na transparentní účet. 
Z výtěžku jsme zafinancovali chytrý 
mobilní telefon, který potřebo-
val útulek v Olomouci mimo jiné 
i kvůli aplikaci na registraci čipova-
ných zvířat,“ uvedl místopředseda 
správní rady Ladislav Zimmermann 
s tím, že právě na takový druh 
podpory je fond zaměřen. „Sbírky 
kvalitního krmiva či hraček, mlsek, 

dek, vodítek a podobných věcí pro 
zvířata jsou pro nás samozřejmostí, 
ale za činností útulků se skrývá 
daleko více a my chceme podporo-
vat právě i zázemí pro zaměstnance 
útulků a jejich potřeby, které nejsou 
na první pohled vidět, ale jsou pro 
ně důležité. V minulosti fond pod-
pořil například jimlínský útulek po-
čítačovou technikou, nebo všechny 
své útulky propagačními předměty.

Při charitativní akci se lidé se-
známili s činností fondu i útulků 
z Klášterce nad Ohří, Jimlína 
či spolků Galgo v nouzi a Teplické 
kočky. Na programu bylo dále vy-
stoupení komediálního kouzelníka 
a baviče dětí Hopsíka, zpěváka 
Libora Schlenze či maskotů Slzičky 
a Štěstíčka. Pro děti byl připraven 
výtvarný koutek.
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Pracuji jako svářeč a poslední dobou 
mám vážné potíže s dýcháním, které 
podle mě souvisí s nebezpečnými 
výpary, které vznikají při sváření. 
Zaměstnavatel mě již upozornil, že 
pokud se prokáže, že můj zhoršený 
zdravotní stav bude trvalý, bude mě 
muset propustit. Mám nárok na ně-
jaké odstupné či kompenzaci? 

V praxi se stává, že se zaměstnanci 
v průběhu doby strávené v zaměstnání 
trvale poškodí zdraví, které mu může 
zabránit v jejím dalším výkonu. Při 
změně zdravotního stavu je zaměstna-
vatel povinen vás vyslat na mimořád-
nou lékařskou prohlídku ke svému 
závodnímu lékaři. Pokud závodní 
lékař rozhodne, že jste dlouhodobě po-

zbyl zdravotní způsobilost k vykoná-
vané práci, je zaměstnavatel povinen 
převést vás na jinou práci, nebo s vámi 
rozvázat pracovní poměr ze zdravot-
ních důvodů. 

Pro získání odstupného je klí-
čové prokázat, že poškození zdraví 
souvisí s výkonem práce. Potom se 
může jednat o tzv. nemoc z povolání. 
Zda se jedná o nemoc z povolání, 
záleží především na tom, jestli daná 
zdravotní indispozice je na seznamu 
možných nemocí z povolání. Ne ka-
ždé onemocnění může být uznáno za 
nemoc z povolání (např. sem nepatří 
chronické problémy s páteří či duševní 
onemocnění). Zároveň je zapotřebí, 
aby u zaměstnavatele bylo provedeno 

šetření, na základě kterého se prokáže, 
že podmínky na pracovišti či samotná 
pracovní činnost mohla nemoc z po-
volání způsobit. 

Pokud se potvrdí, že ztráta zdra-
votní způsobilosti je zapříčiněna 
nemocí z povolání, náleží vám od-
stupné ve výši 12 platů. Pokud vám 
v důsledku nemoci z povolání vzniká 
újma – například v podobě nákladů na 
léčení nebo ztráty na výdělku poté, co 
váš pracovní poměr skončí, můžete po 
něm požadovat náhradu škody. O od-
stupné může zaměstnanec přijít jen 
v případě, že zaměstnavatel prokáže, 
že zaměstnanec si vznik nemoci z po-
volání zavinil sám. Jedná se o případ, 
kdy zaměstnanec byl řádně sezná-

men s pokyny k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a byly mu 
poskytnuty veškeré potřebné ochranné 
pracovní pomůcky, zaměstnanec však 
jednal v rozporu s pokyny, respektive 
nepoužil příslušné ochranné pomůcky.

V tuto chvíli vám doporučuji za-
jistit si lékařské vyšetření u svého od-
borného lékaře a následně, pokud vás 
k tomu zaměstnavatel sám nevyzve, 
požádejte o mimořádnou lékařskou 
prohlídku u závodního lékaře. V pří-
padě pochybností se můžete obrátit 
také na naši bezplatnou sociálně akti-
vizační službu pro osoby se zdravot-
ním postižením (www.aprcr.cz). 

Mgr. Petr Džambasov,
vedoucí služby 

Již druhý měsíc jsem od svého za-
městnavatele neobdržela výplatu, 
která mi náleží. Situaci jsme zvládli 
pouze díky dostatečnému příjmu 
manžela. Jak se mám ale bránit?

Pokud Vám zaměstnavatel nevy-
platí mzdu, je to velice nepříjemné. 
Úspory nejsou vždy dostatečné, v ně-
kterých případech jsou nulové. Zákoník 
práce je však na Vaší straně. 

Jednou z možností je okamžité skon-
čení pracovního poměru v situaci, kdy 

Vám zaměstnavatel dluží mzdu (nebo 
její část) déle než 15 dní po splatnosti. 

Zákoník práce bohužel nepřihlíží 
k datu splatnosti, které máte uvedeno 
v pracovní smlouvě. Platí však, že 
výplatu například za měsíc leden Vám 
zaměstnavatel musí vyplatit nejpozději 
do konce měsíce února. Poté běží zmí-
něná doba 15 dní, kdy má zaměstnava-
tel možnost dlužnou výplatu doplatit. 
Pokud ani 16. března nemáte vypla-
cenou výplatu za měsíc leden na účtu 

(nebo i v hotovosti), můžete s okamži-
tou platností skončit pracovní poměr. 
Z uvedených informací tedy vyplývá, 
že pokud se zaměstnavatel s vyplace-
ním výplaty zpozdí, byť jen o týden, 
okamžité podání výpovědi z pracov-
ního poměru není možné. 

Pokud podáte okamžitou výpověď 
z pracovního poměru z důvodu dlužné 
výplaty, máte nárok také na to, aby 
Vám zaměstnavatel zaplatil navíc dva 
průměrné měsíční platy. Jedná se o plat, 

který byste dostávala během dvoumě-
síční výpovědní doby.

Ukončíteli pracovní poměr oka-
mžitě a výplatu od zaměstnavatele 
jste stále neobdržela, neztrácíte na ni 
zákonný nárok. Obraťte se písemnou 
formou na zaměstnavatele s výzvou, 
aby Vám dlužnou výplatu uhradil, neu-
činíli tak, podejte na něho žalobu. 

Denisa Podmanická, DiS.,
Sociální poradna Kamenná

www.soschomutov.cz

Za dva měsíce mám rodit. Bude 
to můj první porod. Je mi 33 let. 
Dosud vše probíhalo normálně. 
Čím více si o porodu čtu nebo poví-
dám s kamarádkami, tím větší sta-
rost mi to dělá. Chci udělat to nej-
lepší pro mé budoucí dítě, ale i pro 
mě. Jak se mám zachovat? Mám 
rodit doma, nebo věřit porodnici?

Tato otázka je možná tou nejtěžší 
v dnešním porodnictví a odpověď 
rozhodně přesahuje možnosti krát-
kého sdělení. Navíc se jedná o velmi 
kontroverzní problematiku, které mé-
dia věnují značnou pozornost a kde 
je nejvíce slyšet hlas zcela minoritní 
části společnosti.

Porod je jistě přirozený děj. 
Ale rovněž je přirozené, že při něm 
dochází ke komplikacím, které 
mohou vést k poškození zdraví (dí-
těte, matky nebo obou), v krajním 
případě až ke smrti. Nevím, kolik 
porodů by dopadlo takto smutně, 
kdyby neexistovalo dnešní moderní 
porodnictví. Ale i přes všechna pre-

ventivní opatření, která provádíme, 
jsme nuceni vykonat nejrůznější 
porodnické operace cca ve 20 % po-
rodů (tj. u každého pátého porodu). 
A to nemluvím o drobných zákro-
cích, které ani za operace nepova-
žujeme, např. ošetření porodních 
poranění. Všechny tyto zákroky jsou 
v domácích podmínkách prakticky 
neproveditelné.

Vzhledem ke všem těmto velmi 
hrubě popsaným rizikům Vám porod 
doma zásadně nedoporučuji. Riziko 
významného poškození zdraví 20 % 
a riziko špatně ošetřeného či neo-
šetřeného poranění přibližně 50 % 
je z mého pohledu nepřijatelné. 
Personál porodnic v ČR je erudovaný 
a připravený všechna tato rizika mi-
nimalizovat. Definitivní rozhodnutí je 
na Vás. V tu chvíli ale nesete odpo-
vědnost nejen za sebe, ale i za Vaše 
dosud nenarozené dítě.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko-porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Nemoc z povolání: Jak je to s odstupným?

Zaměstnavatel nedal výplatu. Můžu se bránit?

Riziko komplikací při domácím 
porodu je nepřijatelné
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Tonda Obal na cestách pomáhal 
dětem naučit se třídit odpad

Po řekách starověku pluli žáci 
při zábavné výuce dějepisu

Čarodějnice sebrala 
prvňáčkům vysvědčení

Mladí zdravotníci poznávali život v Seville

V základní škole Školní se konaly 
besedy o správném třídění odpadu 
pod názvem Tonda Obal na cestách. 
Protože pracovníci společnosti EKO
KOM nabídli škole hned čtyři školitele 
najednou, mohly besedy probíhat celý 
den v každé třídě od 1. do 6. ročníku. 
„Děti se tak dozvěděly, proč je třeba 
odpad třídit, že se nevytříděný odpad 
odváží na skládky nebo jak takové 
skládky vypadají. Součástí besed bylo 
totiž i promítání zajímavých videí, 
které školitelé vybírali podle toho, co 
děti právě zajímalo,“ uvedla koordiná-

torka EVVO Ivana Chloupková.
Žáky zajímalo, kolikrát se starý 

papír dá znovu použít a jak se recyk-
luje nebo co se dál děje s těmi starými 
zmačkanými plastovými lahvemi. „Jak 
byly děti překvapené, když se dozvě-
děly, že z nich byla možná vyrobena 
jejich nová zimní bunda nebo plyšák, 
kterého dostaly pod stromeček. Samy 
si potom třídění vyzkoušely, když 
dostaly karty s různými nakreslenými 
odpadky a měly je vhodit do malé po-
pelnice správné barvy,“ dodala Ivana 
Chloupková.

Také v kufřících, které s sebou 
lektoři přivezli, byly zajímavé věci. 
Například různě barevné vločky nebo 
vlákna, která se získávají rozemletím 
starých plastových lahví, dále poloto-
vary, z kterých se potom vyfukují nové 
plastové lahve, nebo desky z roztave-
ných plastů, které mohou posloužit na 
stavbu dalšího dětského hřiště. A to 
všechno místo toho, aby se musely za-
kládat další a další nové skládky nevy-
tříděného odpadu, na kterých si jednou 
nebude nikdo chtít postavit dům ani 
nic pěstovat.

V základní škole v ulici Akademika 
Heyrovského se konal dějepisný pro-
jekt završující výuku o staroorientál-
ních státech s názvem Plujeme po ře-
kách starověku. „Na chodbě jste klidně 
mohli potkat Mezopotámce, Egypťana, 
Indku, Číňana nebo Palestince. Byli 
tam zemědělci, vládci, obchodníci, 
tanečnice, otroci a dokonce jste mohli 
narazit i na mumii. Navzdory jejich 
původu z různých sociálních vrstev 
a zemí, dokázali efektivně spolupra-
covat ve skupinách při plnění úkolů,“ 
uvedla učitelka Markéta Pravdová.

Děti zvládly balzamovat mrt-
vého faraona, vytvořit bez mluvení 

společný plakát o různých staro-
věkých artefaktech, rýt do hliněné 
destičky, porazit Goliáše a vyřešit 
Šalamounovy hádanky, zrelaxovat se 
s mandalkami nebo vyřešit úkoly po-
mocí slavného čínského vynálezu – 
kompasu. Jednou z nejzajímavějších 
částí projektového dne byla před-
náška o Číně v podání Martina Petra, 
studenta chomutovského gymná-
zia. Martin strávil v Číně část svého 
dětství a velice poutavou a dětem 
blízkou formou vyprávěl o tamním 
životě a zvyklostech. Dokonce stihl 
dětem dát lekci, jak správně jíst čín-
skými hůlkami.

Prvňáčci ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského 
si převzali první vysvědčení velmi 
netradičně. Zachránili totiž zou-
falou malou čarodějku Čarnežku, 
která se bála jít domů se svým 
vysvědčením. Ukryli ji před roz-
zlobenou mamkou čarodějkou a ta 
jim na truc sebrala jejich první 
vysvědčení.

Společně s Čarněžkou, vílou 
a skřítkem dokázali prvňáčci spl-
nit všechny úkoly na pohádkové 
cestě. „Pomazlili a banány nakr-
mili Mimoně, u rytířů prokázali 

své počtářské dovednosti, s Elzou 
a Annou z ledového království roz-
třídili sněhové vločky, Šmoulům 
pomohli poznat stopy zvířat 
a s Bártem Simpsonem se svezli 
na skateboardu,“ popsala učitelka 
Markéta Pravdová.

Nejtěžší část výpravy čekala 
děti v Bradavicích, kde pod dohle-
dem Hermiony, Harryho Pottera 
a Brumbála zvládli v dračích 
slinách najít klíč a vzkaz, aby se 
vrátili do své třídy. Tam už čekali 
strážci pokladu s truhlou a vytou-
ženým prvním vysvědčením.

Rozšířit si osobní obzory, po-
rovnat život a práci v cizině a u nás 
doma, prověřit své jazykové schop-
nosti, naučit se samostatnosti, zkrátka 
vyjet na zkušenou, to je cílem pro-
jektu Erasmus+, který tuto šanci mla-
dým lidem dává. V lednu vycestovala 
partička šesti budoucích zdravotníků 
ze sloučených středních škol ESOZ 
do Španělska, konkrétně do srdce 
Andaluzie, do překrásné Sevilly. 
Dva týdny měli možnost chodit na 
praxi do pečovatelských ústavů, kde 
vykonávali pod dohledem taměj-
šího personálu běžné zdravotnické 
úkony, které se už u nás naučili. Za 
to sklidili pochvalu a uznání, i když 
se často dostávali do komunikačních 
problémů, které však dobře zvládli. 
Dorozumívacím jazykem byla an-
gličtina, ale bylo nutno zvládnout 
i několik základních španělských 

slovíček. Ne každý ve Španělsku totiž 
ovládá angličtinu. „Tato stáž byla pro 
mě velkým přínosem. Přiučil jsem se 
mnoha věcem, zlepšil jsem si komu-
nikační dovednosti. Myslím, že se mi 
zlepšil i smysl pro orientaci, musel 
jsem si rozvrhnout svůj čas a učit se 
samostatnosti. Španělé mě naučili, že 
není důvod někam spěchat, důležité je 
si čas rozplánovat. Jsem velmi vděčný 
naší škole, že jsem byl vybrán a mohl 
zde strávit dva týdny s báječnou par-
tou,“ zhodnotil praxi student Lukáš.

Ubytování a stravování probí-
halo v hostitelských rodinách. Bylo 
zajímavé ochutnat španělská jídla 
a bylo nutné se přizpůsobit jejich 
zvykům. Španělská siesta je i u nás 
známým pojmem. Ve volném čase 
nabízela Sevilla své nádherné pa-
mátky, například prohlídku katedrály, 
která je třetí největší v Evropě, dále 

návštěvu paláce Alcazar, býčí arény, 
mořského akvária a dalších zajíma-
vostí. Temperamentní tanec flamenco 
se tančí i na ulicích jako atrakce pro 
turisty.

Když se řekne Španělsko, každý 
si v první řadě vybaví slunečné pláže 
a moře. Proto studenty z Chomutova 
překvapil celodenní výlet do vnitro-
zemí, které v sobě ukrývá hornatou 
krajinu posetou bílými vesnicemi. 
Nejkrásnější z nich je určitě Ronda, 
která se rozkládá na vysokých skalách 
a zčásti i nad propastí. Typickými 
plodinami jsou v kopcích olivovníky 
a korkovníky. Takže suvenýr v podobě 
kvalitního olivového oleje přišel vhod.

Dva týdny uběhly jako voda. Na 
závěrečném posezení byly účastní-
kům předány Europasy, které jim 
dávají lepší šanci najít po škole dobré 
místo.
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Základní škola Na Příkopech 
otevírá od září sportovní třídu

Žáci poznávali 
knihy i autory

Záchranáři 
přiblížili dětem 
svoji práci

Marie Grimlová se zapsala do srdcí 
dětí i učitelů Palachovky

V základní škole Na Příkopech 
se od letošního září otevře nová 
sportovní třída zaměřená na fotbal 
a basketbal. Přihlásit se mohou 
žáci, kteří od září budou navště-
vovat šestý ročník základní školy. 
Třídu bude škola provozovat ve 
spolupráci s fotbalovým klubem 
Junior Chomutov a basketbalo-
vým klubem Levharti Chomutov. 
„Oba jmenované kluby mají ambici 
dále rozvíjet své tréninkové služby 
a spolupracovat na hlubším rozvoji 

sportovního talentu a osobnost-
ního vývoje vašeho dítěte,“ uvedl 
sekretář mládeže Junior Chomutov 
Marek Nezbeda.

Výběrové řízení do sportovní 
třídy 6. ročníku se zaměřením na 
všeobecný pohybový rozvoj se 
uskuteční 27. března od 16 hodin ve 
velké tělocvičně školy. Přihlášky je 
nutné odevzdat do 8. března osobně 
přímo ve škole nebo elektronicky 
na stránkách www.3zscv.cz. Třída 
bude otevřena od 1. září 2019.

Program sportovní třídy rozšíří 
výuku o dvě hodiny tělesné vý-
chovy zaměřené na všeobecný po-
hybový rozvoj a více propojí školní 
a klubové aktivity. Smíšená spor-
tovní třída bude složena z fotbalistů 
a basketbalistů. Sportovní náplň 
v hodinách tělocviku bude koordi-
novat klubový trenér, který bude 
dbát na trénink pohybové zdatnosti 
a šikovnosti, oproti tradičnímu 
tělocviku i s ohledem na kondiční 
parametry.

Prvňáčci ze základní školy 
Kadaňská navštívili knihovnu, kde 
je čekala zajímavá beseda o cho-
vání v knihovně, knihách samot-
ných i autorech. „Ukazovali jsme 
si knížky obrázkové, zvukové 
i leporela, hlavně ty pro nás, prv-
ňáčky. Viděli jsme i nejmenší knížku 
knihovny o evropských právech. 
Dozvěděli jsme se také, jak se vyrábí 
papír,“ uvedla třídní učitelka Šárka 
Kulvajtová.

Nakonec si žáci mohli knížky za-
půjčit a v koutku si je prohlížet a číst.

Třeťáci ze Základní školy speci-
ální a mateřské školy Palachova na-
vštívili záchranáře v jejich stanici. 
Společně si prohlédli výjezdové 
garáže a dozvěděli se spoustu za-
jímavých informací o jejich práci. 
„Největším zážitkem pro všechny 
byla jízda v opravdovém vozidle 
záchranné služby a možnost si vy-
zkoušet určitou část pomůcek a vy-
bavení,“ uvedla ředitelka školy Jana 
Pernekrová.

Podobné exkurze mají za cíl 
nejen poznat práci jiných, ale také 
pomoci dětem při jejich budoucím 
rozhodování o dalším studiu či o je-
jich zaměstnání. V tomto školním 
roce děti navštívily celou řadu dal-
ších míst, která je mohou v budouc-
nosti nasměrovat. „Například farmu 
v Drmalech, ovčí farmu na Klínech, 
školáci také vyrazili na exkurzi do 
České televize, pekárny, masny, ale 
také navštívili jirkovské učiliště,“ 
doplnila ředitelka.

Na konci ledna letošního roku 
skončila ve funkci ředitelky Základní 
školy speciální a mateřské školy 
Palachova Marie Grimlová. Této 
práci věnovala pětatřicet let. „Nové 
paní ředitelce předala nádherné za-
řízení, které budovala v podstatě od 
základů. Dnes máme k dispozici 
útulné, prostorné a barevné třídy. Do 
čtyř z nich paní ředitelka Grimlová 
každoročně přivítala děti z mateřské 
školy, jedna je určena pro speciální 
třídu, kterou otevřela dětem s různými 
handicapy. V dalších čtyřech třídách 
usedají do lavic žáci speciální školy, 
jejichž edukaci zasvětila velkou část 
svého života. Byla jednou z prvních 
bojovnic za právo dětí s mentálním 
postižením na vzdělávání a stala se 
tak přední odbornicí na speciální 
školství v Ústeckém kraji,“ uvedla 
učitelka Zdeňka Škaloudová.

Všechny děti mohou díky ma-
nažerským schopnostem Marie 
Grimlové využívat spoustu nadstan-
dardního vybavení, jako jsou interak-

tivní tabule, relaxační místnost, sauna 
s bazénem, množství herních prvků 
na školní zahradě a mnoho dalšího.

Marie Grimlová také stojí za 
akcemi, kterými se Palachovka za-
psala do povědomí široké veřejnosti. 
„Za všechny vzpomeňme například 
přehlídku divadelní tvořivosti žáků 
speciálních škol Divadýlko, Májové 

zpívání pro sborečky z mateřinek či 
Táto, mámo, pojď si hrát, jako mož-
nost pro rodiče zábavně si zasportovat 
se svými ratolestmi,“ vyjmenovala 
Zdeňka Škaloudová.

Díky své nezdolné vůli a en-
tuziasmu se paní ředitelka Marie 
Grimlová zapsala do srdcí dětí, rodičů 
i učitelů.

Středoškoláci 
se utkali 
ve futsalu

Střední průmyslová škola se podí-
lela na organizaci jedenáctého ročníku 
putovního Poháru ředitele SPŠ a VOŠ 
ve futsalu. Potřetí v řadě se spojila 
s Chomutovskou ligou malého fot-
balu, spolupráce se totiž osvědčila.

Turnaje se zúčastnilo devět muž-
stev z Chomutovska a Kadaňska. 
Hrálo se ve dvou skupinách, pěti-
členné a čtyřčlenné. Následně třetí 
a čtvrtý tým ve skupinách hrály 
o sedmé, respektive o páté místo. 
Následovala dvě semifinále, poražení 
se utkali o třetí místo a vítězové bojo-
vali ve finále.

Sportovcům ze střední průmy-

slové školy turnaj vůbec nevyšel, 
konečné sedmé místo je neúspěchem. 
Chlapci hráli nejlépe, jak uměli, ale 
zdaleka nenastoupili v nejsilněj-
ším možném složení. Jeden hráč byl 
zraněný, někteří dali přednost jiným 
záležitostem a další vůbec neprojevili 
zájem.

Vítězem se stalo Gymnázium 
Chomutov, jehož borci ve finále po-
razili dvojnásobného obhájce titulu 
OA Chomutov 3:1. Třetí skončili 
futsalisté ze sloučených středních škol 
ESOZ, kteří v souboji o třetí místo 
porazili největší překvapení turnaje 
Ámos Kadaň 2:1.
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NÍZKÉ SPLÁTKY

Více na www.aaaauto.cz/nizke-splatky. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 100.000 Kč. Doba trvání úvěru: 72 měsíců. Měsíční splátka: 2587 Kč. Celková výše 
spotřebitelského úvěru: 150 000 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 186 264 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 7,40 %. RPSN: 7,80 %. Podmínkou 
získání úvěru není sjednání pojištění. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

KIA SPORTAGE 2011

Kč/měs.
2500

VOLKSWAGEN PASSAT 2012

Kč/měs.
2000

ŠKODA OCTAVIA II 2011

Kč/měs.
1500

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH

CHOMUTOV  
Pražská 4723 800 110 800 

Nová kolekce 2019 

K videní  na  nasich  prodejnách 

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

V úterý 26. března 2019
je od 09 do 17 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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KŘÍŽOVKA Před 115 lety v březnu byl založen Městský (tajenka), zajišťující první pomoc a přepravu raněných.

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.

OSMISMĚRKA Na konci března vás v knihovně čeká Noc s (tajenka). VTIPY

„Pane,“ zvolal radostně sluha, 
„jaro je tady!“ „No dobře, Jean,“ 
povzdechl si starý lord. „Řekněte 
mu, že hned přijdu.“

Potkají se sousedi na chodbě 
domu, jeden má monokl. Druhý 
se ptá, co se mu stalo. „Říká se, 
že na jaře jsou ženy přístupnější, 
ale zkus si od manželky vypůjčit 
pětistovku.“

Pan Homolka stojí u plotu, 
když mu soused náhle uřízne 
motorovou pilou ruku. 
„Vy vrahu! Budu vás žalovat!“ 
rozčílí se nešťastník. 
„A za co, hm? Všechno, co 

přesahuje vaši zahrádku, je 
moje… A klidně to můžu 
uříznout!“

Je krásný jarní den a děda říká 
babce: 
„Pamatuješ, Máňo, jak jsme si 
dávali dostaveníčko u rybníčka? 
Co kdybychom si to po padesáti 
letech zopakovali?“ 
„Jo, to by šlo, dědo, tak v neděli 
ve tři.“ 
Děda s kyticí narcisů obchází 
kolem rybníka a babča pořád 
nikde. Naštve se a jde domů. 
Babča sedí u televize a sleduje 
v pohodě seriál. Děda se rozčiluje: 
„Bábo, já jako starej blbec čekám 
a ty čumíš na televizi!“ 
„Víš, dědo, oni mě naši nepustili.“

ATLAS, BROSKEV, DOHRA, DOSTAT, DRBNA, DRUMS, DUNAJ, FIALA, HRBOL, 
JEANS, KANÁR, KLÁRA, MÍLAŘ, NÁLET, OBAVY, OBTAH, ODBOJ, ORLOVEC, 
PLOUTVE, POMLK, PŘESYP, SPLEŤ, SPORT, SVÁTÁ, ŠUPLE, TETŘEV, VAFLE
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 6.3. st 09.30  ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA – přednáška v rámci Akademie 3. věku – 
Chomutovská knihovna

 6.3. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 6. a 7.3. 14.30  MATEŘINKA 2019 – festival dětských pódiových vystoupení – 

Městské divadlo
 7.3. čt 10.00  IMUNITA DĚTÍ I DOSPĚLÝCH – přednáška na téma podpory naši 

imunity pomocí ječmene a řasy chlorelly – RC Rozmarýn
 7.3. čt 12.00  169. VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA – vzpomínkové 

setkání – parčík na náměstí T. G. Masaryka
 7.3. čt 17.00  BLÍZKÝ VÝCHOD OČIMA ŽENY – cestopisná přednáška – 

Chomutovská knihovna
 7.3. čt 17.00  JIŽNÍ INDIE – přednáška – Café Atrium
 9.3. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 12.3. út 17.00  DEPRESE – přednáška – Café Atrium
 13.3. st 09.30  a 17.00 JAK SE BUDÍ ZEMĚ – loutkové divadlo Cirkus Žebřík – 

Chomutovská knihovna
 13.3. st 17.30  ASTROLOGIE A JEJÍ VYUŽITÍ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH 

– přednáška – Chomutovská knihovna
 14.3. čt 17.00  MELODICA – dětská diskotéka – Chomutovská knihovna
 14.3. čt 17.00  ŠKOLA JINAK – přednáška – Café Atrium
 15.3. pá 18.00  DEN HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ – přednáška – hlavní budova 

muzea
 16.3. so 13.00  PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ – Zoopark Chomutov
 16.3. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 18.3. po 16.00  VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA – bezplatné školení 

pro rodiče dětí s postižením – Chomutovská knihovna
 19.3. út 17.00  IRENA OBERMANNOVÁ – autorský večer s autogramiádou – 

Chomutovská knihovna
 20.3. st 09.30  HISTORIE CHOMUTOVA I. – přednáška v rámci Akademie 3. věku 

– Chomutovská knihovna
 20.3. st 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pod vedením 

spisovatelky R. Šindelářové – Chomutovská knihovna
 21.3. čt 13.00  OD RUKOPISU KE KNIZE – přednáška nejen pro členy SONS – 

Chomutovská knihovna
 21.3. čt 19.00  SLAM POETRY – Dr. Filipitch, Ten co jí kytky, Fogl a Miky – 

Chomutovská knihovna
 22.3. pá 16.30  VELIKONOČNÍ VEJCE – vajíčko vytvořené z papírových ruliček 

ozdobíte výřezy z Big Shotu – Středisko volného času Domeček
 22. až 24.3. 10.00  DESKOHRÁTKY – třídenní maraton deskových her – Chomutovská 

knihovna
 23.3. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 27.3. st 09.30  TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY – Chomutovská knihovna
 28.3. čt 17.00  MINIMALISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ – přednáška – 

Chomutovská knihovna
 28.3. čt 17.30  SOL INVICTUS – rané křesťanství a „nová“ římská náboženství – 

přednáška – modlitebna Farního sboru, ul. 28. října 1071
 29.3. pá 17.00  NOC S ANDERSENEM – nocování dětských čtenářů v knihovně – 

Chomutovská knihovna
 30.3. so 10.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2019 – RODINNÉ HRY – Středisko 

volného času Domeček

 PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI 
S PRŮVODCEM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

POŘÁDÁTE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ČI JINOU AKCI? 
Pokud se akce koná na území města, využijte příležitost prezentovat ji v měsíčním kalendá-
ři akcí, který vydává statutární město Chomutov.
Zájemci mohou na e-mail s.skubova@chomutov-mesto.cz do 15. dne v měsíci na 
následující měsíc zasílat podklady ke svým akcím ve formátu den, hodina, název akce + 
charakteristika, místo konání, kontakt. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 13.3. st 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY - tradiční taneční podvečer
 19.3.  út 19.00  OPERA A HOUSLE K SOBĚ LADÍ - jarní večer Festivalového 

orchestru Petra Macka a Festivalu krásné hudby
 23.3.  so 20.00  REPREZENTAČNÍ PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMU-

TOVA
 27.3.  st 19.00  SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA 

- Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umělecké 
tvorby předvádí všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po 
brutální rvačku.

 28.3. čt 19.00  RADŮZA - Zazní nejen písně z nového alba Muž s bílým psem, ale 
i písničky z prvních desek. Radůza zvládne doprovodit se na několik hu-
debních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.

 31.3. ne 15.00  TANČÍME A ZPÍVÁME S MÍŠOU - Interaktivní písničková show 
pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče.

MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.3. st 17.00 ZRODILA SE HVĚZDA 18.00 JIŽNÍ VÍTR 20.30 ŽENY V BĚHU
 7.3. čt 16.00 ŽENY V BĚHU 17.00 CAPTAIN MARVEL (3D)
   18.30 ŽENY V BĚHU 20.00 CAPTAIN MARVEL
 8.3. pá 16.00 CAPTAIN MARVEL (3D)
   17.00 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? 19.00 CAPTAIN MARVEL
   20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
 9.3. so 14.00 ŽENY V BĚHU 15.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 17.00 PSÍ VELIČENSTVO
   18.00 CAPTAIN MARVEL (3D) 19.30 CAPTAIN MARVEL
 10.3. ne 14.00 PSÍ VELIČENSTVO 15.00 LEGO® PŘÍBĚH 2
   17.00 CAPTAIN MARVEL (3D) 18.00 CAPTAIN MARVEL
   20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
 11.3. po 11.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 (3D) 15.00 CAPTAIN MARVEL
   17.00 ZRODILA SE HVĚZDA 19.00 ŽENY V BĚHU
 12.3. út 11.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D) 15.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
   17.00 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? 19.00 BOHEMIAN RHAPSODY
 13.3. st 11.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 15.00 CAPTAIN MARVEL (3D)
   18.00 ŽENY V BĚHU 19.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
 14.3. čt 11.00 KOUZELNÝ PARK (3D) 15.00 CAPTAIN MARVEL
   18.00 KOUZELNÝ PARK 19.00 SKLENĚNÝ POKOJ
 15.3. pá 11.00 PSÍ VELIČENSTVO 15.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   17.00 SKLENĚNÝ POKOJ 18.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO 20.00 POTOMEK
 16.3. so 14.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 (3D) 15.00 KOUZELNÝ PARK
   17.00 CAPTAIN MARVEL 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   20.00 SKLENĚNÝ POKOJ
 17.3. ne 14.00 KOUZELNÝ PARK (3D) 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
   17.00 ŽENY V BĚHU 18.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
   19.30 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
 18.3. po 17.00 SKLENĚNÝ POKOJ 18.00 MRAZIVÁ POMSTA 20.00 POTOMEK
 19.3. út 17.00 CAPTAIN MARVEL 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
 20.3. st 17.00 MRAZIVÁ POMSTA 18.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
   20.00 ŽENY V BĚHU
 21.3. čt 16.00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM 17.00 LOVENÍ 18.00 PAŠERÁK
   20.00 LOVENÍ
 22.3. pá 16.00 KOUZELNÝ PARK
   17.00 FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 19.00 LOVENÍ
 23.3. so 14.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D) 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (2D)
   17.00 LOVENÍ 18.00 PAŠERÁK 20.00 LOVENÍ
 24.3. ne 15.00 KOUZELNÝ PARK (3D) 16.00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
   18.00 LOVENÍ 19.00 SKLENĚNÝ POKOJ
   20.30 LÉTO S GENTLEMANEM
 25.3. po 17.00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   19.30 LOVENÍ
 26.3. út 16.00 BOHEMIAN RHAPSODY 17.00 LOVENÍ
   19.00 MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE 20.00 LOVENÍ
 27.3. st 17.00 ŽENY V BĚHU 18.00 ZRODILA SE HVĚZDA 19.30 PAŠERÁK
 28.3. čt 17.00 DUMBO 18.00 ZRANĚNÁ SRDCE 20.00 MY
 29.3. pá 16.00 DUMBO (3D) 17.00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO 19.00 MY
   20.00 ŽENY V BĚHU
 30.3. so 14.00 PSÍ VELIČENSTVO 15.00 DUMBO
   16.45 RICHARD WAGNER: VALKÝRA 19.00 ZRANĚNÁ SRDCE
 31.3. ne 14.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 15.00 KOUZELNÝ PARK 17.00 MY
   18.00 ZRANĚNÁ SRDCE 20.00 LOVENÍ
 1.4. po 17.00 LOVENÍ 18.00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO 19.30 MY

 
KINO SVĚT

 7.3.  čt 17.00  ZUŠ JIRKOV – vystoupení žáků pěveckého a akordeonového 
oddělení – Jacques café

 15.3.  pá 17.00 LUCIE MATOUŠKOVÁ + MAREK JANOŠÍK – Café Atrium
 15.3. pá 19.00 COPACABAND – Jacques café
 20.3.  st 18.00  ZPÍVÁME PRO UNICEF – Hlahol, Happy Smile, Rainbow Band – 

kostel sv. Ignáce
 21.3.  čt 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ – Café Atrium
 22.3.  pá 19.30 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P – areál Hřebíkárna
 29.3.  pá 16.00 JAMBO – Café Atrium
 29.3.  pá 19.00 IVAN HLAS TRIO – Jacques café
 29.3.  pá 19.30 SANTIAGO – areál Hřebíkárna
 30.3.  so 18.00 VÍTÁNÍ JARA S MADRIGALEM – kostel sv. Ignáce

KONCERTY

 Od 6. 3.  JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN A KLUBŮ – 
Chomutovská knihovna, galerie Na drátkách u dětského oddělení

 Od 6. do 7. 3.  VÝTVARNÁ VÝSTAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOMUTOV – 
Městské divadlo

 Od 7.3.  TŘI GRÁCIE – Eliška Marie Kozlíková, Alžběta Huclová, Tereza Amálie 
Pálová – výstava obrazů a fotografií, vernisáž výstavy 6. 3. v 17 hodin – galerie 
Lurago

 Od 8.3.  DOBRÝ DEN, PANE PROŠKU – výstava obrazů akademického malíře 
Miroslava Proška, vernisáž výstavy 7. 3. v 17 hodin – galerie Zlatý klenot

 Od 12.3.  PREFERENCE JASNOSTI – tvorba studentů UJEP v Ústí nad Labem, 
vernisáž výstavy 11. 3. v 17 hodin – galerie Špejchar 

 Od 14.3.  TOŠA STOJANOV – výstava obrazů – budova muzea na Palackého ulici
 Od 18.3.  KRÁSA MÝMA OČIMA – výstava Člověk v tísni – Café Atrium
 Od 26. do 30.3.  NA POČÁTKU BYLO SLOVO... – vystavení faksimile darovací listiny 

řádu německých rytířů z 29. 3. 1252, prvního písemného dokladu existence 
Chomutova – výstavní sál muzea na radnici

 Od 28.3.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE 
NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase 
z Černovické ulice od parkoviště Globus

 Do 25. 4.  CHOMUTOV A OKOLÍ MÝMA OČIMA, KOUZLO OKAMŽIKU 
– společná výstava fotografií – Jacques café

 Do 27.4.  KŘÍŽOVÁ CESTA – cykly barokních obrazů, výstava zrestaurovaných 
obrazů původem z kadaňského františkánského kláštera i jiných vzácných 
barokních děl ze sbírek muzea – muzeum na radnici

 Do 31.5.  URBEX FOTO – Jindřich Pittner – galerie Na schodech v knihovně

VÝSTAVY

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

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

CHOMUTOVSKÉ NOVINY
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REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
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Tomáš Branda 
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Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz
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www.rodinnezapoleni.cz 

RODINNÉ 
HRY sobota 30. března

10.00—14.00 hodin
SVČ Domeček Chomutov

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

   LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
   SVĚT KRUŠNÝCH HOR – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z celkového 

počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela 
   POHLEDY DO PRAVĚKU – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  MINERÁLY A HORNINY KRUŠNOHOŘÍ – Dům Jiřího Popela
  F. J. GERSTNER – Dům Jiřího Popela
  HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sainer – Hvězdářská věž

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

 8.3.  pá 18.00  PIRÁTI CHOMUTOV – OLOMOUC – extraligové hokejové utkání 
– Rocknet aréna

 15.3. pá 19.00  LEVHARTI CHOMUTOV – MOST – semifinále Severočeské ligy 
v basketbale mužů – sportovní hala

 16.3.  so  LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ VE VZPÍRÁNÍ – 
Sportovní dům VTŽ, čas bude upřesněn na www.vzpiranichomutov.cz

 17.3. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – střelnice SSK Chomutov
 23.3. so 16.00  LEVHARTI CHOMUTOV – PODĚBRADY – finálová skupina 

2. ligy žen – sportovní hala
 24.3. ne 10.00  LEVHARTI CHOMUTOV – VYSOKÁ N. L. – finálová skupina 

2. ligy žen – sportovní hala
   VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – termíny na www.kultura-sport.cz.
    STREET WORKOUT – tréninky se konají v úterý a pátek od 

16 do 18 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin, vždy v ZŠ Duhová cesta 
Chomutov v Havlíčkově ulici.

SPORT

Pravidelné 
akce

SATELITNÍ DOTACE
�  na montáž nového satelitu jen za 300 Kč
�  nebo naladění karty se 100 programy
tel.: +420 778 527 899 | www.satelitnidotace.cz

Rada statutárního města Chomutova v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, 
v platném znění, vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO 
PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Požadavky:
•  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti 

ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•  znalost problematiky řízení školství a školských 
předpisů

•  organizační a řídící schopnosti
Je nutno doložit tyto doklady:
•  přihlášku,
•  doklady o získání odborné kvalifikace (v případě 

vysokoškolského vzdělání předložit diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

•  doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního 
zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické 
činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné 
znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo 
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji 
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního 
poměru, potvrzení zaměstnavatelů),

•  strukturovaný profesní životopis,
•  písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním 

rozsahu do 5 stran strojopisu,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

nebo doklad o jeho vyžádání,
•  lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo 

ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
•  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Všechny doklady musí být originály nebo úředně 
ověřené kopie. Uchazeči nesou náklady, které jim 
účastí na konkursním řízení vzniknou. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů 
a vyhlásit nový konkurs.
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky je v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 
561/2004 Sb., v platném znění. Předpokládaný nástup 
na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2019. Platové 
zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy.
Přihlášku doručte osobně na podatelnu Magistrátu 
města Chomutova nebo poštou na adresu Magistrát 
města Chomutova – Odbor školství, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov ve lhůtě nejpozději do 22. března 
2019 do 12:00 hodin.
Zalepenou obálku označte „Konkurs – ZŠ Chomutov, 
Kadaňská – neotvírat“.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

PODROBNÝ KALENDÁŘ 
AKCÍ NAJDETE NA WEBU:
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Sportovní veřejnost na Chomu
tovsku už zná sportovního krále 
za rok 2018, přesněji řečeno 
královnu. Už podesáté totiž 
na trůn usedla plavkyně TJ Slávie 
Chomutov Simona Kubová, která 
tentokrát v anketě tradičně vyhla-
šované Chomutovským deníkem 
zúročila především tři sedmá místa 
na mistrovství světa. Na druhou 
příčku už se vyšvihl její klubový 
kolega Tomáš Franta, loňský účast-
ník plaveckého ME i MS a nejlepší 
český znakař.

Bohužel oba nejlepší sportovci 
si pro ocenění přijít nemohli, protože 
zrovna byli na plaveckém soustře-
dění v Turecku, alespoň tedy diváky 
pozdravili prostřednictvím předtoče-
ných videí. Drtivou většinu ostatních 
vyhlašovaných sportovců už diváci 
na pódiu viděli a při rozhovorech 
se od nich dozvěděli řadu novinek 

a zajímavostí. Několikrát se i neplá-
novaně pobavili, třeba když mode-
rátor Radek Šilhan z člena vítězného 
mládežnického družstva vzpěračů 
marně doloval informaci, kolik kilo-
gramů zvedne, nebo když se kanad-
ský brankář Pirátů Chomutov Justin 
Peters nečekaně rozhovořil a moderá-
torova znalost angličtiny přestala sta-
čit. Situaci zachraňoval Petersův spo-
luhráč Vladimír Růžička, jenž kvůli 
tomu musel na pódium přijít dřív, než 
bylo jeho osmé místo vyhlášeno.

Zajímavá byla sázka, kterou 
Radek Šilhan vyvolal při vyhlašo-
vání basketbalistů. Všiml si, že muži 
ani ženy Levhartů Chomutov v pro-
bíhající sezoně ani jednou nepro-
hráli, a vyzval zástupce obou týmů 
Jakuba Houšku a Jitku Eisnerovou 
(na snímku), aby se vsadili, že druž-
stvo, které prohraje jako první, 
pozve to druhé na večeři. A vel-

koryse nabídl, že když neprohraje 
ani jedno, pozve obě na večeři on. 
Basketbalisté byli spolu se vzpě-
rači nejúspěšnějším klubem večera, 
pro ocenění za první místa si přišli 
v kategoriích dospělých kolektivů 
a masters, tři zástupce pak měli 

v nejprestižnější kategorii jednot-
livců. Naproti tomu vzpěrači VTŽ 
Chomutov ovládli kategorie trenérů 
a mládežnických jednotlivců, brali 
i speciální cenu za Hvězdu Deníku 
Chomutovska a dvakrát byli do tře-
tího místa.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ 
1. Simona Kubová (plavání, TJ Slávie Chomutov), 2. Tomáš Franta 
(plavání, TJ Slávie Chomutov), 3. Barbora Procházková (in-line alpine 
slalom, Lyžařský klub Jirkov), 4. Jakub Houška (basketbal, BK Levharti 
Chomutov), 5. Jitka Eisnerová (basketbal, BK Levharti Chomutov), 
6. Petr Nový (futsal, Baník Chomutov), 7. Jakub Seifert (basketbal, 
BK Levharti Chomutov), 8. Vladimír Růžička (hokej, Piráti Chomutov), 
9. Justin Peters (hokej, Piráti Chomutov) 10. Patrik Gedeon (fotbal, 
FC Chomutov).

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ
1. Jakub Drnec (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov), 2. Lukáš Buňat (kick-
box, SK Kosagym Kadaň), 3. Robin Kočí (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov), 
4. Daniel Vejražka (atletika, TJ Klášterec nad Ohří), 5. Jakub Štemberk 
(plavání, TJ Slávie Chomutov).

KOLEKTIVY DOSPĚLÍ
1. ženy BK Levharti Chomutov (basketbal), 2. muži Florbal Chomutov 
(florbal), 3. muži FC Baník Chomutov (futsal).

KOLEKTIVY MLÁDEŽ
1. FC Baník Chomutov U17 (futsal), 2. TJ VTŽ Chomutov (vzpírání), 
3. SK Kosagym Kadaň (kickbox).

TRENÉR
František Filip (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov).

MASTERS
Pavel Malý (basketbal, BK Levharti Chomutov)

HVĚZDA DENÍKU
Jakub Drnec (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov).

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
CHOMUTOVSKA ZA ROK 2018

Do jarních odvet s třemi 
talentovanými mladíky

Hlavní kategorii ankety ovládli plavci

Fotbalové jaro začíná už i v di-
vizi a A týmu FC Chomutov tak 
skončilo období zimní přípravy. 
„Zimní příprava probíhala v domá-
cím prostředí. Kádr zůstal stejný, 
jen přišli tři talentovaní hráči z Ústí, 
všichni věkem ještě dorostenci. 
V přípravě se jevili velmi dobře, 
tak jsme se dohodli, že u nás budou 
sbírat zkušenosti a pak uvidíme,“ 
říká manažer FC Chomutov Radek 
Zaťko na adresu útočníka Filipa 
Turka, záložníka Jana Mužíka 
a obránce Radima Příhonského.

Chomutov přezimoval na desá-
tém místě divizní skupiny B. Tabulka 
je nabitá hlavně v jejím středu, 
od třetího místa dělí svěřence trenéra 

Ladislava Doksanského pouhých pět 
bodů. Pro jaro budou mít chomu-
tovští fotbalisté o motivaci navíc. 
„Víme, že Česká fotbalová liga 
se bude rozdělovat na dvě části. Rádi 
bychom tedy byli co nejvýš, protože 
kdyby pak některé týmy, hlavně 
by to mohla být ligová béčka, ČFL 
hrát nechtěla, budou oslovovány 
další kluby podle umístění,“ vysvět-
luje Radek Zaťko.

První příležitostí k vylepšení 
umístění bude úvodní jarní zápas 
tuto sobotu od 10.15 hodin proti 
sousedovi v tabulce Sportovnímu 
sdružení Ostrá. „Bylo to dlouhé, 
už se těšíme!“ uzavírá před startem 
jarní poloviny sezony Radek Zaťko. 

PRVOLIGOVÝ FUTSAL V CHOMUTOVĚ
Futsalisté Svarog Teplice hráli utkání nejvyšší soutěže v Chomuto-
vě a poslední Ostravu rozstříleli 19:2 (5:2). Divákům se představili 
dva hráči původem z Chomutova, brankář Michal Hůla a univerzál 
Rostislav Šebek, který na snímku střílí jeden z gólů.
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Masopustní průvod plný roz-
jařených masek prošel městem. 
Kočár s koněm vedl šašek, k vidění 
byly i čarodějnice, víly, jedno-
rožci nebo nejrůznější zvířata. 
„Jsem rád, že zoopark masopustní 
průvod uspořádal a zapojil do něj 
i veřejnost a účastníky Rodinného 
zápolení. Uvítali jsme je malým 

občerstvením a předali jim klíč 
od města, čímž jsme dali pomyslné 
povolení veselit se až do pozdních 
hodin, hodovat a začít tak období 
půstu,“ uvedl náměstek primátora 
David Dinda. 

Průvod se seřadil u městského 
divadla, prošel náměstím a přesu-
nul se do skanzenu Stará Ves, kde 

přítomným hrála kapela 4. ce-
nová, malé návštěvníky pobavilo 
Štěpánčino divadlo. Připravené 
byly i pochoutky z vepřové 
za bi jačky. 

Masopustem skončilo období 
hodování a začal půst, který potrvá 
až do Velikonoc. V tomto období 
by se lidé měli zříci masa.
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Městem prošel průvod 
v masopustních maskách



Společnost SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s.,  zásobuje vysoce kvalitní pitnou vodou 
přes 1,1 milionu obyvatel severočeského regionu a provozuje celkem 83 úpraven pitné vody 
spolu s 213 čistírnami odpadních vod. Svým odběratelům navíc poskytuje řadu kvalitních 
a spolehlivých služeb, díky kterým mají aktuální informace o vodě neustále k dispozici.

INFO O VODĚ
SNADNO A RYCHLE

Stavíte nový dům a potřebujete vědět, kde se nachází 
vodovodní síť? Navštivte naše webové stránky www.scvk.cz
a využijte náš automatický systém. Kromě rychlého 
vyjádření k existenci sítí si navíc můžete zažádat 
o informace týkající se možného napojení či třeba 
projektové dokumentace.

Navštívit nás můžete ve 13 zákaznických centrech a na 
třech kontaktních místech. I přes působnost na území 
o velikosti 6 930 km2 jsme vám stále nablízku. Pokud 
bydlíte ve Šluknovském výběžku, můžete využít mobilní 
zákaznické centrum, které v této oblasti objíždí jednotlivé 
akce. Harmonogram najdete na www.scvk.cz.

K dispozici je pro vás také mobilní aplikace Voda SčVK, 
která umožňuje nepřetržitý a zabezpečený přístup 
k elektronickému zákaznickému účtu a poskytne 
informace o haváriích, odstávkách i nejbližších 
kontaktních místech.

MNOHO VĚCÍ VYŘEŠÍTE ELEKTRONICKY NAVŠTÍVIT NÁS MŮŽETE VE 13 ZÁKAZNICKÝCH CENTRECH

INFORMACE O VODĚ VE VAŠEM MOBILU

Spolehněte se na okamžité informace o nenadálých 
událostech. Díky naší službě SMS info, které využívá 
více než 40 tisíc zákazníků, se všechny novinky 
dozvíte jako první. 

Zaregistrujte se na portal.scvk.cz/smsinfo nebo 
zavolejte na číslo 601 267 267 nebo 840 111 111
a vaši registraci vyřídíme společně.

Nevíte si rady s únikem vody za vodoměrem nebo 
řešíte jinou nouzovou situaci? Pak využijte naši
asistenční službu, která vám pomůže všechny závady 
odstranit. Stačí zatelefonovat na číslo 800 442 233, 
nahlásit číslo a adresu svého bydliště a pomoc 
je ihned na cestě. 

Naši asistenční službu můžete využít až třikrát ročně.

 AKTUÁLNÍ INFORMACE VÍTE PRVNÍ I V NEPŘÍJEMNÝCH SITUACÍCH JSME S VÁMI
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