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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 307
www.autodum-cv.cz

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

ABY  VAŠE ŠKODA  
      ZŮSTALA     
ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy 
ze Šekové knížky.

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, 
díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete 
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, 
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál
i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás.
Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz
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JSTE TECHNICKÝ TYP A NEBOJÍTE SE PRÁCE?
OVLÁDÁTE PRÁCI S PC A ZÁROVEŇ JSTE MANUÁLNĚ ZRUČNÝ?
NECHCETE DOJÍŽDĚT DO ŽATCE A PRACOVAT PRO KOREJCE?

V TOM PŘÍPADĚ JSTE TO MOŽNÁ PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME PRO TEPLÁRNU!

Nabízíme:
práci v nepřetržitém provozu za slušné peníze

průměrnou čistou mzdu 150 Kč/hod., s prémiemi a přesčasy 180 Kč/hod.
a především stabilitu od roku 1963

ACTHERM, spol. s r.o.
Tovární 5533, 430 01 Chomutov

nabor@acthermcv.cz
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� aktuality
 4 OdpadY zdarMa Se 

NeOSVědčIlY, lIdÉ 
NeTřídí. NeUbYlO 
čerNýCH SKládeK
Chomutov opět zavádí 
poplatek za svoz komunálního 
odpadu. Po dobu, kdy byl svoz 
s nulovým poplatkem, se nijak 
nezlepšila separace odpadu, 
neklesá počet černých skládek.

� téma
 6 OHlÉdNUTí za 

UplYNUlýM rOKeM
Přinášíme vám přehled 
toho nejzajímavějšího, co 
se v loňském roce událo 
v Chomutově. Můžete si 
připomenout významné 
okamžiky společenského dění.

� rozhovor
 8 adÉla KrYlOVá: bez 

zpáTečNí leTeNKY 
bYCH Na MarS UrčITě 
NeleTěla
Když sedmnáctiletá Adéla 
Krylová doma oznámila 
rodičům, že poletí na Mars, 
nikoho tím nepřekvapila. 
Rodina je zvyklá na Adélčiny 
neobvyklé aktivity.

� minitéma
 9 MIlaN TóTH: začíNalI 

jSMe pOdNIKaT, čeKalI 
jSMe díTě. NeMOC 
VšeCHNO zMěNIla
Před čtyřicátými narozeninami 
postihla Milana Tótha velmi 
vážná cévní mozková příhoda. 

� kultura
 12 MUzeUM přIblíží žIVOT 

KrYšTOfa z KarlOVIC
Veleben příznivci i haněn 
odpůrci, umírněný protestant 
i protřelý diplomat, svědomitý 
úředník i zadlužený podnikatel, 
humanista i rytíř. Takový byl 
Kryštof z Karlovic a Červeného 
Hrádku.

� historie
 13 KaTaKOMbY pOd 

KOSTeleM SVaTÉHO 
IgNáCe SKrýValY 
MUMIfIKOVaNÉHO 
KOMINíKa
Kostel svatého Ignáce 
v Chomutově vznikl jako 
součást jezuitského gymnázia 
a koleje. Areál založil Jiří Popel 
z Lobkovic 14. srpna 1590.

� sport
 17 SpOrTOVCI zVíTězIlI 

Ve čTYřbOjI
Žáci střední průmyslové školy 
se zúčastnili okresního kola 
soutěže v silovém čtyřboji 
středních škol v Kadani.

13., 18. a 25.1.
Extraligová hokejová utkání 
od 15.30, resp. 17.30 hodin 
v Rocknet aréně

14.1.
Výstava Chomutovské školy 
dříve a dnes na pohlednicích 
a fotografiích v ZSŠ a MŠ 
Palachova

21.1. 
Pozorování úplného zatmění 
Měsíce od 5.30 hodin na louce 
u bývalého kina Oko

26.1.
Masopusťáček od 15 hodin 
v SVČ Domeček

31.1.
Koncert kapely Hop Trop 
od 19 hodin v městském 
divadle

zapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Harry je přibližně devět měsíců 
starý kříženec střední až větší 
velikosti. Je stále přátelsky naladěn. 
Jistě to bude skvělý rodinný 
pes, ale je vhodný spíše k vět-
ším dětem. Hodí se k domku se 
zahradou. 
V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

SIlVeSTr OSlaVIlI 
VýšlapeM Na 
KOčIčáK
Chomutovští skauti ve spolupráci se členy muzea československého 
opevnění již podesáté pořádali silvestrovský výšlap na Kočičák. Procházku 
zvládlo 456 návštěvníků. V rámci výšlapu uspořádali skauti soutěž 
o nejhezčí dřevěnou placku k poslednímu dni v roce stoletých oslav 
vzniku republiky. Při akci vypili návštěvníci celkem dvě várnice čaje, 
50 litrů svařáku, 15 litrů grogu a snědli 11 bochníků chleba se sádlem, 
50 utopenců, 40 špekáčků a 10 klobás.
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prvním miminkem  
roku je laura

Prvním letošním miminkem je 
Laura Ferencová. Narodila se 1. ledna 
ve 13.26 hodin, vážila 2,8 kilogramu 
a měřila 48 centimetrů. Do chomutov-
ské porodnice ji přišel přivítat primátor 
statutárního města Chomutova Marek 
Hrabáč. „Laurince přeji pevné zdraví, 
spokojené dětství a aby svým rodičům 
dělala jen samou radost,“ řekl Hrabáč. 
Ke gratulacím přidal mamince ještě 
květinu a pro Laurinku finanční dar ve 
výši 5 tisíc korun a malý dárek.

Malá Laura se narodila do početné 

rodiny, doma na ni čekají dva bráš-
kové, dvouletý Rudolf a roční Tailer. 
„Přála jsem si ještě holčičku a přání 
se mi splnilo,“ prozradila trojnásobná 
maminka, která upozornila, že Laura 
nebyla plánovaná. Termín porodu 
byl stanoven na 5. ledna, bylo tedy 
velkým překvapením, že se prvním 
letošním občánkem Chomutova stala 
právě Laura. „Tatínek tentokrát nestihl 
být u porodu, ale moc mi pomáhala 
porodní asistentka, bez té bych to roz-
hodně nezvládla,“ doplnila rodička.

Kouzelný strom 
překvapilčtrnáct let nevyužívanou 

základní školu město bourá

po Vánocích zbylo 200 tun odpadu

Město si pro Chomutovany 
připravilo vánoční překvapení v po-
době unikátního světelného zážitku. 
„Tisíc světelných kuliček reagují-
cích na zpěv, hru na hudební ná-
stroje, tleskání nebo pískání nabídl 
lidem nevšední vizuální zážitek,“ 
řekl náměstek primátora David 
Dinda.

Kouzelný strom v parčíku za 
radnicí Chomutovanům nabídl 
i soutěžení. Lidé mohli využít jeho 
čarovného světélkování, zpěvem 
ho rozsvítit a natočit pod stromem 
video. „Nejkrásnější videa jsme 
odměnili drobnou odměnou,“ uvedl 
náměstek Dinda.

Tisícovka svítících kuliček, 
které na první pohled mohou vypa-
dat jako obyčejné vánoční osvět-
lení, bylo součástí interaktivního ře-
tězu, který mapuje zvukový signál 
a ihned vytváří světelnou odezvu. 
Tento systém byl poprvé použit 
v Kanadě v roce 2016 a Chomutov 
je jedním z mála měst v celé 
Evropě, které se jím mohou pyšnit. 
„Každý rok chceme přinést nějakou 
novinku ve vánoční výzdobě. Loni 
to byl kompletně nazdobený parčík 
za radnicí, letos kouzelný světelný 
strom,“ dodal Dinda.

Do budovy bývalé základní školy 
na Kamenném vrchu, do jejíž lavic 
naposledy zasedly děti před čtrnácti 
lety, se zakously demoliční stroje. 
„Budova dlouhé roky chátrala. 
V posledních letech jen přitahovala 
pozornost vandalů a místní obyvatelé 
logicky volali po demolici. Uvolněný 
prostor bude sloužit pro rozvoj sídli-
ště,“ řekl náměstek primátora David 
Dinda.

Škola se postupem času stávala 
terčem nejen vandalů, scházeli se 
v ní bezdomovci a k nebezpečným 

hrám ji využívaly děti. Ve škole ně-
kdy i několikrát denně zasahovaly 
hlídky městské policie, byly v ní 
úmyslně zakládané ohniště, zasaho-
vat museli proto i hasiči. „Zchátralá 
budova se stávala bezpečnostním 
rizikem, které demolice jednou pro 
vždy vyřeší,“ říká primátor Marek 
Hrabáč.

V první etapě se bude bourat 
pavilon prvního stupně, kuchyň s jí-
delnou a zadní jednopatrový pavilon, 
kde byly učebny a družiny. Součástí 
demolice je také krček do zadního 

pavilonu a přilehlé zpevněné plochy. 
Demolice je plánovaná zhruba na 
čtrnáct týdnů. Během této doby bude 
rozdrceno a odvezeno 454 tun suti 
cihelného zdiva a 9 702 tuny žele-
zobetonu. Pro zajímavost objem de-
molovaných budov v první etapě je 
18 014,3 metru krychlového. Město 
první část demolice vyjde na osm 
milionů korun.

Školu tvoří šest pavilonů o jed-
nom až třech podlažích spojených 
dvoupodlažním spojovacím objek-
tem. Trojice pavilonů byla určena 
pro výuku, v ostatních pavilonech 
byly umístěny družiny, dvě tělo-
cvičny a kuchyň s jídelnou. Součástí 
jednoho z pavilonů je kryt civilní 
obrany, který je vytvořen z monoli-
tické betonové konstrukce.

Druhá etapa by se měla usku-
tečnit v příštím roce na podzim. 
„Demolice konané na přelomu pod-
zimu a zimy se nám velmi osvěd-
čily s ohledem na sychravější počasí 
a tím pádem menší prašnost. V první 
fázi bude plocha zatravněna,“ pro-
zrazuje vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Jana Tröglová.

Technické služby o letošních 
vánočních svátcích opět posílily 
svoz komunálního odpadu. „Tato 
praxe se nám velmi osvědčila, 
pokud bychom vyváželi po-
dle tradičního harmonogramu, 
odpad by se u kontejnerů příliš 
navršil a způsoboval by nepořá-
dek. Průběžné odvážení pomáhá 
udržovat čistotu v ulicích,“ uvedl 
pro Chomutovské noviny ředi-

tel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Mimořádné svozy odpadů se 
konaly od 22. do 26. prosince. 
Před Štědrým dnem technické 
služby vyprázdnily všechny kon-
tejnery, aby byly připravené na 
pozdější nápor. „O vánočních 
svátcích jsme klasicky sváželi 
komunální odpad a posílili jsme 
svoz separovaného odpadu, tedy 

papíru a plastu,“ uvedl vedoucí 
provozovny hospodaření s odpady 
Marek Pohl.

Množství svezeného odpadu 
bylo srovnatelné s minulým ro-
kem, letos se svezlo jen o šest 
tun odpadu méně. Komunálního 
odpadu svezly technické služby 
celkem 159 tun. Popelářské vozy 
dále odvezly patnáct tun velko-
objemového odpadu, osmnáct tun 

papíru a devět tun plastu.
Mimořádné vánoční svozy le-

tos proběhly hladce. Svozovým 
vozům například výrazně ne-
překážela zaparkovaná auta, 
technické služby ani nemusely 
likvidovat černé skládky. „Nebyly 
zaznamenány větší komplikace, 
vánoční svozy tedy proběhly bez 
větších problémů,“ doplnil ve-
doucí Marek Pohl. 
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KráTCe

jaK zaplaTIT 
OdpadY?

Nové autobusy
Do Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova byly 
v loňském roce dodány nové 
autobusy na CNG. Celkem bylo 
v roce 2018 pořízeno deset 
městských autobusů.

Z čiNNosti 
tecHNickýcH služeb
Technické služby v těchto 
dnech připravily pět míst pro 
vysázení nových stromů v Rie-
grově ulici a opravily kontejne-
rové stání v Husově ulici. 

cHomutovaNé 
ukážou taleNt
V městském divadle se 30. led-
na bude konat druhý ročník 
soutěže Chomutov má talent. 
Bližší informace na e-mailu 
reditel@domecek-chomutov.cz.

Zoopark upravil 
NáZev
Zoopark zjednodušil svůj 
název. Vypustil z něj přízvisko 
Podkrušnohorský, takže jeho 
oficiální název je Zoopark Cho-
mutov, p.o. Změnu posvětili 
i chomutovští zastupitelé.

proHlédli si Hračky
Putování po stopách předků 
zakončili školáci ze ZŠS a MŠ 
Palachova v německém Seiffe-
nu. V tamním muzeu hraček 
viděli dobovou truhlářskou 
dílnu a spoustu tradičních 
hraček.

Zajímavá výstava
Od 14. ledna bude k vidění 
interaktivní výstava Supermar-
ket SVĚT v 1. patře knihovny. 
Návštěvníci budou zkoumat 
věci a okolnosti jejich výroby.

Čtěte na straně 15.

přes 300 milionů jde na investice

Odpady zdarma se neosvědčily, lidé 
netřídí. Neubylo černých skládek

domeček a uměleckou školu 
město zmodernizuje

Město bude v letošním roce 
hospodařit s částkou vyšší než 
jedna a čtvrt miliardy korun. Jeho 
čtvrtina bude použita na nové in-
vestice, dotační projekty a opravy 
stávajícího majetku. „Pro tyto 
účely jsme vyčlenili více než 
325,5 milionu korun,“ řekl pri-
mátor města Marek Hrabáč. Mezi 
nejvýznamnější investiční akce 
budou patřit investice do školské 
infrastruktury a vzdělávání ve 
výši 55 milionů korun, rekon-
strukce chodníků a komunikací 
za 90 milionů korun a investice 

do areálu Kamencového jezera 
za 23 milionů korun.

Rozpočet na rok 2019 byl 
schválen jako vyrovnaný v ob-
jemu 1 252 611 000 korun. 
„V rozpočtu předpokládané pří-
jmy města pro příští rok před-
stavují částku 1,143 miliardy 
korun, výdaje 1,203 miliardy 
korun, přičemž rozdíl v celkové 
výši 60,025 milionu korun je kryt 
přebytky z minulých let,“ uvedl 
vedoucí odboru ekonomiky ma-
gistrátu Jan Mareš. Dalších 49 mi-
lionů je určeno na pravidelnou 

splátku investičního úvěru.
Nejvyšší podíl v rozpočtu 

města představují náklady na za-
jištění provozu městských organi-
zací, které představují 496,1 mi-
lionu korun. Na dotační a granto-
vou politiku města je v rozpočtu 
města vyčleněno 44,4 milionu 
korun. Schválený rozpočet včetně 
podrobného členění mohou 
zájemci nalézt na webových 
stránkách města http://bit.ly/
CVrozpocet.

Celkově byl rozpočet schvá-
len jako provozně přebytkový ve 

výši 225,9 milionu korun. „Právě 
vysoký provozní přebytek dofi-
nancovává velmi pestré spektrum 
investičních potřeb města, pood-
krývá zdroje pro financování roz-
voje města,“ říká ekonom Mareš. 
Zbylé zdroje ve výši 60 milionů 
korun tvoří prostředky, které 
město získalo dobrým hospoda-
řením v minulosti a může je nyní 
zapojit na další investiční potřeby. 
Běžný deficit je přitom nejnižší 
za posledních osm let a bude ještě 
o třetinu snížen díky opětovnému 
zavedení poplatku za odpady.

Chomutov opět zavádí poplatek za 
svoz komunálního odpadu. „Po dobu, 
kdy byl svoz s nulovým poplatkem, 
se nijak nezlepšila separace odpadu, 
neklesá počet černých skládek. Pokud 
je služba poskytována zdarma, lidé 
se jí neváží,“ vysvětluje ekonom 
města Jan Mareš. Poplatek, který 
činí 500 korun na osobu a rok, platí 
od letošního ledna s tím, že platba je 
rozdělena na dvě části se splatností 
k poslednímu dubnu a říjnu. Zavedení 
poplatku neznamená, že by město 
svoz odpadu nedotovalo. Náklady na 
jednoho poplatníka jsou 796 korun, 
město tedy doplácí 296 korun.

Městu navíc rostou náklady spo-
jené se svozem a ukládáním komu-

nálního odpadu. Například náklady 
na odvoz odpadu na skládku vzrostly 
o 2,5 milionu korun. Radnice chce 
v následujících letech také výrazně in-
vestovat do systému svozu. V nedávné 
době technické služby obnovily svo-
zový autopark. „V plánu jsou napří-
klad velkoobjemové podzemní kontej-
nery,“ říká primátor Marek Hrabáč.

Jen v letošním roce technické 
služby svezly přes 500 tun odpadu 
z černých skládek v nákladu 2,9 mi-
lionu korun. Přitom lidé mohli vy-
užít sběrné dvory či areál skládky 
v Pražské ulici, kde Chomutované 
mohou odpad uložit zdarma. Místo 
toho odpad vyhazují v okolí kon-
tejnerů a tím vytváří černé skládky 

a prodražují celý systém svozu komu-
nálního odpadu.

I přes rostoucí náklady, inves-
tice do svozu, velký počet černých 
skládek a nezvyšující se počet tun 
separovaného odpadu město drží po-
platek velmi nízko. „Znovuzavedená 
výše poplatku je průměrnou v re-
publice a oproti výši poplatku v roce 
2001 platí obyvatelé měsíčně jen 
o necelých devět korun více,“ dokládá 
ekonom Mareš.

Středisko volného času Domeček 
a Základní umělecká škola T. G. Ma
sa ryka dostanou nové moderní učeb
 ny a bezbariérové toalety. Město 

na stavební úpravy získalo dotace 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Rekonstrukce a mo-
dernizace obou příspěvkových organi-

zací vyjde na deset milionů korun. 
U umělecké školy vznikne ven-

kovní bezbariérová rampa. I uvnitř 
budovy budou mít vozíčkáři po-
hodlnější pohyb. Naistalovány zde 
budou dvě plošiny, jedna šikmá 
a jedna vertikální. Upravena bude 
také jedna třída pro hudební výuku. 
V Domečku jsou realizovány vnitřní 
úpravy ve třech odborných volnoča-
sových učebnách pro jazyky, výuku 
dílen a pro počítačové kroužky. Do 
rekonstruovaných tříd v obou škol-
ských zařízeních bude dodán také 
nový nábytek a vybavení počítačo-
vou a audiovizuální technikou včetně 
vysokorychlostního připojení k inter-
netu a potřebných kabeláží.
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Obnova trolejbusového parku, nová image zooparku, spuštění akademie umění a kultury či oslavy 
výročí republiky. Vzpomínáte, kdo získal Cenu Jiřího Popela? Jaké jubileum slavily mateřinky? Přinášíme 
vám přehled toho nejzajímavějšího, co se v loňském roce událo v Chomutově. Můžete si připomenout 
významné okamžiky společenského dění nebo zavzpomínat na prožitý rok. 

ledeN
Prvním miminkem města 

Chomutova se v roce 2018 stala Ema 
Vojtěchová, která se narodila 1. ledna 
ve 12.43 hodin. Maminka, která rodila 
na „domácí půdě“, protože v chomu-
tovské nemocnici pracuje jako sest-
řička, dostala od primátora květinu, 
hračku pro dceru a upomínkové před-
měty. Emička získala od města pět tisíc 
korun. Při narození vážila 3 200 gramů 
a měřila 52 centimetrů. Je zdravá a má 
se čile k světu.

V loňském roce mohli lidé podruhé 
rozhodovat o využití části peněz z roz-
počtu města, a tak opět zasílali nápady 
na zlepšení veřejného prostoru kdeko-

liv na území Chomutova. Na projekty 
bylo připraveno pět milionů korun. 
Základními podmínkami pro zapojení 
se do participativního rozpočtu byla re-
alizace na pozemku města a na veřejně 
přístupném místě či v budově. Náklady 
na jeden projekt včetně přípravných 
prací nesměly přesáhnout šest set tisíc 
korun. Hlasující podpořili úpravy částí 
města, dětská hřiště, sportovní areál 
a investici do přístrojů pro záchranu ži-
vota. Hlasovalo celkem 2 076 lidí.

V husté vánici zachránili život ženě 
chomutovští strážníci. Za jejich rychlý 
zásah je ocenil primátor města Marek 
Hrabáč. Michal Pavlásek a Oldřich 
Sachar neváhali a 16. ledna poskytli 

první pomoc ženě ležící v Holešické 
ulici. Hlídku zastavila vyděšená ko-
lemjdoucí a upozornila na nehybně 
ležící ženu. Navzdory hustému sněžení 
a vánici strážníci zahájili resuscitaci, 
kterou vykonávali až do příjezdu při-
volané záchranné zdravotnické služby. 
Shodou náhod šla okolo lékařka, která 
strážníkům také pomáhala ženu oži-
vovat. Po několika minutách přijela 
sanitka s lékařem a záchranáři, kteří si 
ženu převzali do péče. Ženě se podařilo 
obnovit krevní oběh a resuscitace byla 
úspěšná.

ÚNor
Na olympiádě v Pchjongčchangu 

měl Chomutov zastoupení v osobách 
hokejistů Michala Vondrky a Juraje 
Valacha a v lyžaři Janu Zabystřanovi. 
Čeští hokejisté s Vondrkou skončili 
čtvrtí, Slováci s Valachem se s turnajem 
rozloučili hned po základní skupině. 
Dvacetiletý Jan Zabystřan nastoupil 
do všech disciplín alpského lyžování 
a nejlépe skončil čtyřicátý v superob-
řím slalomu.

Dětská představivost nezná mezí 
a měšce s nápady jsou snad bezedné. 
To loni již podvacáté potvrdila nesou-

těžní přehlídka dětských vystoupení 
Mateřinka 2018 v městském divadle. 
I po dvaceti letech svého konání měla 
stále čím překvapit. Neokoukanou 
novinkou byla třeba hra dětí se světly 
a stíny, kterou předvedly děti z ma-
teřské školy Palackého. Dvacátého 
ročníku se zúčastnilo historicky nejvíce 
vystupujících. Z Chomutova, Jirkova, 
Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt 
i z Německa se sjelo celkem 408 dětí.

břeZeN
Novinky ze světa deskových 

a karetních her představil veletrh 
Deskohrátky, který se konal v městské 
knihovně. Stoly se při festivalu plnily 
nejrůznějšími hracími deskami, figur-
kami či kartami, protože návštěvníci si 
mohli z mnoha desítek her volně vybrat 
tu, kterou si chtějí zkusit zahrát nebo 
jen prohlédnout. Veletrhu tentokrát do-
minovaly takzvané kooperativní neboli 
únikové hry.

dubeN
Dopravní podnik měst Chomu tova 

a Jirkova během dubna a května uvedl 
do provozu patnáct nových trolejbusů. 
Ty nahradily téměř všechny stávající 

loňský rok:  
čím vším žil Chomutov
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vozy, z nichž většina měla za sebou 
více než čtyřiadvacet let provozu. 
Celkem dopravní podnik provozoval 
šestnáct trolejbusů, takže šlo téměř 
o stoprocentní obnovu.

květeN
Město Chomutov vybralo vítěze 

nezávislé architektonické soutěže na 
rozvoj Kamencového jezera. Bylo 
zapotřebí dospět k jednotícímu kon-
ceptu, který sladí lokality, které mají 
statut ochrany přírody, jedinečnost 
chemického složení vody, různé prvky 
architektury s potřebami pro volný čas 
a rekreaci. Nezávislá odborná porota 
vybrala v květnu návrh brněnské ar-
chitektonické kanceláře Refuel. Návrh 
vnímá areál Kamencového jezera 
v provazbě na okolní areály, tedy na 
zoopark, letní kino a sportovně kul-
turní areál na Zadních Vinohradech. 
Pracovně tento komplex označuje jako 
Podkrušnohorský park. Odborníci na-
vrhli jednotlivé areály a aktivity propo-
jit veřejnými prostranstvími s novými 
domy.

červeN
Prestižní cenu Chomutova po-

jmenované po významném šlechtici 
Jiřím Popelovi z Lobkovic loni obdržel 
softbalista Lubomír Vrbenský, který 
byl třicet let oporou A mužstva SC 
80 Beavers Chomutov a jeho elitním 
nadhazovačem. Stal se jedenáctkrát 
mistrem a devětkrát vicemistrem České 
republiky, je čtyřnásobným mistrem 
Evropy s českou reprezentací, šestkrát 
přebíral zlatou medaili s chomutov-
skými Beavers za vítězství v Poháru 
mistrů evropských zemí. S národním 
týmem České republiky se také zúčast-
nil čtyř mistrovství světa. Několikrát se 
stal vítězem ankety nejlepší sportovec 
Chomutovska. Nyní u Beavers působí 
v pozici trenéra mládeže.

Rekordní návštěvnost akce v jed-
nom dni zaznamenalo muzeum 
16. června, kdy byla slavnostně zahá-
jena výstava Underground a bigbít na 
Chomutovsku. Na vernisáž do muzej-
ních prostor na radnici přišlo 163 ná-
vštěvníků. V den vernisáže návštěvníci 
rovnou z výstavy zamířili do atria, kde 

se stali svědky dlouho očekávaného 
„revivalu“ legendární chomutovské 
kapely Víčka. Na koncert dorazilo do-
konce pět stovek posluchačů. Zahájení 
výstavy a následného koncertu se tedy 
zúčastnilo v součtu více než 650 lidí. 
Celková návštěvnost výstavy včetně 
zahájení činila 957 osob.

červeNec
Hladová panda na autobusových 

zastávkách, růžový plameňák na la-
vičkách, mlsný tuleň na plakátovacích 
plochách. Na začátku prázdnin zapla-
vila reklamní plochy ve městě kreslená 
zvířata. Chomutovský zoopark tím 
odstartoval proměnu své tváře. K zá-
sadní změně došlo 2. července, kdy 
zoopark představil nové logo. Hnědý 
symbol zubra nahradil jednoduchý 
nápis Zoopark Chomutov, přičemž zá-
kladní písmena jsou graficky „obalená“ 
zvířecí srstí. Zvířata zmíněná v úvodu 
jsou jedněmi z těch, která novou image 
zooparku symbolizují. Objevila se na 
mnoha propagačních předmětech, které 
se staly velice vyhledávaným zbožím.

Druhý nejlepší ve stolním tenise 
na celém světě byl loni Jiří Fafek 
z Chomutova. Na mistrovství světa 
veteránů v americkém Las Vegas získal 
v jednotlivcích stříbrnou medaili, ve 
čtyřhře se svým spoluhráčem skončili 
bronzoví. Turnaje se zúčastnilo pět 
tisíc hráčů, tři stovky v jeho věkové 
kategorii. Životní úspěch ho potkal 
v sedmdesáti letech. V průběhu turnaje 
porazil třeba mistra Německa nebo nej-
lepšího Fina.

srpeN
Na šest dní se v Chomutově za-

stavil takzvaný Prezidentský vlak 
a prohlédnout si ho přišlo přes tři tisíce 
návštěvníků. Lidé mohli nahlédnout 
do salonních vozů, které v různých 
etapách vozily československé pre-
zidenty. Současně byl v depozitáři 
mimořádně k vidění motorový vůz 
M260.001 Stříbrný šíp, unikátní tím, že 
byl vyrobený pouze jeden exemplář.

Chomutov zvítězil v soutěži Obec 
přátelská rodině se svým dlouholetým 
projektem Rodinné zápolení. Získání 
prvního místa bylo odměnou nejen pro 

organizátory, ale i pro soutěžní týmy, 
které už osm let neváhají trávit několik 
víkendových dnů spolu. První místo 
v kategorii měst mezi 10 a 50 tisíci 
obyvateli Chomutovu přineslo do roz-
počtu na pořádání Rodinného zápolení 
jeden a půl milionu korun.

Září
Přes sedm stovek sportovců se zú-

častnilo Chomutovského půlmaratonu. 
Na nejmladší závodníky čekal běh 
kolem náměstí, zkušenější se vydali 
pokořit přes jednadvacet kilometrů 
dlouhou trať. Do cíle doběhl první Jan 
Sokol ze Sokolova, jemuž se časomíra 
v cíli zastavila na jedné hodině, pat-
nácti minutách a čtyřiceti vteřinách. 
Trať tedy zdolal zhruba o tři minuty 
rychleji než vítěz prvního ročníku. 
Sportovci se při závodu podívali do 
zooparku, Bezručova údolí či na Zadní 
Vinohrady a prohlédli si tak krásy 
města i blízkého okolí.

Náměstí 1. máje se zaplnilo 
spor tovci a jejich příznivci při Cho
mutovském festivalu sportu, na kte-
rém měly kluby a spolky možnost 
předvést své sporty a nalákat do 
svých řad nové svěřence. Děti během 
jednoho dne vyzkoušely různé sporty 
a zjistily, který je baví nejvíc. Jejich 
rodiče zase získali na jednom místě 
všechny důležité informace o spor-
tovním klubu či trénincích. Na ná-
městí se představili například basket-
balisté, florbalisté, atleti, hokejisté, 
judisté, kanoisté, gymnastky, plavci, 
tenisté či softbalisté a zápasnici. 
Součástí akce byly i autogramiády 
známých chomutovských sportovců.

Od začátku září začaly Sociální 
služby Chomutov poskytovat přepravu 
seniorů a osob se zdravotním posti-
žením s názvem SoS doprava. Tuto 
službu mohou využívat senioři nad 
sedmdesát let a zdravotně postižení 
od jednoho roku například k přepravě 
k lékařům, na úřady, do škol, ale i do 
knihovny či na hřbitov.

říjeN
Příjezdem Tomáše Garrigue 

Masaryka na náměstí 1. máje vyvr-

cholily 28. října oslavy výročí vzniku 
republiky v Chomutově. Prezident 
Masaryk byl přivítán chlebem a solí. 
Na náměstí byla pro návštěvníky při-
pravena vystoupení sokolů, dobové 
vojenské tábory s komentovanými pro-
hlídkami, tábor skautů, polní kuchyň, 
kovárna, vojenský biograf či technika 
Armády České republiky. Do oslav se 
zapojily i různé organizace – muzeum 
přichystalo zajímavé výstavy, knihovna 
naučné i zábavné akce pro rodiny. 
Na třech místech ve městě navíc byly 
slavnostně odhaleny pamětní desky. 
Právě na oslavy výročí republiky byly 
zaměřené i květnové Chomutovské 
slavnosti, které zavedly návštěvníky do 
dob první republiky.

V Chomutově začala fungovat 
nová akademie umění a kultury, která 
nabízí umělecké vzdělávání pro se-
niory v oborech hudebním, tanečním 
a výtvarném. Do prvního semestru 
nastoupilo devětačtyřicet seniorů, které 
čeká tříleté studium. Podobná výuka 
je zatím v republice velmi ojedinělá. 
Akademii zajišťuje základní umělecká 
škola. Zájemcům nabízí odborné stu-
dium, které klade důraz na tvořivost, 
seberealizaci a uplatnění studentů.

listopad
V listopadu začala demolice ne-

využívané budovy v Riegrově ulici. 
Nejprve firma demontovala autobu-
sovou zastávku, přeložila vodovod 
a telekomunikační kabel pro sousední 
Kcentrum a postupně likvidovala 
vnitřní vybavení. Samotná demolice 
třípodlažní budovy začala v druhé po-
lovině měsíce.

prosiNec
Z deseti českých reprezentantů na 

Mistrovství světa v plavání v krát-
kém bazénu v Changčou byli dva ze 
Slávie Chomutov. Simona Kubová 
(Baumrtová), která se světového šam-
pionátu účastní už deset let, obsadila 
skvělé 7. místo na 100 m znak a ke 
stejnému umístění pomohla i dvěma 
štafetám. Naopak Tomáši Frantovi se 
ani v jedné ze tří znakařských disciplín 
nepodařilo postoupit z rozplaveb.
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Jak začala vaše cesta na Mars?
Do soutěže Expedice Mars jsem 

se přihlásila před půl rokem. O této 
možnosti mi řekl kamarád, který se 
soutěže zúčastnil loni. Mohla jsem si 
vybrat jednu z pěti odborností – bio-
log, fyzik, konstruktér, popularizátor 
a inženýr. Vybrala jsem si popularizá-
tora, je to pro mě zajímavé. Snažím se 
vysvětlit lidem z okolí, co vlastně dě-
láme a jaký je smysl naší práce. I toto 
musí být součástí vědy.
Jak jste se probojovala do finále?

Mým prvním úkolem bylo zpraco-
vání článku o spektroskopii, zhotovení 
experimentu a vypracování odbor-
ného textu do učebnice. Na základě 
toho jsem postoupila do semifinále, 
které se konalo v Brně, tam jsem se 
potkala s ostatními soutěžícími. Cílem 
semifinále a finále bylo pracovat na 
stratosférickém balonu, který jsme 
později vypustili. Mým úkolem bylo 
vysvětlit žákům základních a středních 
škol nebo veřejnosti, jak to funguje, 
vytvořili jsme příručky, připravili 
experimenty. Pracovali jsme také na 
startupu, učili jsme se organizačním 
dovednostem. Poté bylo vybráno je-
denáct soutěžících, kteří postoupili do 
finále v Bratislavě. Koncem listopadu 
jsme vypustili námi vyrobený strato-
sférický balon, s nímž jsme se dostali 
do stratosféry do výšky dvaatřiceti 
kilometrů.
Měli jste vůbec čas na odpočinek 
nebo zábavu?

Ano, i když to byla spíš taková 
odborná zábava. V Bratislavě jsme 
navštívili slovenskou organizaci pro 
vesmírné aktivity. Také jsme jeli do 
Německa, Belgie a Nizozemska, kde 

jsme navštívili instituce Evropské ves-
mírné agentury ESA, setkali jsme se 
s odborníky, kteří pracují na projektu 
Galileo, což je takové evropské GPS, 
nebo s lidmi, kteří pracují na projektu 
Sentinel. To jsou série satelitů, které 
monitorují Zemi a data z nich jsou 
veřejně dostupná k nekomerčnímu 
využití. Zajímavé bylo, že na začátku 
soutěže jsme pracovali na startupu, 
který zpracovával tyto údaje, a pak 
jsme se podívali přímo do střediska 
tohoto projektu. Náš startup využíval 
fotografické záznamy ze satelitů, aby-
chom lokalizovali odpady v mořích 
a bylo je tak možné cíleně vyhledávat 
a likvidovat.
Tušila jste v průběhu semifinále 
a finále, že byste se mohla stát 

jedním z vítězů a zúčastnit se 
tedy expedice na Mars?

To příliš nešlo předpokládat. Ve 
finále jsme jednak dodělávali projekty, 
na kterých jsme začali pracovat dříve, 
ale také jsme podstupovali psycho-
testy, které byly zaměřené na sebere-
flexi. Dále byla připravena noční dva-
náctihodinová simulace expedice. To 
bylo velmi náročné, protože se konala 
hned první noc semifinále, kdy mnoho 
z nás přijelo z velké dálky a byli jsme 
hodně unavení. V malém prostoru nás 
bylo jedenáct, měli jsme dvě místnosti 
a koupelnu, celkem pětadvacet metrů 
čtverečních. Cílem této simulace bylo 
vybrat tým, který bude spolupracovat, 

prokáže odbornost a také spolu vy-
drží těch 101 hodin v kosmické lodi. 
Každý z nás pak měl sestavit posádku 
podle svých představ, i toto bylo krité-
rium k výhře. Dopředu se tedy nedalo 
nic předpokládat. I když si člověk 
o sobě myslel, že je dobrý a mohl by 
vyhrát, ostatní to mohli vidět jinak.
Finále soutěže od samotného 
startu letu na Mars dělilo zhruba 
čtrnáct dní. Co jste v té době 
dělala? Byla jste nervózní? 
Připravovala jste se nějak?

Já jsem spíš doháněla školu. Kvůli 
soutěži jsem skoro čtrnáct dní zameš-
kala. Během těch čtrnácti dnů už se 
moc připravovat nedalo, to bylo spíš 
cílem samotné soutěže a jednotlivých 
kol.

Co jste si s sebou vzala?
Měli jsme už předem připravený 

seznam věcí, které si můžeme vzít. 
Před startem nám organizátoři dali 
jeden pytel pro všech pět členů po-
sádky a řekli, že se nám tam musí vejít 
všechny naše věci. Takže se seznam 
nakonec ztenčil na spacák, pár kousků 
oblečení a nejnutnější hygienické 
potřeby.
Jak vypadal čas strávený cestou 
na Mars?

My jsme nemuseli vyloženě umět 
ovládat kosmickou loď, ale museli 
jsme držet nepřetržitou hlídku u počí-
tače, který ukazoval meteory blížící se 
k lodi. Hlídka také komunikovala s ří-

dícím střediskem a sledovala telemet-
rii lodi, ta ukazovala hodnoty hladiny 
kyslíku, vlhkosti a další věci. Pokud 
nastala nějaká porucha, museli jsme ji 
řešit podle manuálu. To se stávalo po-
měrně často, a to i v noci. Když jsme 
se blížili na oběžnou dráhu Marsu, 
tak jsme se museli přiblížit k modulu, 
který astronauty dovezl až na Mars. 
V tuto chvíli jsme tedy řídili loď. To 
bylo náročné, vlastně jsme čekali, že 
to nezvládneme, protože se k tomu 
vyskytovalo na lodi více poruch, ale 
podařilo se nám to.
Jaký byl denní program?

Převážně práce na projektech. 
Hned po startu jsme se rozdělili podle 
odborností k jednotlivým projektům, 
jeden navíc vždy musel držet hlídku. 
Denní režim nám zadávali organi-
zátoři, měli jsme přesně daný čas na 
hygienu, spánek, práci i jídlo.
Na jakých projektech jste 
pracovali?

Já jsem měla za úkol extrahovat 
DNA z jahody a pozorování. Dále 
například měřit pH v perlivé limo-
nádě, která se nachávala vyprchávat. 
Také jsme stavěli rover, tedy vesmírné 
vozítko, které mělo být autonomně 
řízeno. To bylo hodně zajímavé a do-
konce nám i fungovalo. Hodně mě 
bavil projekt automatického závla-
hového systému, který nám každou 
půlhodinu zaléval rostliny. Každý měl 
tedy svůj projekt, ale museli jsme spo-
lupracovat s ostatními a pomáhat si.
Odvážila byste se po této zkuše-
nosti letět třeba na Měsíc nebo 
rovnou na Mars?

Těžko říci. Bez zpáteční letenky 
bych na Mars určitě neletěla.

Když sedmnáctiletá Adéla Krylová doma oznámila rodičům, že poletí na Mars, nikoho tím nepřekvapila. 
Rodina je zvyklá na Adélčiny neobvyklé aktivity, velmi často se zapojuje do nejrůznějších soutěží 
a projektů. Soutěž Expedice Mars měla mezinárodní charakter, z desítek soutěžících se studentka 
chomutovského gymnázia dostala do finálové jedenáctky a pak do pětice výherců, která se zapojila do 
simulace cesty na vzdálenou planetu. O pobytu v kosmické lodi i o přípravách vyprávěla v rozhovoru.

adéla Krylová:

bez zpáteční letenky bych 
na Mars určitě neletěla 

Koncem listopadu jsme vyrobili  stratosféricKý 
balon, s nímž jsme se dostali do stratosféry 
do výšKy dvaatřiceti Kilometrů.
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začínali podnikat, čekali dítě. 
Nemoc všechno změnila

Před čtyřicátými narozeninami 
postihla Milana Tótha velmi vážná 
cévní mozková příhoda. V krátkém 
okamžiku se ze zdravého muže stal 
pacient zcela závislý na pomoci 
druhých. V této těžké situaci ale 
nezůstal sám, pomáhala mu rodina, 
přátelé i sami Chomutované pro-
střednictvím nejrůznějších místních 
organizací. Pomoc a silná vůle měla 
smysl. Necelý rok po mozkové 
příhodě se Milan Tóth vrátil do 
zaměstnání.

V říjnu 2017 prodělal velmi 
vážnou cévní mozkovou příhodu, 
následkem které ochrnul na domi-
nantní pravou polovinu těla a prak-
ticky přestal mluvit. Před one-
mocněním pracoval jako obchodní 
zástupce a chvíli jako pražič kávy. 
Byl právě ve fázi, kdy se s manžel-
kou rozhodli začít podnikat – chtěli 
si otevřít pojízdnou kavárnu s pro-
dejem obrazů, šperků a dárečků. Už 
dokonce zakoupili profesionální ká-
vovar. Navíc se ženou právě čekali 
třetí dítě. Nemoc bohužel všechno 
změnila. „V jednom okamžiku jsem 
se ze zcela zdravého mladého muže 
proměnil v člověka, který je zcela 
odkázaný na pomoc rodiny a blíz-
kých. Nedokázal jsem ani základní 
věci – postavit se, sám se najíst, do-
konce jsem nebyl zpočátku schopen 
si o pomoc ani říct, nebylo mi vůbec 
rozumět, ani napsat jsem to nedo-
kázal. Po propuštění z nemocnice 
jsem strávil tři měsíce v rehabili-

tačním ústavu v Kladrubech. Mohl 
jsem se maximálně pohybovat na 
vozíku za trvalé asistence zdravot-
níků. Můj stav byl a je vážný. V té 
době jsem však byl plně odkázaný 
na pomoc druhých. Ale věřil jsem, 
že až půjdu z Kladrub, tak že půjdu 
po svých. Dřel jsem tam a všichni 
kolem si klepali na čelo. Říkali mi, 
že lidi s postižením jako já nikdy 
nevstanou z vozíku. Poškozený mo-
zeček, což je centrum rovnováhy, 
koordinace a svalového napětí, mi 
totiž vše komplikuje,“ popsal Milan 
Tóth.

iNteNZivNí tréNiNk 
pomoHl

Po propuštění do domácího 
prostředí pokračoval v intenzivní 
rehabilitaci. „Velkou zásluhu na 
tom má moje manželka, která je 
ergoterapeutka. Bez ní bych dneska 
patrně ležel v léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo v nějakém ústavu. 
Díky jejímu úsilí a kontaktům ve 
zdravotnictví jsem dnes tam, kde 
jsem,“ uvedl.

Nejprve začal trénovat soběstač-
nost u základních denních aktivit 
doma. Manželka oslovila Jitku 
Fricovou, ergoterapeutku Sociálně 
aktivizační služby pro osoby zdra-
votně postižené, která například 
poradila s úpravou domácího pro-
středí. „Dodnes nezapomenu na 
okamžik, kdy jsem si poprvé zcela 
sám došel na toaletu. Pro zdravého 

člověka je to banální věc. Pro mě to 
v té době byl doslova zázrak. První 
krok k návratu do normálního ži-
vota,“ zavzpomínal.

Důležité bylo velmi intenzivní 
cvičení. „Dodnes jezdím čtyři 
dny v týdnu do Spořic za panem 
Klausem, který pro mě vymyslel 
speciální sestavu cviků. Docházím 
také na rehabilitaci do nemocnice 
v Chomutově. Díky vstřícnosti 
místního rehabilitačního oddělení 
jsme mohli začít docházet takřka 
okamžitě. Díky pomoci všech 
těchto lidí dnes dokážu chodit 
zcela bez opory. Je to sice stále 
ne zcela bezpečné, velmi obtížné 
a namáhavé, ale jsem za to velmi 
vděčný. Podle odborníků devadesát 
procent pacientů v mém stavu již 
nikdy chodit nezačne. Lékaři, když 
mě vidí, často kroutí nevěřícně hla-
vou,“ řekl.

děkuje i veřejNosti
Milanu Tóthovi pomohli také 

Chomutované. Dárci umožnili 
nakoupit rehabilitační pomůcky 
a přístroje, například motomed, 
který nehradí zdravotní pojiš-
ťovna. Ve sbírkách velmi pomohl 
nadační fond Cesta proti bolesti, 
Jacques Café, restaurace U Rytířů 
a Copacaband a manželé Vajnarovi. 
Někteří dárci přispívají také nefi-
nančně. Například Milana Tótha 
vozí zdarma autem na rehabilitaci 
nebo jeho děti do školky.

Zpět k malováNí
V průběhu rekonvalescence se 

začal pomalu vracet k malování. 
„Zpočátku to bylo velmi těžké. 
Vlivem ochrnutí celé pravé části 
těla jsem se musel naučit malovat 
levou rukou. Byla to ale pro mě ob-
rovská motivace ke zlepšování. Od 
té doby jsem urazil velkou cestu. 
Malování je moje vášeň a nyní 
i terapie. Dokonce jsem nedávno 
zahájil svou třetí samostatnou vý-
stavu v kantýně U Anděla v areálu 
chomutovské nemocnice. V září 
2018, necelý rok po onemocnění, 
jsem nastoupil do projektu Lávka, 
který realizuje Asociace pracovní 
rehabilitace ČR. Jejich program 
je zaměřený na pomoc osobám se 
zdravotním postižením a na jejich 
návrat do zaměstnání. Nejprve 
jsem absolvoval motivačně ak-
tivační program a také bilanční 
psychodiagnostiku. Zvedlo mě 
to hlavně psychicky. Setkal jsem 
se i s dalšími lidmi, kteří bojují 
s postižením. Díky těmto aktivi-
tám jsem začal pomalu uvažovat 
o návratu zpět do zaměstnání. Ještě 
před nemocí jsem měl předjednané 
pracovní místo v Základní škole 
a mateřské škole Svět Chomutov. 
Když se začal zlepšovat můj zdra-
votní stav, především schopnost 
komunikace a samostatnější pohyb, 
ředitelka školy Eva Anna Popíková 
mě opět oslovila s nabídkou. 
Pracovní místo navíc bylo podpo-
řeno dotací z projektu. Nabídla mi 
možnost pracovního uplatnění jako 
lektor kurzů kreslení a malování 
pro umělecky nadané děti, případně 
dospělé se zájmem o výtvarné 
umění,“ popsal.

trému i stracH Zvládl
Práce ho velmi baví. Zatím 

je ale brzy na větší hodnocení. 
„Nastoupil jsem teprve začátkem 
prosince. Přiznám se, že jsem měl 
velkou trému a měl jsem obavu, jak 
to všechno zvládnu. Zvláště si ještě 
nejsem moc jistý při mluvení. Přece 
jenom mluvím ještě dost s obtížemi. 
Ale prý je mi už rozumět dobře. 
Mám pocit, že se zatím všechno 
daří. Postupně si zvykám. Zatím ale 
vydržím pracovat jenom pár hodin 
týdně,“ doplnil s tím, že velmi dě-
kuje všem, kteří mu pomohli a na-
dále pomáhají.
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Vaše témata
 podNěty

pyrotecHNika, 
parkovací pruHy, 
vyloučeNá oblast

Dobrý den, obracím se na Vás 
s několika dotazy do rubriky Vaše 
témata, které budou zajímat určitě 
většinu obyvatel Chomutova.

1. Uvažuje město o zákazu 
prodeje pyrotechniky ve městě? 
Je to hrůza teď bydlet na sídliš-
tích. Vydělávají na tom stejně jen 
Vietnamci. Argument, že si ji pořídí 
v jiném městě, neobstojí, protože 
školáci a „nepřizpůsobiví“ si do ji-
ného města pro ni nezajedou. Nebo 
alespoň prodej omezit na poslední 
tři dny před silvestrem.

2. K parkovacím pruhům bych 
chtěl říci, že tím, že nejsou, se 
přijde o více míst, než když bu-
dou. Někteří „řidiči“ totiž nejsou 
schopni bez čar vůbec zaparkovat. 
Také nechápu, proč by o pruzích 
mělo rozhodovat SVJ? Oni vlastní 
pozemky parkovišť, nebo jsou 
města? Když město rozhodne o ně-
jakých úpravách veřejných prostor, 
také se neptají SVJ, co oni na to, 
nebo ano?

3. V posledních letech mi při-
padá, že magistrát chce z našeho 
města udělat vyloučenou oblast. 
Všude stěhují „nepřizpůsobivé“. 
Většina mluví slovensky, takže je 
evidentní, že se sem přistěhovali 
a město jim dalo přechodný nebo 
trvalý pobyt, i když bydlí v soukro-
mých bytech. Snad se mýlím, ale 
tak mi to připadá. Tyto byty by se 
mohly využít jako startovací byty 
pro mladé, pracující rodiny a ne pro 
lidi, kteří svým hlukem a nepořád-
kem otravují ostatní. Město by jistě 
našlo páky, jak je zpět vykoupit 
a využít.

Václav Přenosil

Vážený pane Přenosile.
1. Města mohou vydat vy-

hlášku, která by odpalování zá-
bavní pyrotechniky omezovala. 
Město Chomutov prozatím takovou 
vyhlášku nevydalo, ale na základě 
Vašeho podnětu jsme podali návrh 
na projednání ve vedení města. Je 
nutné podotknout, že je velmi slo-
žité dopadnout osoby, které dělobu-
chy házejí, a dokázat jim to. Policie 
může řešit tyto případy pouze 
v době nočního klidu. Na omezení 
prodeje nemáme dostatečnou oporu 
v zákoně.

2. Město nemá problém s vy-
značením vodorovného dopravního 
značení na parkovištích, pouze vždy 
upozorňujeme na skutečnost, že 
podle nové normy musí být vnitřní 
rozměr nového parkovacího stání 
minimálně 2,5 m a v případě apli-
kace značení dojde vždy ke snížení 
počtu parkovacích míst. S ohle-
dem na úbytek parkovacích míst 
a rozdílné požadavky občanů město 
vyžaduje souhlas většiny nájemníků 
v domech. SVJ pouze rozhoduje 
o podání žádosti na vyznačení par-
kovacích míst a město financuje 
realizaci. V případě větších úprav 
na veřejných prostranstvích město 
informuje občany, popřípadě je vy-
zývá k veřejné diskuzi.

3. Město v žádném případě 
nechce z Chomutova udělat vy-
loučenou oblast, ale problémy se 
spekulativními nákupy bytů a jejich 
pronajímáním nemůže ovlivnit, 
neboť k tomu nemá žádnou oporu 
v zákoně. Nepřizpůsobiví a cizinci 
bydlí v bytech, které jsou v soukro-
mém vlastnictví, tudíž vystěhování 
nájemníka je pouze na majiteli bytu 
a jedině majitel bytu rozhoduje 
o přihlášení nájemníka k trvalému 
nebo přechodného pobytu cizince. 
Nepořádek v domech a ničení spo-

lečného majetku musíte řešit za 
pomoci členů výboru SVJ s maji-
telem bytu. V případě, že majitel 
problémy řešit nechce, musí je SVJ 
řešit soudní cestou. Město se snaží 
zamezit tzv. byznysu s chudou tím, 
že zavedlo bezdoplatkové zóny. Bylo 
vyhlášeno 5 zón, mezi kterými jsou 
i sídliště.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

trojelbusy 
v mraZecH

Dobrỳ den,
bylo mně doporučeno obrátit se 

na město, dopravní podnik města 
Chomutova není schopen zajistit 
v mrazech trolejbusovou dopravu. 
Trolejbusy v mrazech zůstávají stát 
kdekoliv a do cílové stanice nikdy 
nedojedou. Jak se mám dostávat 
včas do práce, už takhle jezdím 
o hodinu dříve.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Teršlová
Vážená paní Teršlová,
důvodem Vámi popsané situace 

a stížnosti byla skutečnost, kdy kli-
matické a povětrnostní podmínky 
způsobily námrazu na trolejovém 
drátu, tím mezi drátem a trolejbu-
sovým sběračem došlo ke ztrátě 
kontaktu a tedy nemožnosti ode-
bírat elektrický proud. Stalo se 
tak 16., 29. a 30. listopadu 2018 
do dopoledních hodin. Tato situ-
ace (nejčastěji souběh teploty pod 
0 stupňů a deště) nenastává v prů-
běhu zimy často, přesto ji řešíme 
s dodavatelem trolejbusů, který pro-
vede SW úpravy u funkce rozmra-
zování a současně jeden trolejbus 
osadíme zařízením pro preventivní 
mazání trolejového drátu ekofride-
xem, který nasadíme dle předpovědi 

počasí nebo okamžitě, protože tato 
námraza může vznikat i nenadále.

Podávám Vám toto zdůvodnění 
a prosím přijměte naši omluvu za 
tento výpadek provozu.

S pozdravem
Ing. Petr Maxa,

ředitel společnosti
Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova, a. s.

Ze steZky cHodNík?
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je plá-

nováno vybudování zpevněného 
chodníku s veřejným osvětlením na 
současné nezpevněné stezce, která 
vede z ul. Blatenská do kopce ko-
lem střelnice k základní škole v ul. 
Březenecká. Touto stezkou chodí 
denně desítky chodců; teď v zimě je 
stezka zablácená, občas uklouzaná 
a ráno i v podvečer nebezpečná 
kvůli absenci osvětlení.

Děkuji.
Jan Jonáš

Dobrý den,
možnost vybudování tohoto 

zpevněného chodníku byla již 
v minulosti prověřena provedením 
místního šetření a kopané sondy. 
Z důvodu technické a finanční 
náročnosti s ohledem na dodr-
žení technických norem v rámci 
legalizace nebyl projekt bohužel 
realizován a ani s ním v budoucnu 
nepočítáme.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

odbor rozvoje a investicw

máte také Zajímavý 
Nápad, podNět či 
ZkuŠeNost s Něčím 
Ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

WWW.GAUC.CZ Jirkovská 5360, Chomutov

Otevírací doba
PO – PÁ  09:00 – 18:00
SO   09:00 – 12:00

KVALITA A DESIGN
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

KOMBINACE LÁTEK
BEZ PŘÍPLATKU
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lUKáš fOřT 
V republice jich je jako šafránu, Lukáš totiž patří mezi hrstku 
učitelů v mateřské škole. Vždycky chtěl trénovat fotbal malých 
dětí. To se mu podařilo. Do školky ho přivedla až praxe v rámci 
studia střední pedagogické školy. Tam zjistil, že ho tahle práce 
bude bavit. Nejvíce pak to, že může každý den děti něco 
nového naučit. Největší odměnou pro něj je jejich radost 
z nových informací. Práce se mu nesháněla těžko, v řadě 
mateřinek by ho brali všemi deseti. 

Karel šplíCHal
Psa si pořídil jako mazlíčka. Jednou se jel podívat na výcvik 
záchranářských psů a bylo rozhodnuto. S labradorem Jerrym 
splnili řadu zkoušek a v Jerryho třech letech se stal psovodem 
záchranářem a držitelem atestu Hasičského záchranného 
sboru ČR. Jsou členy záchranné brigády kynologů. Účastnili se 
zásahu u zřícené budovy a mnoha pátrání po pohřešovaných. 
Letos se umístili na 3. místě na mistrovství ČR IZS v kategorii 
sutiny. Je jednatelem základní kynologické organizace 
Březenecká, kde se věnuje výcviku nejen záchranářských psů.
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Muzeum přiblíží život Kryštofa z Karlovic

pjér la šé´z hledal archetyp 
dítěte v dospělých

Veleben příznivci i haněn od-
půrci, umírněný protestant i protřelý 
diplomat, svědomitý úředník i za-
dlužený podnikatel, humanista i ry-
tíř. Takový byl Kryštof z Karlovic 
a Červeného Hrádku. Narodil se do 
bouřlivého 16. století, stál u zrodu 
i vzestupu reformace, byl svědkem 
většiny náboženských půtek, nevá-
hal podpořit pád jednoho císaře ve 
prospěch vzestupu císaře násled-

ného. To vše se dozví návštěv-
níci výstavy s názvem Kryštof 
z Karlovic a Červeného Hrádku, 
kterou uspořádalo oblastní muzeum 
ve výstavním sále.

Jádrem výstavy je replika 
Karlovicova pískovcového ná-
hrobku umístěného v kostele sv. Jiljí 
v Jirkově. Náhrobek byl v roce 1580, 
dva roky po Karlovicově smrti, do-
vezen z rodinné dílny Lorenzových 

z Freibergu a z pohledu dnešních 
odborníků nemá na obou stranách 
Krušných hor obdoby. I proto ne-
chalo muzeum repliku náhrobku 
zhotovit, což se neobešlo bez pří-
spěvku města Jirkova i svolení pa-
mátkářů a litoměřické diecéze.

Replika náhrobku je sice menší 
než originál, ale to je ve prospěch její 
nižší váhy, tedy i pro snadnější mani-
pulaci. Výstava potrvá do 2. února.

S psychologem a hudebníkem 
Pjér la Šé´zem se setkali návštěvníci 
kavárny Café Atrium. Přednáška 
známého psychologa věnujícího se 
doprovázení svých klientů za osobní 
realizací a svobodou měla název 
Archetyp dítěte. Pjér la Šé´z se za-
mýšlel nad tradičním vzorem dítěte 
v každém z nás. „Velmi často se 
chováme jako děti, ale jen málo-
kdy se umíme s dítětem ztotožnit. 
Přitom právě dítě musíme vnímat 
jako potenciál,“ uvedl.

Při besedě psycholog zavítal 
do oblasti výchovy dětí v minu-
losti a dnes, vlivu společnosti na 
výchovu i dítě samotné či k takzva-

ným alternativním stylům výchovy. 
Archetyp dítěte pak spatřoval v ka-
ždé dospělé osobě a upozorňoval na 
důležitost propojení myšlení dítěte 
v nás s myšlením dospělé a zkušené 
osoby.

Do besedy se zapojili i návštěv-
níci, kteří uváděli své zkušenosti 
s výchovou dětí i se životními po-
stoji k dnešnímu společenskému 
dění. „Dnes se dětem mnohem 
více naslouchá, někteří rodiče své 
dítě vnímají jako partnera. Pak je 
samozřejmé, že se naše životy pro-
mění. Naše budoucnost bude právě 
odrazem toho, jak se dnes chováme 
k našim dětem,“ doplnil psycholog.

V knihovně lidé poznají svět jako 
obchod i důsledky fake news

Celý svět jako velký ob-
chod ukáže interaktivní vý-
stava s názvem Supermarket 
Svět v Chomutovské knihovně. 
Návštěvníci se například dozví, 
kolik váží oblečení a kolik vody je 
potřeba na jeho výrobu. Zajímavé 
také bude sledování peněz, které 
lidé zaplatí třeba za čokoládu, 
a jak pak měna putuje k samot-
nému pěstiteli surovin. Kolik 
peněz se po cestě ztratí? Mladší 
i starší návštěvníky jistě zaujme 
i pohled do nitra obřího mobil-
ního telefonu, který v sobě skrývá 
i tajemství. Výstava se bude konat 
od 14. ledna do 2. března. Školám 
nabízí knihovna prohlídku výstavy 
s odborným výkladem.

Literárněhudební beseda s ná-
zvem Ten píše to a ten zas tohle se 
v knihovně uskuteční 21. ledna od 
17 hodin. Cimrmanolog a umělec 
slova psaného, mluveného i zpí-
vaného Miloň Čepelka a hudebník 
a spisovatel Josef Pepson Snětivý 
představí své nové knihy Nebožtík 
na rynku a Místa zrychleného tepu. 
Další zajímavou akcí je například 
přednáška Hacknutá čeština, při níž 
si návštěvníci popovídají se spiso-
vatelem Martinem Kavkou o vzniku 
slov a dalších zajímavostech našeho 
jazyka. Přednáška začne 24. ledna 
v 17 hodin.

Co znamená spojení fake 
news, dezinformace či alterna-
tivní fakta se lidé dozví při led-

novém Listování, které se bude 
konat 28. ledna od 17 hodin. Alan 
Novotný a Jiří Ressler lidem při-
blíží zmiňovaný fenomén po-
sledních let. Vtipnou a neotřelou 

formou zodpoví otázky, kdo a proč 
fake news vypouští, jak fungují 
i jak se proti nim mohou lidé bránit.

Podrobný program akcí je k dis-
pozici na www.skks.cz.



kultura historie

historie | 13

Katakomby pod kostelem svatého Ignáce 
skrývaly mumifikovaného kominíka

Kostel svatého Ignáce v Chomu
tově vznikl jako součást jezuitského 
gymnázia a koleje. Areál založil Jiří 
Popel z Lobkovic 14. srpna 1590, 
když předtím pro novostavbu vy-
koupil osm domů. Na místě domů 
Daniela Kräusela a rodiny Schroll 
vznikl později kostel sv. Ignáce. 
Na místě domů Walentiny Schmidt 
a Hanse Perknera byla postavena 
v roce 1613 dnešní galerie Špejchar 
– první ještě renesanční jezuit-
ský kostel. Podzemní katakomby 
a sklepy pod kostelem i Špejcharem 
mají zajímavou historii. Mohly být 
slavné stejně jako ty klatovské.

Klenuté podzemí pod gale-
rií je pozůstatkem sklepů původ-
ních měšťanských domů. Vlastní 
barokní kostel svatého Ignáce byl 
postaven v letech 1663–1668 podle 
plánů architekta Carla Luraga. Do 
novostavby byla zahrnuta i starší 
levá věž provizorního renesanč-
ního kostela. Pod hlavním oltářem 
byla zřízena podzemní klenutá 
dvojprostorová krypta se schodiš-
těm krytým masivní pískovcovou 
deskou. Druhý vchod do podzemí 
vedl z boční kaple Božího hrobu. 

Kostel byl vysvěcen 31. července 
1668 na svátek svatého Ignáce 
pražským arcibiskupem Matoušem 
Ferdinandem z Bilenberka.

V boční kapli byla ještě sa-
mostatná hrobka, ve které byl 
v roce 1681 pohřben Jan Adam 
z Harasova, královský místodr-
žící v Čechách a pán Červeného 
Hrádku. V kryptě pod hlavním 
oltářem a kaplí Božího hrobu bylo 
v letech 1668 až 1773 pochováno 
osmdesát příslušníků jezuitského 
řádu. Ve staré jezuitské hrobce do-
šlo vzhledem k existenci větracího 
systému s průduchem vyvedeným 
až nad střechu východního průčelí 
kostela k mumifikaci pohřbených. 
Byly zachovány také dřevěné 
rakve, oděvy, dokonce i kované 
hřebíky v rakvích. V jedné z rakví 
byl uložen i mumifikovaný komi-
ník, který pronikl do hrobky.

Ač o chomutovském podzemí 
existuje řada pověstí, bylo ve sku-
tečnosti velmi zranitelné vzhledem 
k vysoké hladině podzemní vody. 
Pod historickým jádrem je ale stále 
zachována celá řada podzemních 
vodních náhonů a tras staré kle-

nuté kanalizace. Například jedna 
z těchto klenutých chodeb ústí do 
Chomutovky blízko zastávky MHD 
v Palackého ulici. Tato stará vodní 
díla mají svůj původ již ve stře-
dověku a klenutá kanalizace byla 
budována okolo roku 1820. Není 
divu, že na počátku šedesátých let 
20. století bylo při ohledání pod-
zemí pod kostelem konstatováno, 
že do hrobky pronikla voda až do 
výšky 1 metru nad podlahou a že 
je porušený také větrací systém. 
Mumie i dřevěné rakve se rozpa-
daly. Bylo rozhodnuto, že krypta 
bude vyklizena a ostatky pohřbeny 
na městském hřbitově. Město tak 
přišlo o atraktivitu, která je dnes 
přístupná třeba pod jezuitským kos-
telem v Klatovech,

Stejně pohnutou historii měl 
také samotný kostel svatého Ignáce. 
Po zrušení jezuitského řádu byl 
v letech 1773 až 1788 kostel uza-
vřen. Na žádost městské rady byl 
znovu otevřen. Dne 10. července 
1826 byl kostel poškozen bleskem. 
Mezi lety 1899–1915 sloužil kostel 
svatého Ignáce jako děkanský, a to 
v době, kdy byl prováděna rekon-
strukce kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Pro kasárna, která v jezu-
itské koleji fungovala až do roku 
1968, sloužil kostel svatého Ignáce 
jako posádkový mezi roky 1776 
a 1945. Od roku 1952 bylo jeho 
vnitřní zařízení devastováno a pře-
mísťováno do jiných církevních 
objektů. Podzemní krypta kostela 
byla přístupná pro veřejnost do 
roku 1929.

V září 1992 byla zahájena re-
konstrukce kostela opravou stře-
chy. Hlavní loď byla po sejmutí 
keramické bobrovky a laťování 
pokryta překližkovými deskami 

a asfaltovým šindelem. Po zajiš-
tění střechy a opravě obou bání 
kostelních věží byly pak v letech 
1995 až 2000 opraveny všechny 
fasády. Zrestaurována byla so-
chařská výzdoba nad portikem 
i interiér s hodnotnou štukovou 
výzdobou. Restauračním zásahů 
byly podrobeny také lavice a oltáře. 
Hlavní oltářní obraz svatého Ignáce 
byl sejmut a uložen v depozitáři 
Oblastního muzea v Chomutově, 
na hlavní oltář byl místo něho vsa-
zen provizorní abstraktní obraz. 
Čtrnáctého prosince 2000 byl kostel 
slavnostně otevřen. Na opravu tak 
nyní čekají již jen kaple Božího 
hrobu se vstupem do podzemí 
a vlastní klenuté prostory krypty 
i s přístupovým schodištěm.

Jaroslav Pachner 

tajemství depoZitáře cHomutovskéHo muZea 

reNesaNčNí poHár 
vyrobeNý Z kokosu

Zde je příběh jednoho re-
nesančního poháru (vlastně jen 
jeho vrchní části). Paradoxně 
byl zařazen do podsbírky Cín 
(inv. č. C 472), ač je zhotoven 
z pozlaceného stříbra a skořápky 
kokosového ořechu. Jeho horní 
okraj je zdoben plochým kruhem 
s rytými ornamenty a na třech 
místech je v kruhových lunetách 
datace 1587 a monogram TD. 

Představuje tak nejstarší sbírkový 
předmět této podsbírky. Komu 
asi patřil? Muzeum jej získalo ze 
sbírek zámku Červený Hrádek. 
Jak se však ocitl uprostřed střední 
Evropy, ačkoliv je zhotoven z tak 
neobvyklého přírodního materi-
álu, jakým je kokos? Nedávnou 
minulost poháru možná pood-
halíme. V r. 1934 dovezl na jir-
kovské nádraží vlak z Madridu 
spoustu nábytku, látek, obrazů, ta-
piserií, nádobí a dalších předmětů, 

zkrátka nové vybavení určené pro 
posledního majitele zámku Maxe 
Egona HohenloheLangenburg 
a jeho rodinu od tchyně Maríe de 
la Trinidad, španělské vévod-
kyně z Parcentu (1857–1937; na 
obraze v mládí), která část života 
věnovala sbírání výrobků španěl-
ského uměleckého řemesla a jako 
manželka mexického velvyslance 
ve Španělsku procestovala svět. 
S velkou pravděpodobností byl 
pohár součástí tohoto daru.
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V azylovém domě na písečné 
mohou nově bydlet celé rodiny

Stránky nabízejí kompletní 
přehled sociálních služeb

Veřejnost besedovala 
s psychiatričkami

Světlo Kadaň rozšířilo služby pro drogově závislé

V azylovém domě na Písečné 
mohou nově pobývat celé rodiny. 
Sociální služby Chomutov od ledna 
rozšířily kapacitu azylového domu 
o čtrnáct míst, která jsou určena právě 
pro rodiny. „V regionu chybí azylový 
dům, ve kterém by nebyli otcové izo-
lováni od žen a dětí, protože tato zaří-
zení nemají oddělení pro společné by-
dlení rodin. Zřídili jsme tedy nově tři 
byty, ve kterých je místo pro celkem 
šest dospělých a osm dětí. Azylový 
dům Písečná nyní celkově disponuje 
šestnácti vybavenými pokoji,“ uvedla 
ředitelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová.

Rozšířením bude obyvatelům 
regionu zajištěna možnost ubytování 
bez nutnosti rozdělovat rodinu a dojde 
tím zároveň k naplnění opatření ko-
munitního plánování Chomutova. Tři 
byty pro rodiny se nacházejí ve zre-
konstruovaných prostorách po bývalé 
sociální poradně, která se přestěho-
vala do nového objektu na Kamenné.

Azylový dům je pobytová služba 
poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení, zpravidla 
na dobu jednoho roku. „Posláním je 
pomoci klientovi zařadit se do běž-
ného způsobu života. U této skupiny 
klientů je nejčastějším osobním cílem 
najít si vhodné zaměstnání, najít si 

jiné bydlení, našetřit si na kauci, vy-
bavení do bytu, pomoc s péči o děti, 
pomoc při hospodaření s penězi a po-
dobně,“ popsala ředitelka.

Práce s klienty je zaměřena na 
podporu v přístupu k zaměstnání 
a jeho udržení, jsou motivování akti-
vizačními programy s cílem podpořit 
vlastní schopnosti a dovednosti. 

„Výsledkem je začlenění se do pra-
covního procesu, získání samostat-
ného bydlení a zvýšení samostatnosti, 
sebevědomí, odpovědnosti a posílení 
rodičovských kompetencí. Aktivity 
musí být zaměřené na podporu fun-
gování cílové skupiny v přirozeném 
sociálním prostředí a podporu v jejím 
začlenění se do běžného života a na 
trh práce s ohledem na specifické 
potřeby těchto osob,“ uvedla Alena 
Tölgová. Cílené poradenství je zamě-
řeno na pomoc při řešení konfliktů, 
osobních problémů, problema-
tiku finanční gramotnosti a předlu-
žení či udržení pracovního poměru. 
Základním vstupním předpokladem 
pro přijetí zájemce je ochota ke spo-
lupráci a aktivní účast na řešení své 
situace.

Projekt Azylový dům Písečná – 
rozvoj služby navazuje na projekt 
města Chomutova, který byl podán do 
Integrovaného regionálního operač-
ního programu.

Pomoc v nouzi mohou lidé nově 
najít prostřednictvím webových strá-
nek www.socpom.cz, které nabí-
zejí rady a přehled sociálních služeb 
v Chomutově, Jirkově a okolí. Jsou 
tam informace a kontakty na instituce, 
které pomoc či radu nabízejí a umějí 
poskytnout. Jejich činnosti napomáhají 
osobám zajistit fyzickou a psychic-
kou soběstačnost s cílem umožnit jim 
v nejvyšší možné míře zapojení do 
běžného života společnosti a v přípa-
dech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim 

zajistit důstojné prostředí a zacházení.
Služby jsou děleny na terénní, am-

bulantní a pobytové. Terénní služby 
jsou lidem poskytovány v jejich při-
rozeném prostředí, v rámci ambu-
lantních dochází klient do zařízení 
poskytujícího službu a při pobytových 
službách je klient umístěn v konkrét-
ním zařízení.

Stránky jsou dostupné i přes odkaz 
na úvodní straně webu města www.
chomutovmesto.cz. Vpravo nahoře je 
oranžová záložka Sociální pomoc.

Pod záštitou odboru školství 
se uskutečnila panelová diskuze 
s dětskými psychiatričkami spo-
jená s workshopy na téma ADHD 
a poruch autistického spektra 
včetně vlivu medikace dítěte na 
výuku. Celá akce vznikla v rámci 
aktivit projektu Podpora inkluziv-
ního vzdělávání v Chomutově.

Diskuze byla primárně cílena 
na asistenty pedagoga a školní 
asistenty, účastnit se jí však mohl 

kdokoliv se zájmem o tato témata. 
Workshopy i diskuzí provázely 
místní dětské psychiatričky Iveta 
Vadlejchová, Ilona Grimová a pra-
covnice z pedagogickopsycho-
logické poradny Jelena Pavlovna 
Čajková. 

Účastníci mohli využít pro-
storu nejen pro své dotazy, ale také 
osobně poznat lékařky, které se 
podílejí na podpoře dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

V loňském roce došlo k perso-
nálnímu navýšení v oddělení služeb 
Kcentra Chomutov a terénních 
programů – Chomutovsko určeného 
pro uživatele návykových látek. Za 
finanční podpory Ústeckého kraje 
se podařilo navýšit počet pracov-
níků v terénu na čtyři a díky tomu je 
nyní personálně pokrytý celotýdenní 
provoz. „Je to pro nás velký posun. 
O oddělení obou služeb jsme se sna-
žili dlouhá léta, ale až nyní se nám 
to podařilo a můžeme plně pokrýt 

celou lokalitu Chomutovska,“ řekla 
manažerka služeb Lucie Halouzková 
ze spolku Světlo Kadaň, který služby 
poskytuje. 

Rozšíření služby s sebou při-
neslo také navýšení počtu klientů. 
V roce 2018 byla služba využita 
více než třemi stovkami osob. Díky 
pravidelným kontaktům s nimi bylo 
vyměněno přes 27 tisíc injekčních 
stříkaček, které se tedy nepovalovaly 
na ulici a neohrozily veřejnost svou 
případnou infekčností. „Úspěch spa-

třujeme také v navázání spolupráce 
s Městskou policií Jirkov, díky níž 
jsme bezpečně zlikvidovali 775 na 
ulici nalezených injekčních stříkaček. 
Sami terénní pracovníci nalezli dal-
ších téměř 1 200 kusů pohozeného 
injekčního materiálu v Chomutově 
a okolí, čímž ochránili širokou veřej-
nost před možnými infekcemi spoje-
nými s tímto typem aplikace drog,“ 
uvedla Lucie Halouzková.

V letošním roce chce Světlo 
Kadaň udržet službu dostupnou 

tak, jako v roce předchozím, navá-
zat spolupráci s menšími obcemi 
v ORP Chomutov, pokud o to bude 
ze strany starostů a obyvatel zájem. 
„V plánu máme dále v městské 
knihovně v Chomutově uspořádat 
výstavu fotek z terénu spojenou 
s besedou pro veřejnost, kde bude 
možné se dozvědět více o naší práci 
včetně toho, v čem má naše práce 
smysl, k čemu směřuje a jaký je její 
přesah do běžného života každého 
z nás,“ doplnila manažerka.
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Pro rok 2019 byla stanovena 
sazba 500 korun na osobu a rok 
za komunální odpad. Náklady na 
odpadové hospodářství představují 
796 korun na osobu a rok, město 
tak i nadále každému občanovi 
dotuje náklady na odpadové hos-
podářství téměř 300 korunami. 
Zavedený poplatek činí necelých 
42 korun měsíčně, denní náklad 
pak představuje pouhou 1 korunu 
a 37 haléřů na osobu.

250 koruN Na koNci 
dubNa a říjNa

Poplatek je splatný pololetně ve 
dvou rovnoměrných splátkách ve 
výši 250 korun. Vyhláška stanovila 
splatnost prvního pololetí do konce 
dubna a splatnost druhého pololetí 
do konce října běžného roku. Ke 
dni splatnosti je potřeba mít popla-
tek uhrazen.

Na Úřad Nemusíte
Po znovuzavedení poplatku 

nemají občané povinnost vyplňo-
vat žádná přiznání ani ohlášení 
k poplatku. Poplatníkem je ze zá-
kona každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem ve městě, a to bez rozdílu 
věku. Jediný důvod návštěvy úřadu 
může být nahlášení kontaktní či do-
ručovací adresy, pokud je rozdílná 
od trvalého bydliště.

používali jste sipo, 
máte vystaráNo

Pokud jste v minulosti využívali 
pro úhradu poplatku služeb sdru-
ženého inkasa SIPO, nemusíte se 
o nic starat a město předpis poplatku 
zadá v termínech splatnosti přímo 
České poště, která inkaso distribu-
uje. Úhrada prostřednictvím inkasa 
zůstává nejvýhodnějším způsobem, 
protože o vše se postará úřad.

NaHlásit číslo sipo jeN 
v pár případecH

Pokud v době, kdy nebyl popla-
tek vybírán, bylo vaše číslo SIPO 
změněno, je třeba nahlásit nové 
číslo. Stejně tak pokud chcete za-
hrnout do inkasa nějakou novou 
osobu, za kterou jste dříve nepla-
tili – třeba narozené dítě.

dalŠí možNosti, jak 
Zaplatit

Převodem na účet, popřípadě i trva-
lým příkazem: Pro účely bezhotovost-
ních plateb je na stránkách města do-
stupný generátor variabilních symbolů, 
který naleznete pod odkazem http://bit.
ly/CVodpady. Po zadání rodného čísla 
vrátí miniaplikace variabilní symbol ka-
ždé osoby v domácnosti. Každý má va-
riabilní symbol unikátní (čtyři členové 
v domácnosti = čtyři různé variabilní 
symboly). Je třeba provést čtyři platby.

Hotově či platební kartou: V bu-
dově magistrátu ve Zborovské ulici 
v hlavní pokladně, a to v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 15 hodin.

NoviNka: Zaplaťte 
Za celou rodiNu 
NajedNou

Pokud chcete za domácnost platit 
jednou společnou platbou, můžete 
úřadu písemně ohlásit na mailovou 
adresu odpady@chomutov-mesto.cz, 
za jaké osoby budete poplatek odvá-
dět s uvedením jejich jmen, příjmení 
a dat narození, úřad pak osoby na 
společného zástupce napáruje a lze 
za celou domácnost hradit poplatky 
pod jedním variabilním symbolem. 
Druhou možností je v případě převodu 
z účtu do zprávy pro příjemce pouze 
uvést všechny další variabilní symboly 
členů jedné domácnosti a již nic nehlá-
sit mailem. Obdobně může postupovat 
i například správce objektu. Ale pozor, 
pokud společný zástupce či správce 
poplatek za domácnost či spravovanou 
nemovitost neuhradí, dojde k opětov-
nému rozpojení domácnosti na poplat-
níky a nedoplatky budou vymáhány 
opět po jednotlivcích.

je pololetNí platba 
moc? roZdělte ji

Pokud potřebujete poplatek rozdě-

lit na nižší částky, tak můžete. Jen je 
třeba pohlídat si, aby k datu splatnosti 
byl uhrazen celý předpis poplatku. 
Máli například čtyřčlenná domác-
nost platit ročně 2 000 korun, má 
možnost si upravit platby rozdílně, 
například na 4 čtvrtletní splátky po 
500 korunách (např. v lednu, dubnu, 
červenci a září) nebo platit v měsících 
leden až říjen měsíčně 200 korun.

potřebujete Něco 
vysvětlit?

Bližší informace o poplatku za 
komunální odpady vám poskytnou 
pracovníci magistrátu na telefon-
ních číslech 474 637 253 a 257. 
Nebo využijte email: odpady@
chomutov-mesto.cz.

dlužNíky čeká 
vymáHáNí

Nebudou-li poplatky odvedeny 
včas nebo ve správné výši, může 
správce poplatku přistoupit k navýšení 
až na trojnásobek. Dlužné částky jsou 
stejně jako v minulosti vymáhány exe-
kučně podle daňového řádu. Jakýkoliv 
dluh však lze aktivně řešit, zaměst-
nanci správce poplatku každému 
umožní aktivně případný problém řešit 
uznáním dluhu, splátkovým kalendá-
řem či posečkáním. K řešení dluhové 
problematiky je vždy však potřebná 
osobní účast na úřadě. 

Manžel (52 let) utrpěl vážný pracovní 
úraz s postižením nohou a pravé 
ruky. Za několik dní bude propuštěn 
z rehabilitačního ústavu domů. Je na 
invalidním vozíku, používá pouze le-
vou ruku. Dle lékařů budou následky 
úrazu trvalého rázu. Jsme s manže-
lem sami a já chodím do práce na 
směny. Vůbec nevím, jak vše zvládnu. 
Můžete mi prosím poradit?

Po propuštění manžela domů je 
důležité především posilovat jeho sobě-
stačnost. Častou chybou bývá přílišná 
péče. Cílem je, aby si manžel postupně 
osvojil základní denní činnosti a stával 
se na vás více nezávislý. Pomoc vám 
v tom může například zkušený ergote-
rapeut, který je kvalifikovaným zdravot-
nickým pracovníkem. Díky kvalifikaci 
si snáze dokáže představit, jaká úskalí 

na našeho manžela mohou doma čekat. 
Může vám pak navrhnout různé drobné 
úpravy bytu, koupelny, WC, popř. 
i vstupu do domu. Po návratu manžela 
domů pak může doporučit konkrétní 
kompenzační pomůcky k usnadnění 
konkrétních činností. Pokud se obrátíte 
na naši službu, náš pracovník je vám 
schopen dále poradit se vším, co se týká 
sociální oblasti (dávky, příspěvky, nárok 

na pomůcky a úpravy a jak si o ně zažá-
dat, stejně jako dokáže zprostředkovat 
kontakt na další vhodné sociální služby, 
která vám mohou ve vaší situaci po-
moci. Naše sociální služba je dostupná 
v celém okrese Chomutov pro klienty 
ve věku od 18 do 64 let. 

Mgr. Jitka Fricová, ergoterapeut,
sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz

Už tři roky se snažíme s manželem 
o těhotenství. Je mi 33. Do 30 jsem to 
příliš neřešila, studovala jsem, pak 
jsem dělala kariéru a dítě jsem odklá-
dala. Ale teď si říkám, jestli to nebyla 
chyba. Můj lékař mě nyní posílá na 
laparoskopii, jestli mám průchodné 
vejcovody. Je to nutné? Operace se 
bojím, ale dítě už rozhodně chceme.

Myslím, že máte nejvyšší čas. Ne že 

by 33 let byl nějak vysoký věk, ale po-
kud se snažíte již 3 roky a nic, určitě by 
se to mělo začít řešit. Kromě toho léčba 
sterility je většinou svízelná a je během 
na dlouhou trať. Výsledek snažení se 
ukáže vždy až za měsíc.  

Obecně lze říci, že laparoskopie 
je nejvhodnější metodou na diagnos-
tiku a léčbu sterility. Nejenže lze zjistit 
průchodnost vejcovodů, ale i stav 

dělohy a vaječníků, je možné rozrušit 
případné srůsty, ošetřit endometriózu 
apod. Rovněž je možné při nálezu po-
lycystických vaječníků provést jejich 
skarifikaci. Vždy před provedením 
operace u ženy by měl ale být vyšetřen 
spermiogram partnera, protože se jedná 
o neinvazivní vyšetření a skoro polovina 
případů neplodnosti je způsobena poru-
chou plodnosti muže.

Pokud laparoskopie nepomůže, 
nebo se při ní zjistí operací neodstra-
nitelná příčina neplodnosti, je čas na 
péči v Centru asistované reprodukce 
a metody mimotělního oplodnění. To 
už je ale jiná kapitola. Přeji hodně štěstí 
a brzký úspěch ve Vašem snažení.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D., 
gynekologicko-porodnické oddělení, 

Nemocnice Chomutov 

Kompletní informace, jak zaplatit za odpady

ergoterapeut může pomoci i v domácím prostředí

laparoskopie je nejvhodnější metodou 
na diagnostiku a léčbu sterility
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angličtina děti nezaskočila

z předškoláků se stala ježíškova 
vnoučata, posílali přáníčka

Máte talent? 
Ukažte se!

Hello, hello se ozývalo z jevi-
ště chomutovského divadla, když 
děti z pátých tříd základní školy 
v Hornické ulici navštívily divadelní 
představení Silly Bear. Kromě češtiny 
se nesly divadlem i věty v anglickém 
jazyce. Vtipná pohádka o hloupém 
medvědovi, který se nechal napálit 
mazanou liškou a chytrým Honzou, 

se dětem velice líbila. „Ani je ne-
zaskočila anglická slova a na jejich 
tvářích byl vidět úsměv a dobrá ná-
lada. Představení se dětem moc líbilo 
a bylo jistě přínosem pro výuku ang-
lického jazyka,“ uvedla učitelka Věra 
Antoňová.

Před Vánocemi bylo pro děti při-
pravené i další představení, tentokrát 

pěvecké. Navštívili je totiž hudebníci 
a spolu s dětmi z prvního stupně si 
užili dopoledne plné nejen vánočních 
koled, ale také písní ze známých po-
hádek. „Některé děti přidaly ke zpěvu 
i tanečky. Program se dětem velice 
líbil a rozhodně přispěl k příjemné 
předvánoční atmosféře,“ doplnila 
učitelka.

Děti z mateřské školy Zahradní 
potěšily před Vánocemi seniory 
z různých penzionů či jiných zaří-
zení. Zapojily se totiž do projektu 
Ježíškova vnoučata, prostřednic-
tvím kterého zaslali krásná přáníčka 
lidem, kteří již nemají kolem sebe 
své blízké. „Ve školce pěstujeme 
v dětech slušnost, úctu k druhému 
a tento projekt nám velmi nahrává. 
Po vhodné motivaci jsme se s dětmi 
pustili do přáníček k Vánocům, které 
jsme vyráběli i pro své rodiče, tak 
proč neudělat radost i babičkám, aby 
nebyly smutné? Vždyť vykouzlit 

úsměv na tváři jak u malých dětí, 
tak u seniorů je jedním z poslání 
dobrých lidí. Připojujeme se, pro-
tože máme s dětmi co nabídnout – 
vlastnoručně vyrobené přání, které 
jiní ocení. Jsme takový protipól, 
nejmenší obdarovávají a pomáhají 
nejstarším,“ uvedla zástupkyně ředi-
telky Monika Husová.

Projekt Ježíškova vnoučata 
vznikl na podzim roku 2016. 
Novinářka Olga Štrejbarová si při 
jednom svém natáčení uvědomila, 
že opuštění lidé tvoří často až tře-
tinu obyvatel domovů pro seniory. 

Vánoční dárek nedostali mnohdy 
roky a období svátků pro ně bylo 
spíš časem prázdnoty než radosti. 
Rozhodla se to změnit.

Spolu se svými přáteli a dalšími 
nadšenci a dobrovolníky, kteří se sou-
středili kolem facebookové skupiny 
Ježíškova vnoučata, dokázali splnit 
během dvou měsíců 600 vánočních 
přání babičkám a dědečkům v domo-
vech pro seniory a dalších podobných 
zařízeních. O rok později už senioři 
od lidí a dětí dostali přes třináct tisíc 
dárečků a přání. Lidé zasílali napří-
klad i sladkosti, kosmetiku či knížky.

Již podruhé se bude v Chomutově 
hledat největší talent. Druhý ročník 
soutěže Chomutov má talent pořádá 
Středisko volného času Domeček. 
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, 
nezáleží na věku, na dovednostech, na 
tom, co hodláte ukázat. Záleží jen na 
odhodlání a chuti předvést ostatním, 
v čem vynikáte.

Zúčastnit se může jednotlivec, dvo-
jice, početná skupina, dítě, dospělý či 
senior. „Soutěžit můžete s jakýmkoliv 
tancem, jakýmkoliv hudebním vystou-
pením, můžete být kouzelník, bavič, 
herec. Pojetí vašeho talentu necháme 
čistě jen na vás,“ uvedla organizátorka 
Petra Košťálová.

Zájemci mohou soutěžní videa 
zasílat do 15. ledna na emailovou ad-
resu kostalova.domecek@gmail.com. 
Obratem dostanou potvrzení o přijetí. 
Do 20. ledna pak dostanou vyrozu-
mění, zda postupují do finálového kola 
v chomutovském městském divadle, 
kde od 18 hodin zabojují o vítězství 
spolu s ostatními soutěžícími.

V učebnách mají 
nové vybavení

Na chomutovském gymnáziu 
byla dokončena rekonstrukce pří-
rodovědných učeben, tedy tříd pro 
výuku fyziky, biologie a chemie. 
„Máme nové osvětlení, nábytek, 
interaktivní vybavení a k tomu 
i učební pomůcky. Před novými 
lavicemi a stoly mají studenti 
a pedagogové k dispozici počítač, 
vizualizér a hlavně interaktivní da-
taprojektor. Kdo, co a jak využije, 
je již na něm,“ uvedl učitel gym-

názia Petr Koritina. Volné chvíle 
mohou studenti trávit na chodbách 
na sedačkách, které nahradily staré 
lavičky. 

Vybavení zkvalitní výuku uve-
dených předmětů. Rekonstrukce 
učeben se konala v rámci pro-
jektu Ústeckého kraje s názvem 
Přírodovědné vzdělávání – Moderní 
výuka na středních a základních 
školách se začleněním žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami.

Tradiční zvyky poznávali v přírodě
Prvňáčci ze základní školy 

Kadaňská se vydali na Lesnou užít si 
předvánoční čas. Cesta autobusem jim 
rychle uběhla, ale počasí moc nepřálo. 
„Začali jsme povídáním o čertech, 
čertovské knize, pekle, o Vánocích 
a vánočních zvycích. Dozvěděli jsme 
se, že stromeček dříve visel ze stropu, 
špičkou dolů. Pak nás již čekala výroba 
lodiček a svíček z voskového plátu. 
V sednici bylo od kamen pěkně tep-
loučko, a tak nám práce šla od ruky. 
Výrobky jsme si uložili do krabic a vy-

dali se do informačního centra koupit 
si nějakou drobnost,“ uvedla učitelka 
Šárka Kulvajtová.

Děti se také zastavily u výběhu 
s ovcemi a poníky. Čas před obědem si 
krátily honičkou, zpíváním a tancem na 
louce. Po obědě se šly projít, ale najed-
nou padla mlha. „Budovy jsme neviděli, 
a tak jsme se raději vrátili zpátky. V mu-
zeu jsme si ještě vyrobili společnou vá-
noční dekoraci. Na dekoraci každý z nás 
přilepil dřevěné zvířátko, které si sám 
odsekl kladívkem,“ doplnila učitelka.
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Sportovci zvítězili ve čtyřboji

Výběr povolání je díky návštěvě střední 
školy snazší, žáci si mohli vše vyzkoušet

žáci získali 
certifikát dofeNejlepší truhlář bude 

reprezentovat kraj

Žáci střední průmyslové školy 
se zúčastnili okresního kola soutěže 
v silovém čtyřboji středních škol 
v Kadani. „Naši borci po několika 
letech opět vybojovali první místo 
a postup do krajského kola. Náš 
týmový úspěch byl podtržen prven-
stvím v jednotlivcích,“ uvedl učitel 
Jiří Kouba.

Nejvíce bodů ze všech závodníků, 
kteří soutěžili ve čtyřech náročných 
disciplínách, získal Filip Šmátrala. 
Prokázal svou silovou všestrannost, 
kterou získal jako rychlostní kanoista. 
Důležité body však přinesli všichni 
siláci. O úspěch se dále zasloužili 

Michael Macků, Matěj Bařtipán, 
Daniel Marušinec a Radim Havlík. 
„Pro dokreslení náročnosti soutěže 
a vysoké kvality našich borců zmíním 
naše nejlepší výkony v jednotlivých 
disciplínách. Filip byl nejlepší hned 
ve třech – v bench pressu, shybech 
podhmatem na hrazdě a vznosech 
na hrazdě. Pouze v trojskoku snož-
ném byl v rámci družstva překonán 
Michaelem Macků. Všechno jsou to 
vynikající výkony,“ doplnil učitel.

Ani ostatní členové družstva 
nezaostávali. Družstvo sestavila 
a doprovázela učitelka Marcela 
Koubová.

Vybrat si správně budoucí povo-
lání je jistě důležitý moment v životě 
mladého člověka. Ve snaze poradit 
a ulehčit žákům končícím základní 
vzdělávání řešení této otázky nabídla 
Střední škola technická, gastrono-
mická a automobilní Chomutov 
žákům základních škol v regionu 
vyzkoušet si jeden den na odborném 
výcviku. „Tuto možnost doposud vy-

užilo pět základních škol z Kadaně, 
Klášterce nad Ohří a Vejprt. Celkem 
se s praktickým vyučováním oborů 
vzdělání kadeřník, prodavač, kuchař-
číšník, strojní mechanik, obráběč 
kovů, zahradnické a zednické práce 
seznámilo více než 120 žáků osmých 
a devátých tříd,“ uvedl ředitel školy 
Jiří Mladý.

Žáci základních škol v doprovodu 

svých učitelů pozorovali práci domá-
cích žáků a také si sami vyzkoušeli ně-
které činnosti, například výrobu kovo-
vého knoflíku, výrobu vánoční ozdoby 
nebo balení dárku. Budoucí kadeřnice 
a kadeřníci potom zájemcům obarvili 
vlasy a vytvářeli účesy. Na pracovišti 
oboru vzdělání kuchařčíšník mohli 
návštěvníci ochutnat výrobky žáků 
hostitelské školy, prohlédnout si slav-

nostně prostřené stoly či pokusit se 
ozdobně poskládat ubrousek.

V závěru každého projektového 
dne proběhla krátká beseda o mož-
nostech studia na škole s vedoucím 
střediska. „Žákům základních škol 
se tato akce líbila a podle názoru je-
jich učitelů jim tento den pomůže při 
volbě vhodného oboru vzdělávání na 
střední škole,“ doplnil ředitel.

Žáci ze sloučených středních škol 
ESOZ se zapojili do programu DofE, 
jehož cílem je podpořit komplexní 
rozvoj schopností a dovedností mla-
dých lidí skrze dlouhodobé a pravi-
delné aktivity ve čtyřech provázaných 
oblastech – rozvoji talentu, sportu, 
dobrovolnictví a dobrodružné expe-
dici. Pět žáků školy úspěšně plnilo 
program půl roku a nyní za to získali 
bronzový certifikát. „Tři naši učitelé 
prošli kvalifikačními kurzy DofE, 
založili při škole místní centrum 
programu a zapojili žáky. Studenti 
si s pomocí učitelů stanovili a plnili 
v rámci rozvoje talentu, sportu, dob-
rovolnictví a dobrodružné expedice 
individuální cíle, kterých v daných 
aktivitách dosáhli. Posílili tak svou 
zodpovědnost a vytrvalost, poznávali 
a překonávali sami sebe a získali nové 
dovednosti, užitečné pro další stu-
dium a práci,“ uvedla manažerka pro-
jektů a propagace Gabriela Tenková.

DofE bylo založeno britskou 
královskou rodinou a těší se vysoké 
mezinárodní prestiži.

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov uspořádala regionální 
kolo Mistrovství ČR oboru truhlář 
2019. „Soutěž byla určena žákům 
tohoto oboru, kteří nemají dokon-
čeno žádné předchozí vzdělání 
zakončené maturitní nebo závě-
rečnou zkouškou. Díky zcela nové 
truhlárně jsme soutěžícím mohli 
poskytnout prostředí na vysoké 
úrovni,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace Gabriela Tenková.

Celkem se zúčastnilo šest škol, 
každá vyslala dva zástupce, kteří 
mohli porovnat svůj truhlářský um. 
Z regionálního kola do celostátního 
postupuje vždy nejlepší žák z ka-
ždého kraje. Letos byl nejúspěš-
nější Filip Janáček ze střední školy 
Kateřinky – Liberec za Liberecký 

kraj a David Holeš ze Střední 
školy řemesel a služeb v Děčíně za 
Ústecký kraj. Oba porovnají své 

schopnosti s ostatními nejúspěš-
nějšími z celé ČR, a to 27. února 
v Brně.
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KLÁŠTEREC  N AD  OHŘÍ

PLEATER | PLIZOVAČ
obsluha plizovacího stroje na přípravu filtračního papíru

CO VÁS ČEKÁ
•  Obsluha i seřizování stroje na přípravu

filtračního papíru
•  Preventivní údržba 
•  Zadávání výroby do výrobního systému
•  Práce s filtračním papírem - mediem
•  Týmová práce
•  Práce v 3-směnném nebo 4-směnném provozu

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
BY JSTE MĚLI MÍT
 •  Samostatnost a organizační schopnosti
 •  Technické znalosti
 •  Základní znalosti práce s PC
 •  Ochota pracovat přesčas

+420 774 624 547 
+420 474 616 615
 job.czech@donaldson.com

DONALDSON
CZECH  REPUBLIC s.r.o.
Průmyslová 11
431 51 Klášterec n/Ohří

KONTAKTUJTE
NÁS!

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000,- Kč
další benefity

Stravenky příspěvek
na dopravu

€

25 dní 
dovolené

ZAME
Zvýhodněné 

volání

Příspěvek na 
penzijní

připojištění

Firemní 
a kulturní

akce

PRÁVĚ HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICI

KLÁŠTEREC  N AD  OHŘÍ

SKLADNÍK
CO VÁS ČEKÁ
•  Příjem a naskladňování materiálu a zboží
•  Přípravu materiálu pro výrobní zakázky
•  Vyplňování průvodní dokumentace ke zboží

a materiálu
•  Přípravu skladovaného zboží k expedici
•  Řízení motorových a akumulátorových

nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků
•  Provádění inventur (fyzických a cyklických)

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
BY JSTE MĚLI MÍT
•  SOŠ popř. SOU
•  Zkušenosti se systémem skladového

hospodářství výhodou
•  Znalost práce na PC nutná
•  Řidičský průkaz skupiny „B“, průkaz na

VZV + praxe min. 2 roky
•  Manuální zručnost, pečlivost, samostatnost
•  Práce v třísměnném / nepřetržitém provozu

+420 774 624 547 
+420 474 616 615
 job.czech@donaldson.com

DONALDSON
CZECH  REPUBLIC s.r.o.
Průmyslová 11
431 51 Klášterec n/Ohří

KONTAKTUJTE
NÁS!

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PRO
TEAM LEADERA SKLADU 5 000,- Kč

další benefity

Stravenky příspěvek
na dopravu

€

25 dní 
dovolené

ZAME
Zvýhodněné 

volání

Příspěvek na 
penzijní

připojištění

Firemní 
a kulturní

akce

PRÁVĚ HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICI

žádejte o miliony pro spolky, kluby a neziskovky
Město Chomutov otevřelo dotační pro-

gramy pro letošní rok v oblastech kultury, 
sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, 
životního prostředí či v sociální sféře. Chce 
tím pomoci místním zájmovým sdružením 
a obyvatelům v jejich vlastní iniciativě. 
Vyčlenilo na to 44,4 milionu korun. 

Žádosti se podávají výhradně elektro-
nicky prostřednictvím formuláře, který je 
k dispozici na grantovém portálu města. 
Žadatelé musí dle Zásad pro poskytování 
dotací splňovat několik podmínek, mimo 
jiné bezdlužnost vůči městu a jím zřízeným 
organizacím, povinnou publicitu a vlastní 
spoluúčast. 

O dotaci mohou žádat fyzické a práv-
nické osoby s trvalým bydlištěm nebo 
sídlem na území ČR, jejichž projekt je 
orientován na podporované aktivity, které 
se odehrávají na území města Chomutova, 
jsou určeny pro jeho obyvatele nebo ho 
reprezentují. 

Konkrétní dotační program upravuje 
další podmínky pro podávání žádosti 
o dotaci a její čerpání. Podrobné informace 
k jednotlivým dotačním programům jsou 
k dispozici na http://bit.ly/CV-dotace.

kultura a kreativita
popis: podpora kreativity občanů
celkový objem podpory: 1,5 milionu Kč
max. výše dotace: 90 tisíc Kč
podání žádosti: do 31. ledna

regioNálNí Historie
popis: popularizace místní historie a pat-
riotismu
celkový objem podpory: 500 tisíc Kč

max. výše dotace: 70 tisíc Kč
podání žádosti: do 31. ledna

komuNitNí roZvoj
popis: oživení veřejného prostoru, soused-
ské vztahy
celkový objem podpory: 350 tisíc Kč
max. výše podpory: 40 tisíc Kč
podání žádosti: do 31. ledna

sport a volNý čas
popis: tělovýchova a volnočasové aktivity
celkový objem podpory: 20 milionů Kč
max. výše podpory: neomezeno
podání žádosti: do 14. února

podpora sportovNícH akcí a ta-
leNtovaNýcH sportovců
popis: sport, tělovýchova a volnočasové 
aktivity
celkový objem podpory: 500 tisíc Kč
max. výše podpory: 50 tisíc Kč
podání žádosti: neomezeno

podpora vrcHolovéHo sportu 
ve městě
popis: pro kluby organizující vrcholové 
sportovce
celkový objem podpory: 16 milionů Kč
max. výše podpory: 12,5 milionu Kč
podání žádosti: do 31. ledna

podpora stávajícícH sociálNícH 
a ostatNícH služeb
popis: pro poskytovatele v síti sociálních 
služeb
celkový objem podpory: 2,1 milionu Kč
max. výše podpory: 100 tisíc Kč

podání žádosti: do 8. února

podpora NovýcH subjektů 
poskytujícícH sociálNí a ostatNí 
služby
popis: rozšíření stávající sítě sociálních 
služeb
celkový objem podpory: 100 tisíc Kč
max. výše podpory: 50 tisíc Kč
podání žádosti: do 8. února

podpora aktivit v sociálNí oblasti
popis: jednorázové aktivity v sociální oblas-
ti a pomoc sociálně znevýhodněným
celkový objem podpory: 250 tisíc Kč
max. výše podpory: 30 tisíc Kč
podání žádosti: do 8. února

podpora podáváNí projekto-
výcH žádostí
popis: výdaje související se zpracováním 
žádostí
celkový objem podpory: 50 tisíc Kč
max. výše podpory: 25 tisíc Kč
podání žádosti: do 8. února

podpora akcí a aktivit eNviroN-
meNtálNíHo vZděláváNí, výcHovy 
a osvěty
popis: podpora jednorázových i pravi-
delných environmentálních vzdělávacích, 
výchovných a osvětových akcí a aktivit
celkový objem podpory: 150 tisíc Kč
max. výše podpory: 50 tisíc Kč
podání žádosti: do 28. února

ocHraNa přírody
popis: ochrana přírody, přírodovědný 

průzkum, podpora fauny a flory, likvidace 
invazivních druhů
celkový objem podpory: 150 tisíc Kč
max. výše podpory: 20 tisíc Kč
podání žádosti: do 28. února, 30. června 
(dle oblastí podpory)

dotačNí foNd rady statutárNíHo 
města cHomutova
popis: individuální žádosti, které nelze 
financovat z vypsaných programů
celkový objem podpory: 500 tisíc Kč
max. výše podpory: 50 tisíc Kč
podání žádosti: neomezeno

mikrograNty
popis: individuální žádosti, které nelze 
financovat z vypsaných programů
celkový objem podpory: 100 tisíc Kč
max. výše podpory: 5 tisíc Kč
podání žádosti: neomezeno

program obNovy městské památ-
kové ZóNy cHomutov
popis: opravy nemovitostí v městské 
památkové zóně
celkový objem podpory: 1 milion Kč
max. výše podpory: 200 tisíc Kč
podání žádosti: 1. etapa do 31. května, 
2. etapa do 31. října

Mimo rámec vyhlášených dotačních pro-
gramů je možné podat individuální žádost 
o neprogramovou dotaci, a to nejpozději 
do 31. října příslušného roku. Dotace 
zpravidla nebude poskytnuta na účel, na 
který mohlo být žádáno ze standardního 
dotačního programu.
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křížovka Před 85 lety městská rada přejmenovala (tajenka) náměstí na náměstí T. G. Masaryka.
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osmisměrka Domeček pořádá na konci ledna karneval (tajenka). silvestrovské vtipy

Ráno po silvestru se muž budí a 
při pohledu do zrcadla si povídá: 
Je vidět, že začal rok králíka: 
červené uši, napuchlé velké oči, 
zarostlá chlupatá tvář!

„Tohle byla báječná jednohubka, 
milostivá, ostrá jako meč,” chválí 
host novoročního rána paní 
domu. 
„Bohužel, pane, to byla drátěnka 
na nádobí!”

Stěžuje si ráno znavený manžel: 
„Já ti mám po tom silvestru okno 
jako hrom!” 
„To se nediv, vždyť jsi prošel 
výkladní skříní.”

„Naše dcera se právě stala 
dospělou!” oznamuje otec po 
Vánocích mámě. 
„Proboha, jak se to stalo?” 
„Otevřela šatník a vyhlásila, že si 
nemá na silvestra co obléct!”

„Co tě stál silvestr se snoubenkou?” 
„Ale, asi stovku.” 
„No, to ještě jde,” povídá kamarád. 
„Víš, ona u sebe ani víc peněz 
neměla.”

Přeje pan Krško sousedovi: „Tak 
hodně štěstí do nového roku!” 
„Neblbněte,” říká soused, „vždyť 
už je únor!” „A sakra, to zase bude 
doma mazec,” zakleje pan Krško. 
„Přetáhl jsem silvestra ještě víc 
než loni!”

alICe, aNděl, břízY, drOpI, KaNár, KlIpS, KráST, KVádr, lídřI, lVOUN, 
MaNdl, Oddíl, OKOlí, OTepI, pOříz, prádlO, pYrOp, rOdIT, rOzdaT, 
SNáře, TaNKY, TapeTY, TYraN, VršKY, VýVrT, záKOp, záleT, záVal, zVara
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 9.1.  st 09.30  a3v – jižNí amerika – přednáška – Chomutovská knihovna
 9.1.  st 17.00  scHiZofreNie – přednáška – Café Atrium
 9.1.  st 17.30  rok 2019 očima astrologa – Chomutovská knihovna
 10.1.  čt 16.00  ruNy a jejicH praktické využití – přednáška – Café Atrium
 10.1.  čt 18.00  100. výročí meZiNárodNí astroNomické uNiE – před-

náška – Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
 12.1.  so 18.00  společNé setkáNí pod HvěZdami – louka u bývalého kina 

Oko
 15.1.  út 16.30  předNáŠka jaNy matouŠkové – Café Atrium
 15.1.  út 17.00  Nový ZélaNd – cestopisná přednáška – Chomutovská knihovna
 16. a 24.1.  09.00  3d WorksHop pro Školy – Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
 16.1.  st 17.00  HubNeme myŠleNkou – přednáška – Chomutovská knihovna
 17.1.  čt 13.00  NovoročNí poseZeNí sjedNoceNé orgaNiZace 

NevidomýcH a slaboZrakýcH – Chomutovská knihovna 
 17.1.  čt 17.00  aloe vera – přednáška – Café Atrium
 19.1.  so 09.00  česká Numismatická společNost – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 19.1. so 19.00  lukáŠ pavlásek – kdo Nepláče, NeNí čecH – Jacques 

café
 21.1.  po 17.00  teN píŠe to a teN Zas toHle – Miloň Čepelka a Josef Pepson 

Snětivý – Chomutovská knihovna 
 21.1.  po 05.30  poZorováNí ÚplNéHo ZatměNí měsíce – akce trvá do 

17 hodin – louka u bývalého kina Oko
 23.1.  st 15.00  iNformačNí lekce pro veřejNost – Chomutovská knihov-

na
 23.1.  st 17.00  o otci – promítání filmu – Café Atrium
 24.1.  čt 17.00  HackNutá čeŠtiNa – povídání o češtině s Martinem Kafkou a Mi-

chaelem Škrabalem – Chomutovská knihovna 
 25.1.  pá 18.00  projekce – projekt babička – Chomutovská knihovna 
 28.1.  po 17.00  listováNí – NejlepŠí kNiHa o fake NeWs – Chomutovská 

knihovna 
 29.1.  út 17.00  klíč k životu – přednáška – Café Atrium
 30.1.  st 09.30  a3v – putováNí lapoNskem – Chomutovská knihovna
 30.1.  st 17.00  čtyři svatá města judaismu – přednáška – Café Atrium
 

    proHlídky iNteriérů staveb ve staré vsi s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 26.1. so 15.00 masopusťáček

předNášKY, beSedY, aKCe

SVč dOMečeK

 31.1. čt 19.00  Hop trop – koncert legendární folk-country kapely, která vznikla 
v roce 1980 

MěSTSKÉ dIVadlO

 9.1. st 17.00 bumblebee
   18.00 spider-maN: paralelNí světy 
   20.00 ve spárecH ďábla
 10.1. čt 17.00 robiN Hood
   18.00 boHemiaN rHapsody
   20.00 ceNa Za Štěstí
 11.1. pá 16.00 raubíř ralf a iNterNet 
   17.00 ceNa Za Štěstí
   19.00 robiN Hood
   20.00 boHemiaN rHapsody
 12.1. so 15.00 raubíř ralf a iNterNet (3d)
   17.00 robiN Hood
   18.45 adriaNa lecouvreur – fraNcesco cilea 
   20.00 ceNa Za Štěstí
 13.1. ne 15.00 raubíř ralf a iNterNet 
   16.00 spider-maN: paralelNí světy 
   18.00 boHemiaN rHapsody
   19.00 ceNa Za Štěstí
 14.1. po 17.00 robiN Hood
   18.00 ceNa Za Štěstí
   20.00 boHemiaN rHapsody
 15.1. út 17.00 ZNovu ve Hře
   18.00 aquamaN (3d)
   19.30 ceNa Za Štěstí
 16.1. st 17.00 bumblebee
   19.00 faNtastické kraťasy
   20.00 aquamaN 
 17.1. čt 17.00 ledová seZóNa: medvědi jsou Zpět
   18.00 kursk
   19.30 skleNěNý
 18.1. pá 16.00 ledová seZóNa: medvědi jsou Zpět
   17.00 Husí kůže 2: ukradeNý HalloWeeN 
   18.30 skleNěNý
   19.30 boHemiaN rHapsody
 19.1. so 15.00 ledová seZóNa: medvědi jsou Zpět
   16.00 pat a mat: ZimNí radováNky
   18.00 skleNěNý
   19.00 kursk
 20.1. ne 15.00 ledová seZóNa: medvědi jsou Zpět
   17.00 Husí kůže 2: ukradeNý HalloWeeN 
   18.00 kursk
   19.30 skleNěNý
 21.1. po 17.00 Husí kůže 2: ukradeNý HalloWeeN 
   18.00 bumblebee (3d)
   19.30 skleNěNý
 22.1. út 17.00 boHemiaN rHapsody
   18.00 skleNěNý
   20.00 ceNa Za Štěstí
 23.1. st 17.00 Husí kůže 2: ukradeNý HalloWeeN 
   18.00 kursk
   19.30 aquamaN 
 24.1. čt 17.00 psí domov
   18.00 scHiNdlerův seZNam
   19.30 favoritka
 25.1. pá 16.00 raubíř ralf a iNterNet (3d)
   17.00 psí domov
   19.00 složka 64
   20.00 NaruŠitel
 26.1. so 15.00 pat a mat: ZimNí radováNky
   16.00 psí domov
   18.00 NaruŠitel
   19.00 složka 64
 27.1. ne 15.00 psí domov
   17.00 ceNa Za Štěstí
   18.00 favoritka
   19.30 NaruŠitel
 28.1. po 17.00 NaruŠitel
   18.00 boHemiaN rHapsody
   19.30 favoritka
 29.1. út 17.00 boHemiaN rHapsody
   18.00 složka 64
   20.00 kursk
 30.1. st 17.00 psí domov
   19.00 daN přibáň: velká cesta Z iNdie domů
   20.00 scHiNdlerův seZNam
 31.1. čt 17.00 žeNy v běHu
   18.00 žeNy v běHu
   19.30 ÚNiková Hra

 
KINO SVěT

 18.1.  pá 19.00  payaNoia + patrik bartko eXperieNce + tHe 
WisHlist – koncert tří skupin – areál Hřebíkárna

 30.1. st 16.30  HudebNí vystoupeNí ZuŠ t. g. masaryka 
cHomutov – Jacques café

KONCerTY

 11.1. pá 19.00  cHomutov – most – utkání Severočeské ligy v basketbalu 
mužů – městská hala

 13.1.  ne 09.00  cHomutovská eXtraliga – střelnice SSK Chomutov
 13.1.  ne 15.30  cHomutov – mladá boleslav – extraligové hokejové 

utkání – Rocknet aréna
 18.1.  pá 17.30  cHomutov – ZlíN – extraligové hokejové utkání – Rocknet aréna
 25.1.  pá 17.30  cHomutov – třiNec – extraligové hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 25.1. pá 19.00  cHomutov – liberec – utkání Severočeské ligy v basketbalu 

mužů – městská hala
 26.1.  so 09.00  memoriál jaroslavy srkalové – střelnice SSK Chomutov
    veřejNé brusleNí – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 

od 10 a od 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každou středu od 16.45 
hodin.

SpOrT

 Od 14. do 31.1.  cHomutovské Školy dříve a dNes Na poHledNicícH 
a fotografiícH – výstava – ZSŠ a MŠ Palachova

 Od 14.1.   supermarket svět – interaktivní výstava – výstavní prostor 
v 1. patře Chomutovské knihovny

 Od 22.1.  bráNa recyklace – výstava v muzeu v kostele sv. Kateřiny
 Od 31.1.   ZuZaNa keiferová – full emptiNess – obraZy – vernisáž 

výstavy 31.1. v 17 hodin – galerie Lurago
 Do 6.1.  váNoce v muZeu – kostel sv. Kateřiny
 Do 25.1.  tajemNý svět beZobratlýcH – výstava fotografií Pavla 

Krásenského – galerie Lurago
 Do 31.1. výstava obraZů klubu esprit – Café Atrium
 Do 31.1. kompoZice – výstava obrazů Dušana Mravce – galerie Špejchar
 Do 2.2.   kryŠtof Z karlovic a červeNéHo Hrádku – Dům Jiřího 

Popela z Lobkowicz
 Do 28.2.   romaN kubec – kresleNý Humor – galerie Na schodech, 

Chomutovská knihovna
 Do 28.2.   geNeračNí koNtrast – počítačová grafika J. Dinga ml. a J. Dinga 

st. v galerii Zlatý klenot. 
 Do 28.2.  eNkaustika – výstava obrazů Jaroslavy Bendové – Jacques café

VýSTaVY

pravidelné 
akce

pravidelné 
akce
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podrobNý 
kaleNdář akcí  
najdete na webu:

statutární město chomutov zastoupené Odborem majetku města – úsek 
majetkoprávní zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů záměr:

1. pronajmout objekt trafiky
na části pozemku p. č. 6125/284 v k.ú. Chomutov I, která 
je umístěna u autobusové zastávky na sídlišti Zahradní, 
Chomutov, konkrétně před budovou čp. 5341 Zahradní, 
Chomutov. 
popis: objekt trafiky je kruhového půdorysu o průměru 
3,6 m a výšky cca 3,3, m nad proměnlivou úrovní 
terénu. Vnitřní elektroinstalace zahrnuje vestavnou 
typovou skříň rozvaděče. Objekt disponuje schránkou na 
předávání prodávaných novin. Výdejní okno je prosklené 
a má v sobě výdejní otvírací okénko. Na noc je chráněno 
posuvnou vnitřní okenicí).

2. pronajmout nebytový prostor
nacházející se v přízemí budovy čp. 38 Husovo náměstí 
v Chomutově na pozemku p. č. 122 v k.ú. Chomutov 
I. Jedná se o prostory v přízemí – současná prodejna 
nábytku.

Ve lhůtě do 28.2.2019 je možné k tomuto záměru podat 
na Magistrátu města Chomutova, odbor majetku města, 
nabídky či připomínky. Dotazy k záměru sdělí pracovník 
uvedeného odboru p. Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, 
Chomutov, Chelčického 155, (objekt staré radnice na 
náměstí). Zde je možné si dohodnout termín prohlídky.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

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

Lannutti Czech, s.r.o. přijme 

ŘIDIČE ADR 
Co je vaším úkolem? 

Přeprava technických plynů po ČR ve směnovém kalendáři (4 dny práce / 4 dny volno)

Jaké podmínky na vás čekají? 
n Nejmodernější vozový park VOLVO FH13 (2018)
n Výborné platové podmínky
n Stanoviště / garáže v Litvínově – Záluží
Co požadujeme? 
n ŘP sk. CE, Profesní způsobilost
n Trestní bezúhonnost a slušné vystupování
n Praxe v řízení sk. CE min. 2 roky 

Kontakt: Jana Horáčková, tel.: 777 840 724, Michal Kříž, tel.: 724 612 033, adr.cz@lannutti.com

Školení ADR vám pomůžeme získat.

Malířské služby KM

nemocnice

Khol Miroslav
tel.: 736 741 967

školy
úřady

vchody pro 
SVJ a byt. 
družsva

firmy

byty

sklepy

domy
topení
střechy

fasády

renovujeme staré sokly schodišť 
štukování, škrábání, zednické práce

protiplísňové malby

přestěhování nábytku + úklid

MALUJEME:

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

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

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

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

   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
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reprezentace potřebovaly chomutovské 
basketbalistky i ve vánočním období

Simona Kubová opět sedmá na světě

V Chomutovské brusli zůstalo 
doma jedenáct medailí

Valentýna Kadlecová (na snímku 
vlevo) je další chomutovskou basket-
balistkou, která se dostala do české 
reprezentace. S nejmladším výběrem 
do 15 let v předvánočním období 
úspěšně absolvovala turnaj ve Francii.

„Jsem moc ráda, že jsem se do 
reprezentace dostala, to chce každá 
hráčka,“ ujišťuje. Talentovaná kří-
delnice se do nově tvořeného výběru 
probojovala přes tři přípravné kempy. 
V nich o nominaci usilovaly i další 
dvě hráčky BK Levharti Chomutov – 
Johana Staňková a Barbora Jorová, 
bohužel protentokrát neuspěly.

Konečná dvanáctka hráček se 
pak s trenéry přesunula do francouz-
ského města Bourges, do parádní 
haly jednoho z nejlepších evropských 
ženských družstev. „Trochu jsem se 

bála, nikoho jsem pořádně neznala, 
jen jednu Brňanku. Ale před odjez-
dem jsme se skamarádily a cestu 
autobusem už jsme si užily. Vytvořily 
jsme dobrý kolektiv, od toho se odví-
jely zápasy. Nabudily jsme se a pak 
to šlo samo,“ vysvětluje Valentýna 
Kadlecová, co bylo základem výbor-
ného vystoupení české reprezentace. 
Mladé Češky totiž porazily Německo 
88:65, Francii jih 72:62 a prohrály 
jen s Francií sever 46:71. Obsadily 
2. místo a značný podíl na tom měla 
právě Valentýna. Se čtyřiceti body 
byla nejen nejlepší střelkyní českého 
týmu, ale i celého turnaje, a tak není 
divu, že byla zvolena do pětičlenného 
All stars.

Ještě čerstvější reprezentační zá-
žitky má patnáctiletá Lucie Ceralová, 

která je součástí českých výběrů už 
více než rok. Ve dnech 28. až 31. pro-
since se zúčastnila turnaje olympij-

ských nadějí v Maďarsku, kde svými 
výkony přispěla reprezentaci Česka 
do 16 let ke druhému místu.

Simona Kubová, za svobodna 
Baumrtová, znovu potvrdila, že stále 
patří do světové špičky. Na prosin-
covém Mistrovství světa v plavání 
v krátkém bazénu v Changčou ob-
sadila 7. místo na stovce znak a ke 
stejným umístěním přispěla i jako 
členka dvou ženských štafet.

Největší individuální úspěch 
Kubové na šampionátu se zrodil 
poté, co ve finále závodu 100 m 
znak dokázala vylepšit časy z roz-

plaveb a semifinále na hodnotu 
57,03 vteřiny. Od bronzu ji tak dě-
lilo pouhých 29 setin. „Jsem strašně 
šťastná. Z těch tří stovek byla ta fi-
nálová nejpovedenější, jen je trošku 
škoda toho kousku od medaile. Ale 
ve sprintech je to právě o setin-
kách,“ zhodnotila Simona Kubová 
výkon, kterým zopakovala loňské 
umístění na stejné trati.

Hodnotný výkon předvedla 
plavkyně Slávie Chomutov také ve 

znakařském závodě na 50 metrů, 
kde skončila celkově desátá, jen 
šest setin za postupem do osmi-
členného finále. Vynahradila si 
to ale jako členka dvou ženských 
štafet. V polohové na 4× 50 metrů 
plavala znakařský úsek a společně 
s Petrou Chocovou, Lucií Svěcenou 
a Anikou Apostalon skončily na 
sedmém místě. Stejného úspěchu 
dosáhla česká štafeta, tentokrát ve 
složení Simona Kubová, Anika 

Apostalon, Barbora Seemanová 
a Barbora Závadová, ve finále zá-
vodu 4× 50 metrů kraul. Kubová zde 
padesátku zaplavala za 25,06 vte-
řiny a vylepšila si tak po pěti letech 
osobní a zároveň oddílový rekord.

Mezi desítkou nejlepších českých 
plavců na MS byl také Tomáš Franta. 
Dvacetiletý chomutovský talent bo-
hužel neudržel stoupající výkonnost 
a v Číně ze tří startů nejlépe skončil 
jednadvacátý na 100 metrů znak.

Skoro dvě stovky krasobruslařů 
a krasobruslařek z 28 měst naší re-
publiky se sešly v Rocknet aréně na 
osmnáctém ročníku Chomutovské 
brusle. Závod byl celorepublikový 

a výsledky byly zaznamenány do 
žebříčku Českého krasobruslařského 
svazu. „Chomutovští závodníci si 
vedli dobře a získali dvě zlaté, sedm 
stříbrných a dvě bronzové medaile,“ 

přiblížila výsledky domácích jedna-
telka pořádajícího Krasobruslařského 
klubu Chomutov Adéla Pokorná.

V kategorii přípravka II. získala 
2. místo Zuzana Žohová, v přípravka 
IV. obsadila 1. místo Aneta Faiglová, 
2. místo Anna Březinová. V kate-
gorii cvrček C1 byla druhá Julie 
Březinová, třetí Zuzana Žohová. 
V mladších nováčcích byla druhá 
Bára Blailová, ve starších nováčcích 
obsadila stejnou příčku Kateřina 
Červenková. V kategorii žačky nej-
mladší ve skupinách A a C skončily 
na druhém místě Magdaléna Vršitá 
a Nela Pokorná. V kategoriích 
adult obsadila první místo Dagmar 
Knížetová a třetí Marie Mašková. 
„Výsledky dopadly nad naše oče-

kávání, což svědčí o dobré práci 
trenérek, jejichž svěřenkyně letos 
postoupily do vyšších výkonostních 
tříd,“ hodnotí Pokorná.

Přestože se jedná o domácí led, 
na Chomutovskou brusli se chomu-
tovské krasobruslařky připravují 
jako na všechny ostatní závody. 
Příprava představuje rok plný dřiny, 
zahrnující balet, atletiku i samotné 
bruslení. „Krasobruslení je záludné 
v tom, že během soutěžní jízdy, 
která trvá dvě až tři minuty, mo-
hou závodníci spadnout a pak je 
celá dřina k ničemu,“ vysvětluje 
Pokorná. Proto mají děti nárok v se-
zoně absolvovat 12 závodů, přičemž 
do žebříčku se jim počítají body ze 
tří nejpovedenějších. 

 foto: M. Šafránek
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Osmý ročník celoroční soutěže 
skončil. Rodinné týmy si užily je-
denáct akcí a tři bonusové. Vloni 
se do soutěže Rodinné zápolení 
zapojilo 372 rodin a 106 jich ab-
solvovalo minimálně osm akcí, 
což je podmínkou pro zařazení do 
závěrečného losování o hodnotné 
ceny. „Letošními výherci jsou ro-
diny Humlovi na prvním, Tržických 
na druhém a Muskovi na třetím 
místě,“ řekla organizátorka Zuzana 
Šťastná s tím, že výherci získali 
zájezdy v hodnotách 40, 35 a 25 ti-
síc korun. Průměrně na jednu akci 
přišlo 120 týmů. Loňský ročník byl 
zajímavý jednou bonusovou akcí 

určenou jen pro rodiče. „Byla po-
děkováním za to, že se Rodinného 
zápolení se svými dětmi zúčastňují. 
V dnešní uspěchané době není vždy 
lehké mezi mnoha povinnostmi 
najít tolik volných víkendů,“ dodal 
náměstek primátora David Dinda. 

Během roku si děti a jejich rodiče 
zasportovali třeba na zimním sta-
dionu v rámci akce Lední hrátky, na 
Netradičním pětiboji či zaplavaly na 
Chomutovské ploutvi. Měli možnost 
se naučit několika tancům v rámci 
Tanečního maratonu. Rodiny také 
vzdaly hold České republice, která 
letos slavila sté výročí od svého 
založení. To připomněly hned dvě 

akce. „Během Chomutovských slav-
ností proběhl Rodinný festival, na 
kterém soutěžící plnili úkoly spojené 
s první republikou, druhou akcí byl 
Lampionový průvod v podvečer 
dne založení republiky,“ připomíná 
Šťastná. Mezi akcemi nechyběly ani 
ty vědomostní – Den zdraví, Dny 
her s knihovnou, Noc v muzeu či 
České báje a pověsti.

Letošní ročník začíná 9. února 
Masopustním průvodem, který 
je pořádaný ve spolupráci se 
Zooparkem Chomutov. I letos 
na týmy čeká jedenáct zajíma-
vých setkání s maskoty Rózou 
a Rozmarýnkem.
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rodiny si užily rok plný 
zábavy, už startuje další
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Všechna aktuální volná místa:               http://kariera.recticel.cz 
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