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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Využijte akční nabídku ŠKODA 
     Originálního příslušenství

  PŘIPRAVTE SE 
      NA JARNÍ 
ZÁŽITKY VČAS

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní 
doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA 
a podléhají náročnému testování. Navíc můžete do 
konce května využít na akční sortiment příslušenství 
slevy 10-53 %. Vybrané letní pneumatiky pořídíte se 
slevou až 25 %.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Originální příslušenství

Untitled-48   1 29.3.2019   12:27:06

娀攀瀀琀愀氀椀 樀猀洀攀 猀攀 渀愀愁椀挀栀 稀愀洀ᬁ猀琀渀愀渀挀漁 ⸀⸀⸀

吀礀琀漀 栀漀搀渀漀琀礀 洀漁縁攀琀攀 猀搀氀攀琀 
猀 渀洀椀 渀攀戀漀 瀀夁椀搀愀琀 

椀 猀瘀 瘀氀愀猀琀渀℀

吀愀欀 渀愀 挀漀 樀攀愁琀ᬁ ഁ攀欀琀攀㼀 
倀夁椀搀攀樀琀攀 猀攀 欀 渀洀⸀

              椀渀瘀攀猀琀椀ഁ渀 猀⸀爀⸀漀⸀
倀爀愀縁猀欀 㔀㘀㌀㤀

㐀㌀　 　 䌀栀漀洀甀琀漀瘀

⬀㐀㈀　 㐀㜀㐀 ㌀㔀㘀 㔀
⬀㐀㈀　 㜀　㌀ 㐀㤀㈀ 㘀㐀

欀愀爀椀攀爀愀䀀瀀甀氀猀瀀漀眀攀爀⸀挀漀洀

倀爀漀ഁ 
戀يح琀 稀愀洀ᬁ猀琀渀渀

瘀 倀唀䰀匀甀㼀

瀀漀猀椀氀漀瘀渀愀 稀搀愀爀洀愀

瀀爀挀攀 渀攀渀 樀攀搀渀漀琀瘀爀渀

洀洀 琀漀 戀氀稀欀漀 搀漀 瀀爀挀攀 樀猀洀攀 猀欀瘀ᬁ氀 瀀愀爀琀愀

瘀稀樀攀洀渀 瀀漀洀漀挀

爀漁稀渀 愀欀挀攀 瀀爀漀 搀ᬁ琀椀

切猀洀ᬁ瘀礀 愀 瀀漀稀搀爀愀瘀礀

欀爀猀渀 瀀爀漀猀琀夁攀搀搀攀渀渀 猀瘀ᬁ琀氀漀

瘀يح戀ᬁ爀 稀 渀ᬁ欀漀氀椀欀愀 樀搀攀氀

戀攀渀攀ǻ琀礀

瘀猀琀夁挀渀漀猀琀

ǻ爀攀洀渀 愀欀挀攀

瘀稀搀ᬁ氀瘀渀

瀀爀挀攀 洀椀 樀搀攀 漀搀 爀甀欀礀



inzerce obsah

obsah | 3

6.4. 
Akce Ukliďme Česko na různých 
místech ve městě od 9 hodin

13.4. 
Rodinné zápolení na téma 
Po pevnostech na Kočičák od 
10 hodin v muzeu Na Kočičáku

17.4.
Chomutovské Velikonoce od 
10 hodin na náměstí 1. máje

20.4. 
Den Země v Zooparku Chomutov 
od 13 hodin

25. až 27.4. 
Veletrh pracovních příležitostí 
Technodays 2019 od 10 hodin 
v Rocknet aréně

27.4.
•  Zpřístupnění památek v rámci 

Mezinárodního dne památek 
a sídel od 9 hodin na různých 
místech ve městě

•  Sraz historických vozidel 
na parkovišti u budovy 
Severočeských dolů od 10 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

SENIOŘI SI VYŠLÁPLI K MOŘI, VIRTUÁLNĚ 
ZDOLAJÍ DVA TISÍCE KILOMETRŮ 
Téměř v polovině cesty do chorvatského Splitu jsou nyní chomutovští senioři z DPS Písečná. Na cestu vyrazili na kole. Ale jen pomyslně, 
zapojili se totiž do projektu Jedeme v tom společně, jehož cílem je motivovat seniory k fyzické aktivitě. Na rotopedech tedy za dva měsíce 
mají zdolat dva tisíce kilometrů dlouhou virtuální trať z Ostravy do Splitu. Nyní jsou zhruba v polovině cesty. Do cíle by se měli dostat v dubnu.

� aktuality
 5 V CHOMUTOVĚ SE BUDE 

SKÁKAT PŘES KŮŽI, 
HORNÍCI PROJDOU 
MĚSTEM
Tradiční hornický ceremoniál 
Skok přes kůži je iniciačním 
rituálem pro vstup do hornické 
komunity a také příležitostí pro 
setkání kolegů ze všech revírů.

� téma
 6 KNIHOVNA NABÍZÍ 

I NETRADIČNÍ AKCE
Chomutovská knihovna je 
stále přitažlivější nejen pro své 
čtenáře. Intenzívněji rozšiřuje 
knihovnický fond, nebojí 
se moderních technologií, 
připravuje nové akce.

� rozhovor
 8 VERONIKA KUPKOVÁ: 

CHCEME PROPOJIT 
V DIALOGU TY, KTEŘÍ SE 
DOSUD NEMĚLI ŠANCI 
POTKAT
Veronika Kupková natočila spolu 
s Olgou Komarevtsevou v roce 
2016 dokument Generace N: 
Deutschböhme, který se ve 
vzpomínkách pamětníků vrací 
do poválečné doby.

� minitéma
 9 DEPOZITÁŘ 

NÁVŠTĚVNÍKŮM OPĚT 
UKAZUJE LUXUS 
I TRADICI ŽELEZNICE
Parní lokomotivy, salonní 
i osobní vozy, drezíny a spousta 
dalších skvostů je opět k vidění 
v železničním depozitáři 
v Chomutově.

� kultura
 12 POMOZTE TVOŘIT 

PUBLIKACI O MHD 
V CHOMUTOVĚ
Městskou hromadnou dopravu 
v Chomutově od historie po 
současnost představí nová 
publikace.

� školy
 17 HLASUJTE PRO 

KRÁLE A KRÁLOVNU 
KVĚTENLESU
Chomutovské střední školy už 
vybraly své favority na krále 
a královnu. Ti se nyní mezi 
sebou utkají v celoměstském 
kole.

� sport
 22 CHOMUTOV V CENTRU 

ZÁPASNICKÉ EVROPY
Pozornost celé zápasnické 
Evropy se v polovině 
minulého měsíce upřela 
do Chomutova. Proběhla 
zde dvoudenní Grand Prix 
Chomutov 2019.

CHCETE MĚ?
Nelly je půl roku stará fenka kří-
žence pitbula. Je  velmi živá, hravá 
a nemůže se nudit. Při láskyplné 
a důsledné výchově z ní bude 
skvělý pes na psí sporty a dlouhé 
procházky, ale také velký mazel.  

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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KRÁTCE
NA LED O VELIKONOCÍCH
Na Velký pátek a Velikonoční 
pondělí se koná veřejné bruslení 
na zimním stadionu v pravidel-
ných časech od 10 a 17 hodin.

ZOOPARK PŘEDSTAVÍ 
NOVOU EXPOZICI
V sobotu 20. dubna se v zooparku 
uskuteční tradiční akce nazvaná 
Den Země, v rámci zajímavého 
programu bude otevřen nový 
výběh charz žlutohrdlých.

KOŠE I LAVIČKY PRO 
CYKLISTY
Technické služby v těchto dnech 
zabudovaly sedm nových od-
padkových košů a novou lavičku 
na cyklistické stezky.

Nela Boudová 
probudila medvědy 

básničkou

Medvědice Nora a Míša a medvěd 
Michal se ze zimního spánku probudili 
v polovině března, Nero se na voňavé 
dobrůtky i volání návštěvníků zooparku 
nalákat nenechal a v pelíšku ještě pár 
dní zůstal. Tradiční akce Probouzení 
medvědů se i přes nepříznivé počasí zú-
častnilo několik desítek lidí. „Probudit 
medvědy se nám společně podařilo, 
jsem velmi rád, že se sešlo tolik ná-
vštěvníků, přestože část programu pr-
šelo. Již tradičně bylo samotné probou-
zení medvědů doplněné o soutěže pro 
děti, které si tak mohly odnést velkého 
plyšového medvěda domů,“ uvedl ná-
městek primátora David Dinda.

Hostem akce byla herečka Nela 
Boudová, která medvědům naserví-
rovala voňavé dorty. „Chomutovský 
zoopark si pamatuji ze svého dětství, 
protože jsem tu žila do druhé třídy. 
Medvědi jsou krásná zvířata, ale tro-

chu se jich bojím. Já mám spíše ráda 
taková, se kterými se mohu pomaz-
lit,“ řekla v úvodu. Poté přednesla 
medvědům básničku, kterou připravila 
se svou dcerou. Záměrně v ní použila 
jména pouze dvou medvědů a děti měly 
za úkol zjistit, jaká jména chyběla. 
Odměnou výherci byla dětská knížka, 
jejíž je autorkou.

V dortech pro medvědy nechybělo 
mnoho ovoce, řapíkatý celer, fenykl, sa-
lát, hovězí maso, křepelčí vajíčka a po-
dobné dobroty. Vše bylo zalité medem.

Zatímco si medvědi pochutná-
vali na lahůdkách, lidé se dozvěděli, 
že medvědi slaví narozeniny společně, 
protože se všichni rodí v prosinci, zů-
stanou s maminkou medvědicí přes 
zimu v pelíšku a zjara teprve vyjdou 
ven. Medvědice Nora a Míša tedy le-
tos oslavily 24 let a medvědi Michal 
a Nero 25 let.

V květnu začne výměna osvětlení, 
stavba hřišť i výměna podlahy

Pozor na poplatky, blíží se 
splatnost odpadů

Kompletní výměnu veřejného 
osvětlení v Bezručově ulici, vybu-
dování nových hřišť na Zadních 
Vinohradech i rekonstrukci podlahy 
ve sportovní hale plánuje město začít 
letos v květnu. Tyto investiční akce 
by měly skončit v červenci.

Veřejné osvětlení bude vyměněno 
v Bezručově ulici v úseku od via-
duktu za finančním úřadem až k soft-
balovému hřišti. Nové budou stožáry, 
svítidla i kabelové vedení. Celkem 
by rekonstrukce měla stát pět a půl 
milionu korun.

Na Zadních Vinohradech přes léto 
vyroste nové multifunkční hřiště a agi-

lity pro pejsky. Hřiště bude sloužit pře-
devším pro basketbal a fotbal, využití 
jistě najde i v dalších sportech a hrách. 
Agility bude zahrnovat řadu překá-
žek, které budou psi pod vedením 
svých majitelů překonávat. Součástí 
prací bude i vybudování přístupo-
vého chodníku. Investice by měla stát 
4,3 milionu.

Dřevěná podlaha splňující nejvyšší 
požadavky na odpružení nahradí bě-
hem léta ve sportovní hale tu stávající. 
Velký sál haly využívají florbalisté, 
basketbalisté, futsalisté, házenkáři 
i jiní sportovci a požadavky na kvalitu 
moderní podlahy jsou oprávněné.

Březen a duben jsou měsíce se splat-
ností dvou poplatků. Do konce dubna 
je nutné zaplatit první polovinu po-
platku za svoz komunálního odpadu. 
Chovatelé psů měli do konce března 
zaplatit místní poplatek. „Ještě zhruba 
týden mají zapomnětlivci čas poplatek 
za psy uhradit. Poté může být platba 
zatížena sankcemi,“ radí  ekonom města 
Jan Mareš. Poplatek nezaplacený včas 
nebo ve správné výši lze ze zákona na-
výšit až na trojnásobek. Za psa se platí 
v bytě 1 500 korun, u domku 500 a se-
nioři 200 korun. Slevy a další informace 
k poplatku lze najít na webu města.

Do konce dubna mají lidé možnost 

zaplatit polovinu poplatku za odpady. 
Tedy 250 korun za osobu. „Ti, kteří 
mají takzvané SIPO, a městu tuto sku-
tečnost nahlásili, nebo jej využívali 
v předchozích letech, se už o nic nemusí 
starat a v dubnovém SIPO je platba 
započítána,“ říká ekonom. Poplatek lze 
zaplatit také převodem či trvalým příka-
zem. Pro účely bezhotovostních plateb 
je na stránkách města dostupný generá-
tor variabilních symbolů. Bližší infor-
mace o poplatku za komunální odpady 
poskytnou pracovníci magistrátu na te-
lefonních číslech 474 637 253 a 257. 
Nebo využijte e-mail odpady@chomu-
tov-mesto.cz.

K výročí Masarykova narození 
položili studenti květiny

Výročí 169 let od narození prvního 
československého prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka si Chomutované 
připomněli při vzpomínkovém aktu 
u bysty významného státníka na ná-
městí T. G. Masaryka. Položit květinu 
přišli zástupci města, místních spolků, 
politických stran i desítky studentů 
z několika škol. S organizací aktu 
pomohli členové Muzea česko-
slovenského opevnění z let 1936–
1938 Na Kočičáku i členové 41. me-
chanizovaného praporu Žatec.

Významné zásluhy, život i myš-
lenky prezidenta připomněl podplu-
kovník Milan Zezula. „Jeho jméno 
je neoddělitelně spojeno s moderní 

českou státností, patří k největším po-
stavám naší historie a jeho odkaz je pro 
naši demokracii trvalou inspirací. 
Požadavky všeobecně a rovně dostup-
ného vzdělání, laické školské výuky, 
rovného výkladu práva zaručujícího 
spolčovací, shromažďovací i listovní 
svobodu, zlepšení lidsky udržitelných 
poměrů v továrnách a na velkostatcích, 
dosažení práva na plnohodnotný ro-
dinný život pro muže i ženy – zhruba 
tak lze shrnout hlavní obsah toho, 
co nazýval humanitní demokracií,“ 
uvedl mimo jiné v proslovu.

Položit květinu, zavzpomínat i po-
slechnout si dobovou hudbu přišli také 
zástupci veřejnosti.
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VÝSTAVU PŘEDSTAVÍ 
PRŮVODCE
V oblastním muzeu na rad-
nici se koná výstava Křížová 
cesta. V rámci Dne památek 
a sídel v sobotu 27. dubna 
v 10 a ve 14 hodin proběhnou 
komentované prohlídky.

KONCERT SKUPIN 
V DIVADLE
V městském divadle se bude 
3. května od 19 hodin konat 
Mini May fest. Vystoupí sku-
pina Album, Experience pod 
vedením Patrika Bártka a Petr 
Kalandra memory band.

KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA 
V DIVADLE
Pohádku z Pařezové chaloup-
ky Křemílka a Vochomůrky 
uvede Divadlo Scéna 14. dub-
na od 15 hodin v městském 
divadle. Pohádka je vhodná pro 
děti od tří let.

REKONSTRUKCE 
V DOMEČKU
Ve Středisku volného času Do-
meček skončily práce na rekon-
strukci toalet, opravy tří učeben 
stále probíhají.

PROHLÉDNOU 
SI PAMÁTKY
Téměř 110 uživatelů pečova-
telské služby a členů Klubu 
seniorů Chomutov se ve dvou 
dnech začátkem dubna chystá 
do Národního muzea v Praze 
a na prohlídku památek. 

KRÁTCE

Kočky dostanou 
místo pro  
zotavení

Hlavní nádraží se zřejmě 
přiblíží k centru města

V ulici 17. listopadu vznikne 
místo pro dočasnou péči o kočky po 
kastraci. Město nyní poskytlo pro 
tento záměr prostory v budově, kde 
se mimo jiné nacházejí kanceláře. 
Zvířata by v místnosti pobývala jen 
několik dní v rámci rekonvalescence 
po kastraci. Vždy by tam tedy mělo 
být jen několik koček najednou. 

Výpovědní lhůta z pronájmu 
prostorů je zkrácená na tři mě-
síce, a to z důvodu, kdyby se tyto 
prostory k provozování rekonva-
lescenční místnosti neosvědčily. 
Pokud bude místo fungovat bez 
problémů, nebrání se město i další 
podpoře zaměřené na provoz či 
vybavení.

Do pěti let by mohly začít 
práce na přesunu hlavního nádraží. 
Správa železniční dopravní cesty 
představila svůj záměr radním 
města a ti doporučili zastupite-
lům na dubnovém jednání vydat 
k návrhu souhlasné stanovisko. 
Nové nádraží by se mělo nacházet 
v prostoru současných uhelných 
skladů za Lidlem. „Přesun nádraží 
by se konal v rámci celkové re-
konstrukce železniční trati. Velkou 
výhodou by bylo přiblížení nádraží 

k centru města i k autobusovému 
nádraží,“ uvedl primátor města 
Chomutova Marek Hrabáč.

Zatím je vše ve stadiu návrhu 
a plánování. Pokud nenastanou 
komplikace, rekonstrukce trati 
by měla začít během pěti let, cel-
ková doba stavebních prací nyní 
není známa.

Kratší vzdálenost od centra 
města je jen jednou z výhod přesunu 
nádraží. „Návrh počítá i se zahlou-
bením tratě na Vejprty, takže by do-

šlo ke zrušení železničních přejezdů 
na silnici 1/13 a zvýšila by se plynu-
lost a bezpečnost dopravy,“ vysvětlil 
náměstek primátora David Dinda. 
Dále by již nebyla zapotřebí kolej, 
která vede za Lidlem přes hlavní 
silnici směrem za bývalý zimní sta-
dion. Prostor by tedy mohl sloužit 
třeba jako nová cyklostezka.

Více o plánované rekonstrukci 
železniční trati a přesunu hlavního 
nádraží připravujeme do květno-
vého vydání Chomutovských novin.

V Chomutově se bude skákat přes 
kůži, horníci projdou městem

Tradiční ceremoniál Skok přes 
kůži je iniciačním rituálem pro 
vstup do hornické komunity a také 
příležitostí pro setkání kolegů 
ze všech revírů. Letošní už 130. roč-
ník se uskuteční 26. dubna v Cho-
mu tově. „Chomutov patří mezi 
města historicky spojená s těž-
bou kamencových břidlic a hně-
dého uhlí. K hornickým tradicím 
se hrdě hlásí. V minulosti hostil 
mimo jiné celorepublikové se-
tkání hornických měst a pravidelně 
dává prostor pořádání Skoků přes 
kůži. V dosavadní historii se tato 
slavnost v Chomutově usku-
teční již poosmé,“ uvedl tiskový 
mluvčí Severočeských dolů Lukáš 
Kopecký.

Letošní jubilejní stotřicátý Skok 
přes kůži se odehraje v reprezentač-
ních prostorách chomutovského diva-
dla. Za přítomnosti početné hornické 
komunity složené z několika generací 
absolventů vysokého báňského škol-
ství proběhne tradiční přijímací rituál 
skákání přes kůži, kterým budou 
studenti Hornicko-geologické fakulty 

Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava a významní hosté 
přijati do hornického cechu.

Akce začne odpoledne průvodem 
fuxů, tedy mladých adeptů na při-
jetí do hornického cechu. Průvod 
v havířských uniformách za řízného 
zvuku hornické kapely povede z ulice 
Boženy Němcové od budovy ředi-
telství Severočeských dolů ulicemi 
Mánesova, Revoluční, Nerudova 
a Ruská až na náměstí 1. máje k rad-
nici. U sochy sv. Prokopa, patrona 
havířů, budou přivítáni čelnými před-
staviteli města.

Podle dochovaných pramenů za-
čala tradice pořádání skoků v 19. sto-
letí. Přijímání nováčků z řad studentů 
hornických akademií či vysokých 
škol do hornického cechu je vázáno 
četnými pravidly. Jejich vyvrchole-
ním je rituál skoku nových adeptů 
přes kůži. Kůže je kožená část oděvu 
připevněná na hornickou kytli, 
na níž si havíř při práci v hlubinném 
dole při práci sedal. Každý nový 
absolvent skoku je zapsán do staré 
Skokové knihy a obdrží pamětní list, 
kterým je přijat do staroslavného ce-
chu hornického.

Řidič dostal za jízdy v autě infarkt, 
podařilo se ho zachránit

Hlídka městské policie při kon-
trolní činnosti ve Zborovské ulici 
spatřila ženu, která resuscitovala 
muže ležícího na zemi. Sanitka 
už byla na cestě. Strážníci zjistili, 
že žena je zdravotní sestra. Jeden 
ze strážníků ji v oživování vystřídal, 
muži dále pomáhal i policista v ci-

vilu, který šel zrovna kolem. 
Během srdeční masáže se po-

dařilo muže opakovaně přivést 
k vědomí. Na místo se dostavily 
další hlídky strážníků, které pomá-
haly s první pomocí a usměrňovaly 
v místě dopravu. Muže si po několika 
minutách převzali do péče zdravot-

níci, už v sanitce začal komunikovat 
a jeho stav se podařilo stabilizovat.

Strážníci následně zjistili, 
že se jednalo o řidiče, který zřejmě 
za jízdy dostal infarkt a způsobil 
dopravní nehodu. Ke zranění jiných 
osob nedošlo. Případ si převzala 
k dořešení policie.
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Chomutovská knihovna je stále přitažlivější nejen pro své čtenáře. Intenzívněji rozšiřuje knihovnický 
fond, nebojí se moderních technologií, připravuje nové akce pro různé věkové skupiny návštěvníků, 
vzdělává a rozhýbává děti i dospělé.

Knihovnu mohou navštěvovat děti 
již krátce po narození. „Připojili jsme 
se k projektu Bookstart – S knížkou 
do života, který cílí již na velmi malé 
děti. Ty se se svými rodiči scházejí 
každý týden a přirozeně tak pozná-
vají prostředí knihovny, které jim tedy 
později nebude cizí. Pro rodiče připra-
vujeme různé zajímavé přednášky, ba-
tolata si mohou mezitím listovat v prv-
ních knihách či leporelech,“ uvedla ře-
ditelka Chomutovské knihovny Andrea 
Löblová.

Jen o trochu starší děti, školkového 
věku, mají dveře do knihovny také 
otevřené. Mohou s rodiči navštěvovat 
dětské oddělení a půjčovat si knihy, ča-
sopisy či hry. Dále jsou pro mateřinky 
připraveny nejrůznější besedy a vyprá-
vění, při kterých se děti seznamují jak 
s knihami, tak s dětskými autory nebo 
ilustrátory.

Školáci už většinou prostředí 
knihovny dobře znají, přesto je do-
káže zaujmout. „Mohou se účastnit 
například příměstských táborů. Loni 
jsme jeden uspořádali poprvé, letos 
chystáme dva. První bude tvořivý, 
druhý výletní. Kromě toho u nás děti 
navštěvují různé dílny či programy, 
podařený byl třeba vánoční,“ pozname-
nala ředitelka.

Pro děti vybudovala knihovna 
nový výstavní prostor. Nachází se před 

dětským oddělením a je určen hlavně 
dětské tvorbě nebo informativním pro-
jektům. Různé akce knihovny pro děti 
dále zpestří nově pořízené vybavení, 
loutkové divadlo a exotické kamishibai. 
„Velkou novinkou pro děti je nově upra-
vená třída u dětského oddělení – říkáme 
jí Bublina – kde se konají různé besedy 
či jiné akce. Třída je nově vybavená, 
barevná a na zdech jsou komiksy, které 
pro nás namalovali dobrovolníci z cen-
tra ADRA, se kterým od loňského roku 
spolupracujeme,“ doplnila Löblová.

Knihovna chce dětem více při-
bližovat i výtvarné umění. Žáci tedy 
budou moci nově navštěvovat výstavy, 
v rámci kterých pro ně budou připra-
vené animační programy, jež vystavo-
vaná díla představí tak, aby děti lépe 
porozuměly například používaným 
technikám, tématu výstavy či dílům 
samotným.

Knihovna nejen pro žáky a stu-
denty nově připravuje přednášky zamě-
řené na mediální výchovu. „Chceme, 
aby mladí i dospělí uměli rozpoznávat 
dezinformace, takzvané fake news. 

Také je chceme naučit chovat se bez-
pečně v prostředí internetu,“ vysvětlila 
ředitelka.

Knihovnický fond rozšiřuje kniho-
vna permanentně, v posledních měsí-
cích se více zaměřila také na cizoja-
zyčnou literaturu. Fond je rozšiřován 
především o knihy psané anglicky a ně-
mecky, v budoucnu by se měla rozšířit 
nabídka například romské či vietnam-
ské literatury.

S půjčenou knihou v ruce budou 
moci trávit lidé čas třeba při opalování. 

Z jedné převlékací kabinky v areálu 
Kamencového jezera totiž vznikne tak-
zvaná knihobudka, tedy místo, odkud 
si lidé mohou volně půjčit knihu a pak 
ji tam zase vrátit, popřípadě tam mohou 
věnovat i jiné knihy.

DUBEN V KNIHOVNĚ
Válečný zpravodaj Radan Šprongl 

přinese reportáže z míst ve světě, kam 
žádní turisté nejezdí. Slumy, největší 
skládky, vyloučené lokality, čtvrti 
se špatnou pověstí. I v takzvaných 
No-Go zónách žijí lidé, kteří mají své 

příběhy. Veřejnosti je Radan Šprongl 
znám především jako zahraniční 
zpravodaj. Natáčel reportáže v ob-
čanskou válkou zmítané Sieře Leone. 
Na kontě má ale také dokument na-
točený za vál ky v Kosovu s názvem 
Pravda a Lež, věnující se válečné pro-
pagandě ve světových médiích. Radan 
Šprongl přijede do Chomutovské 
knihovny 11. dubna v 17 hodin.

V úterý 16. dubna se s chomutov-
skou veřejností setká spisovatel Josef 
Formánek. Součástí komponovaného 
večera bude film o pralese, povídání 
o šamanech a o psaní, povídání o závis-
losti a cestě z ní ven, film o psychospiri-
tuální krizi, povídání o cestě laskavosti 
smrti, okamžiku rozhodnutí a také 
krátký film o filmu Úsměvy smut-
ných mužů, který zaznamenal úspěch 
u diváků i kritiky. Večer s Josefem 
Formánkem začíná ve velkém sále 
knihovny v 17 hodin. „Autorský večer 
Josefa Formánka je podpořen z pro-
jektu Kniha ti sluší, ke kterému se v le-
tošním roce naše knihovna připojila. 
Čtenářům budeme v dubnu k výpůjč-
kám rozdávat slevové kupony, které bu-
dou moci od 23. do 28. dubna uplatnit 
ve vybraných knihkupectvích,“ sdělila 
ředitelka knihovny.

Díky spolupráci s MAPII Cho-
mu tovsko zavítá 24. a 25. dubna 
do knihovny vypravěč.

VELKOU NOVINKOU PRO DĚTI JE NOVĚ 
UPRAVENÁ TŘÍDA U DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ – 
ŘÍKÁME JÍ BUBLINA – KDE SE KONAJÍ RŮZNÉ 
BESEDY ČI JINÉ AKCE.

Knihovna nabízí 
i netradiční akce  
Zábavu i vzdělání zde najdou 
všichni bez rozdílu věku
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Storytelling lze vnímat jako návrat 
a znovuobjevování hluboce zakořeněné 
tradice vyprávění. Do Chomutovské 
knihovny přijde hrát a vyprávět Martin 
Hak, vypravěč příběhů a učitel vyprá-
vění. Zhruba před osmnácti lety začal 
objevovat, že živé vyprávění příběhů – 
storytelling – je silný a krásný způsob 
setkávání lidí. Ve středu 24. dubna 
od 19 hodin představí inscenaci Zajíc 
a zajíc. Druhý den v dopoledních ho-
dinách se mohou objednané třídy těšit 
na vypravěčské dílny a odpoledne 
od 15 hodin bude probíhat čtyřhodi-
nový inspirativní workshop pro do-
spělé. Na workshop je nutná rezervace.

Chomutovská knihovna se 
27. dub  na při pojí k Mezi ná rod-
nímu dni památek a sídel a mezi 
9. a 17. hodinou zdarma zpřístupní 
městskou věž, kostel sv. Ignáce a ga-
lerie Špejchar a Lurago. Ve stejný 
den ve 14 hodin bude rovněž zahá-
jena výstava fotografií v kostele sv. 
Ignáce. Výstava s názvem Unfocused 
zde bude umístěna až do září.

Tentýž den, tedy 27. dubna, pro-
běhne první letošní koncert v atriu 
Chomutovské knihovny April Open 
Air, na němž zahrají regionální hudební 
skupiny Noční klid, Martin Jáchym & 
The Common Sense, D o k r u h u, Hot 
pants, písničkář Kuba Alexa a pražský 
host – poprocková kapela High Five. 
April Open Air startuje v 15 hodin. Při 
nepřízni počasí se koncerty přesouvají 
do kostela sv. Ignáce.

V pondělí 29. dubna od 17 hodin 
potěší v knihovně všechny zahrádkáře 
a milovníky semenaření. Autorské 

čtení z humoristické knížky Sláma 
v botách Veroniky Kyčera Kučerové – 
zakladatelky semínkovny v Lounech 
a blogerky bude součástí povídání o se-
mínkovnách a semenaření.

MNOHO NOVÝCH AKCÍ
Vůbec poprvé se letos v květnu 

uskuteční v knihovně Noc literatury. 
Knihovna se tak připojí k celorepubli-
kové akci, v rámci které se budou číst 
literární díla na netradičních a zajíma-
vých místech.

Další zajímavou pořádanou akcí 
bude v sobotu 1. června Benefiční 
dětský den podpořený nadací Globus 
lepší svět. Návštěvníci se mohou těšit 
na komediální akrobatické představení 
Bratři v tričku – Malíři, celým progra-
mem bude provázet divadlo Mazec, 
děti potěší i loutkové divadlo KRAB 
a vrcholem dětského dne bude vystou-
pení kapely Pískomil se vrací. Výtěžek 
z kasiček bude věnován na charitativní 
účely.

Zjistit rychlost lidské reakce, 
zkusit provést kuličku labyrintem, 

číst Braillovým písmem nebo si špi-
tat na dvacetimetrovou vzdálenost, 
to je jen malá část toho, co nabídne vý-
stava Hry a klamy z liberecké iQLAN-
DIE. Ta se bude v červnu a v červenci 
konat v knihovně a v sousedícím 
muzeu.

V červnu se knihovna také chystá 
na týden opustit své zdi. Pět dní bu-
dou knihovníci a knihy v rámci akce 
Chomutov čte putovat po městě a po-
zvou malé i velké čtenáře k příjem-
nému trávení času s knihou.

Koncem června se knihovna zaměří 

na ekologii při plánovaném EkoDni. 
Program bude zaměřený na aktuální 
ekologické otázky a představí novinky 
v oblasti ekologického povědomí. 
Pestrý program se zaměří také na téma 
udržitelného rozvoje. Praktické 
workshopy předvedou, jakým způso-
bem se dá ekologicky nakládat s již 
zdánlivě nevyužitelným materiálem.

Novinkou letošního roku bude 
na přelomu července a srpna výtvarné 
sympozium Dočteno. Z vyřazených 
knih budou v areálu knihovny vznikat 
umělecké objekty. Hlavní myšlenkou 
je smysluplné upotřebení vyřazeného 
knižního fondu, který v podobě arte-
faktů či funkčních objektů po skončení 
sympozia a následné výstavy trvale 
oživí prostředí knihovny. Díla vytvoří 
různí umělci, studenti a pedagogové 
uměleckých oborů. Veřejnost se může 
zúčastnit plánovaných workshopů.

Konec roku a zároveň začátek ad-
ventního času bude již podruhé ve zna-
mení takzvaného swapování knih, tedy 
výměny zachovalých knih. Zároveň 
se bude konat vánoční dílna.

Téměř čtyři stovky knih pře-
četl v loňském roce František 
Beránek a stal se tak Mistrem četby 
Chomutovské knihovny. V soutěži, 
která hodnotila především počet ná-
vštěv knihovny a výpůjček, byli oce-
něni další čtyři výherci ve svých ka-
tegoriích. „Připojili jsme se k celo-
republikové výzvě hledající Mistry 
četby a odměnili jsme v pěti katego-
riích pět mužů. Letošní březen byl 

totiž vyhlášen měsícem mužských 
čtenářů, proto jsme hledali vítěze 
pouze v mužské části čtenářů,“ 
uvedla ředitelka Chomutovské 
knihovny Andrea Löblová.

V kategorii Tatínek navštěvu-
jící dětské oddělení zvítězil Vojtěch 
Náplava, který za rok navštívil oddě-
lení dvacetkrát a půjčil si třiačtyřicet 
knih. Z dětských čtenářů si nejvíce 
knih půjčil Ondřej Kubica, který 

má na kontě devětasedmdesát vypůj-
čených titulů. Studenty nejlépe repre-
zentoval Jakub Poláček se svými se-
dmačtyřiceti návštěvami a sto čtrnácti 
výpůjčkami. Mistrem pobočky se stal 
Zdeněk Sedláček, který pobočku 
knihovny na Březenecké navští-
vil dvaapadesátkrát a vypůjčil si tři 
sta osm titulů. Absolutním vítězem 
se stal zmiňovaný František Beránek, 
který loni zašel do knihovny více než 
stokrát a vypůjčil si tři sta osmdesát 
osm knih. Zároveň se stal Mistrem 
četby regionálního Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků. 
„Nejraději čtu detektivky anglických 
autorů. K četbě mě přivedl na gym-
náziu můj učitel češtiny a zároveň 
tehdejší ředitel knihovny. Později 
při studiích jsem moc času četbě 
nevěnoval, ale nyní jsem v důchodu, 
tak mám času dost. Většinou čtu 
večer a pak třeba v noci, když ne-
můžu spát,“ uvedl František Beránek 
s tím, že dokáže přečíst i jednu knihu 

za den. Sám si však knihy nekupuje. 
„Není to potřeba, v knihovně mají 
dobrý výběr,“ dodal.

Moderátorem předávání cen 
ví tě zům byl Filip Koryta alias 
Dr. Filipitch, mistr ČR ve slam po-
etry 2017. Ten se v poslední době 
začetl třeba do komiksu. „Začal 
jsem se zajímat o ekonomii, a je-
likož se má člověk o danou oblast 
začít zajímat z té jednodušší stránky 
a pak postupovat dále, pořídil jsem 
si komiks s názvem Ekonomiks, 
který mapuje dějiny kapitalismu 
od 17. století po současnost a vy-
světluje základní termíny ekono-
mie. Ten mě moc baví,“ popsal. 
Kromě toho se rád začte do knih 
Eugéne Ionesca nebo Borise Viana. 
„V rámci studií češtiny jsem ale sa-
mozřejmě přišel do styku s různými 
autory i styly literatury. Je mi bližší 
současnost nebo nedávná minulost, 
třeba normalizační literatura mě moc 
baví,“ dodal.

Více knih než dní v roce přečetl Mistr četby

 10 242  nově zakoupených knih, což je o dva tisíce více než v roce 2017
 232 000 knih je nyní v knihovnickém fondu
 422 299 knih si lidé půjčili
 18 000 knih zapůjčila Chomutovská knihovna jiným knihovnám
 600 vzdělávacích a kulturních akcí knihovna uspořádala
 5 960 registrovaných čtenářů, což je o 500 více než v roce 2017
 166 půjčených e-knih
 650 společenských her je k půjčení
 600  lidí se zúčastnilo besedy s youtuberem Kovym, akce měla 

nejvyšší počet návštěvníků v roce

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
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Jak vznikl nápad natočit dokument?
V roce 2015 uplynulo sedmdesát 

let od konce války a tím pádem i stejná 
doba od poválečných událostí v našem 
regionu. V té době jsem byla jako dob-
rovolník v rámci Evropské dobrovolné 
služby v saském Zethau, kde jsem 
pracovala ve volnočasovém stře-
disku Grüne Schule grenzenlos. Tam 
jsem, nejprve ze zvědavosti, pozvala 
na hostování putovní výstavu Zmizelé 
Sudety, kterou navštívilo mnoho pa-
mětníků a každý druhý mi vyprávěl 
svůj „sudetský“ příběh. Tehdy jsem 
také koordinovala několik česko-ně-
meckých vzdělávacích projektů a řekla 
si, že by se studenti s pamětníky mohli 
setkat. Bylo to pro všechny poprvé, kdy 
o svých zkušenostech mohli otevřeně 
hovořit. A studenty to tehdy nadchlo. 
Projekty jsme tenkrát filmovali, protože 
spolu se mnou působila v Zethau ještě 
Olga Komarevtseva, filmařka z Ruska. 
Daly jsme se dohromady a rozhodly 
se zachytit v našem filmu různé per-
spektivy lidí, kteří poválečnou dobu 
v Sudetech prožili.
Chtělo se lidem na tuto dobu 
vzpomínat?

Vzpomínky lidí jsou velmi různé, 
tenkrát si tři miliony obyvatel prožily 
své. Vlastně mě překvapilo, že lidé, 
kteří přišli na výstavu v Zethau, měli 
potřebu se mně, neznámé holce z Čech, 
tolik svěřovat. Ne všichni o tom doká-
zali vyprávět napoprvé. Je to zážitek, 
k jehož sdílení musí člověk dozrát. 
Spousta lidí ho také vytěsnila a dnes 

to pro ně už není téma. Tehdy v mém 
okolí převládaly názory, že ti ně-
mečtí obyvatelé, kteří v tehdejším 
Československu po roce 1945 zůstali, 
se vlastně měli dobře. Ti, kteří se dostali 
do Německa, srovnávali tuto skutečnost 
pouze se svojí perspektivou vyhnání 
a ztráty domova. Samozřejmě pro 
ně tato událost symbolizovala tragickou 

dobu v jejich životě – s pocitem nespra-
vedlnosti, prožitým násilím a pocitem 
bezpráví se člověk vyrovnává těžko. 
My jsme chtěli naším filmem ukázat 
právě obě strany, dát stejný prostor těm, 
kteří své domovy museli opustit, i těm, 
kteří v Sudetech zůstali.
Jaký má dnes váš dokument význam, 
co má vzkázat současné generaci 
i těm budoucím?

My jsme chtěli ukázat, jak velká dě-
jinná rozhodnutí ovlivňují životy kon-
krétních lidí a jak devastující je princip 
kolektivní viny. Zároveň jsme pova-
žovali za důležité dát dějinám, které 
se často učí ve školách v podobě leto-
počtů a čísel, konkrétní tvář. Uvědomila 
jsem si až při natáčení našeho doku-
mentu, že Československo bylo před 
osmdesáti lety multietnický stát, ve kte-
rém každý třetí člověk mluvil jinou 
řečí než češtinou. Z dnešního hlediska 
je náš stát národnostně homogenní, ale 

zjištění, jak jsme toho docílili, je zne-
pokojivé. Když se dnes objeví názor, 
že sudetští Němci „šli přece domů“, 
že vysídlení pro ně nemohlo být „ta-
kovou tragédií“, odkazuje to na nepo-
chopení celého problému. Měli totiž 
své domovy po staletí tady a najednou 
nebyli nikde doma, nikdo je nechtěl. 
I jejich němčina zněla jinak a na první 

poslech bylo zřejmé, že jsou cizí.
Nyní se zabýváte novým projektem, 
který je na jednu stranu rozdílný, 
přesto má některé skutečnosti velmi 
podobné. Co tedy připravujete?

Na kadaňském gymnáziu, kde 
pracuji, již třetím rokem pokračujeme 
v objevování zapomenuté historie 
zaniklého města Přísečnice. Začalo 
to tím, že moje dvě studentky napsaly 
odbornou práci na téma Přísečnice 
ve vzpomínkách svých obyvatel. 
Využily k tomu i náš dokumentární 
film a propojily to se svým rodinným 
příběhem – dědeček jedné studentky 
totiž pochází z Přísečnice a zažil ji jako 
dítě po válce. To byl základ pro projekt, 
který se v loňském roce zabýval návr-
hem naučné stezky kolem této vodní 
nádrže. V letošním roce bychom se-
braný materiál, který jsme získali od ně-
mecky i česky hovořících pamětníků, 
rádi publikovali knižně. Chceme ukázat 

na příkladu Přísečnice, jak velké kul-
turní bohatství se skrývá pod hladinou 
této vodní nádrže. Knihu o Přísečnici 
doprovodí i výstava, na které se spolu 
s námi podílí i kadaňský františkán-
ský klášter. Vernisáž proběhne 21. 
června 2019 a výstava tam potrvá 
až do konce října. O její putovní verzi 
je také velký zájem, v současné době 
máme potvrzené i další termíny a místa. 
V Chomutovské knihovně se bude pre-
zentovat v listopadu. Těší nás, že téma 
tolik rezonuje, je to přeci jen už 50 let 
od doby, kdy se o zániku Přísečnice 
rozhodlo! Doufáme, že naše výstava 
umožní lidem nejenom zavzpomínat, 
ale také se setkat s lidmi, kteří prožili 
podobný osud. Rádi bychom propojili 
ty, kteří se dosud neměli šanci setkat.
Poodhalte nám trochu, co na výstavě 
lidé uvidí.

Putovní část výstavy zachycuje 
hornickou historii města, legendy 
z Přísečnicka, historii hudební školy 
i řemesel, věnuje se i putovním 
kapelám, které město proslavily. 
Františkánský klášter zapůjčí i některé 
dosud existující předměty z Přísečnice. 
Ukážeme také na konkrétních příbě-
zích, jak se cítili lidé před tím, než 
museli opustit svůj domov. Podařilo 
se nám zachytit Přísečnici od 30. let 
až do dneška a příběhy pamětníků 
jsou opravdu působivé. A tak vám 
už brzy bude moct česko-německý 
tým studentů představit bohatství, které 
se skrývá po klidnou hladinou dnešní 
přehrady.

Veronika Kupková natočila spolu s Olgou Komarevtsevou v roce 2016 dokument Generace N: 
Deutschböhme, který se ve vzpomínkách pamětníků vrací do poválečné doby, kdy byli čeští Němci 
nuceni z Chomutovska odejít. Film zaznamenává skutečné příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy, 
i osudy těch, kteří zůstali v Československu. Získal mnoho různých ocenění. Nyní se Veronika Kupková 
pustila společně se svými studenty do podobně tematického projektu, avšak z jiné perspektivy.

Veronika Kupková:

Chceme propojit v dialogu ty, kteří 
se dosud neměli šanci potkat 

UVĚDOMILA JSEM SI AŽ PŘI NATÁČENÍ NAŠEHO 
DOKUMENTU, ŽE ČESKOSLOVENSKO BYLO PŘED 
OSMDESÁTI LETY MULTIETNICKÝ STÁT.
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Depozitář návštěvníkům opět 
ukazuje luxus i tradici železnice

Parní lokomotivy, salonní 
i osob ní vozy, drezíny a spousta 
dalších skvos tů je opět k vidění 
v želez nič ní m depo zi táři Národního 
technického muzea v Chomutově, 
kde se nachází valná vět   ši na histo ric-
kých kole jo vých vozidel z nejroz-
sáhlejší státní sbírky na území České 
repub li ky, kterou muzeum spravuje. 
De pozitář je veřejnosti zpřístupněn 
do 28. října 2019, vždy od čtvrt  ka 
do neděle od 9 do 17 hodin.

Návštěvníci si zde mohou pro-
hlédnout na sto kusů kolejových 
vozidel různých druhů i rozchodů. 
Na ko lejových paprscích lze zhléd-
nout i parní, elektrické a motorové 
lo ko motivy, salonní, osobní, nákladní 
i motorové vozy, drezíny a další vo-
zidla, která done dáv na sloužila v pra-
videlném provozu u Českých drah 
a nyní jsou připravena pro zachování 
ve sbírce muzea.

Železniční depozitář se nachází 
v sousedství areálu bývalého depa 
ČD v Chomutově. Vstup do are-
álu je z Černovické ulice z prostoru 
za nákupním centrem Globus.

ZE STOLETÍ PÁRY
Největším lákadlem chomu-

tovského depozitáře jsou tradičně 
parní lokomotivy v čele s nej star-
ším strojem v depozitáři a druhým 
nejstarším na území České republiky 
– parní loko mo ti vou Donnersberg 
z roku 1870. Nachází se zde i slavný 
rychlíkový Albatros, který v srpnu 
1964 vytvořil na zkušebním okruhu 
dosud ne pře ko naný rekord parních 
lokomotiv ČSD rychlostí 162 kilome-
trů za hodinu. Nechybí ani zcela první 
lokomotiva ryze české konstrukce 
řady 365.020 vyrobená roku 1921 po-
dle projektu Ing. Vojtěcha Kryšpína 
v Prv ní československé továrně 

na stroje v Praze. „Neméně maje-
státním dojmem působí i prv ní loko-
motiva vyrobená v Československu 
po druhé světové válce řady 
534.0301, kterou přes značné poško-
zení bombardováním dodaly Ško dovy 
závody už 22. prosince 1945. K zají-
ma vo  stem bezesporu ná leží tram-
vajová parní lokomotiva Gartenau 
vyrobená v Linci roku 1887 nebo 
ozubnicová tendrová parní loko mo-
ti va,“ láká k prohlídce Adam Dušek 
z Národního technického muzea.

Ke skvostům sbírky patří vedle 
technicky i esteticky zdařilé univer-
zální parní lo ko motivy i zcela pos led-
 ní parní lokomotiva vyrobená v ČKD 
pro potřeby ČSD z roku 1955 nebo 
pos led ní parní lo komotiva vyrobená 
na území Československa vůbec 
z roku 1958, která se sta la sym bo-
lem údernických výkonů na železnici 
v 50. letech.

Vedle unikátů se v chomutovském 
depozitáři nacházejí i vesk r ze iko-
nická vozidla, například lokomotivy 
neodmyslitelně spjaté s provozem 
na tuzemských drahách od pře lomu 
70. a 80. let 19. století až do 70. let 
století dvacátého – Kafemlejnek, 
Malý bejček či Velký bejček.

POZDĚJI NA ELEKTŘINU
Elektrickou vozbu zastupuje vedle 

strojů provozovaných na pražských 
spojkách po jejich vy ba vení trakčním 
vedením v druhé polovině 20. let ze-
jména lokomotiva řady E 499.089 – 
základní kámen poválečné elektrifi-
kace hlavního spojení mezi Prahou 
a Košicemi nebo další z odvozených 
variant tohoto stroje pro nákladní 
vlaky – E 469.1017. „Z motoro-
vých lokomotiv je dále nutno zmínit 
předev ším populárního Brejlovce, 
přezdívaného podle morfologie čel-

ních skel stanoviště strojvedoucího, 
nebo dvojici Hektorů, z nichž první 
představuje nejstarší stroj své řady 
vůbec a druhý pak první stroj s pod-
vozky vedenými kyvnými ra me ny,“ 
popsal Adam Dušek.

K dieselelektrickým představitel-
kám patří exemplář nejrozšířenější 
lokomotivy světa ČME 3. Klíčová 
vo zidla pro poválečnou motorizaci 
vedlejších železnic představuje mo-
torový vůz M 131.1405, který svou 
nenáročnou konstrukcí a počtem vy-
robených kusů zachránil mnoho loká-
lek od zá ni ku a stal se proto určitým 
symbolem socialistického venkova. 
Nutno v dané souvislosti vyzd vihnout 
i motorový vůz M 262.012, který díky 
využití zkušeností ze stavby předvá-
lečných vozidel podobné konstrukce 
vydržel v provozu neuvěřitelných 
55 let, od roku 1949 do roku 2004.

POHLED NA DOBOVÝ 
LUXUS

Ke specifickým hnacím vozidlům 
patří drezíny. Expozice depozitáře 
nabízí porovnání všech typů – drezíny 
rumpálové, motorové i auto mo bilové. 
Stranou pozornosti zajisté nezůstane 
ani kolekce salonních vozů zastou-
pená v depo zi tá ři vyhlídkovým salon-
ním vozem Ústecko-teplické dráhy 
Aza 1-0045 z roku 1900, který po chá-
 zí ze smíchovského závodu Františka 
Ringhoffera, nebo salonním vozem 
vyro be ným Ko p řiv nickou vozov-
kou v roce 1906 pro barona Adolpha 
Rothschilda Aza 1-0085.

Návštěvníci mohou dále spatřit na-
příklad i kolejový rotační parní sněho-
met značky Henschel und Sohn z roku 
1943 nebo tryskový odmetač sněhu 
sestavený v 70. letech 20. století pro 
potřeby vlečky AZNP Mladá Boleslav 
z pod vozku vozu Ringhoffer, kabiny 

automobilu Praga a tryskového motoru 
z letounu MiG 15.

NEOBVYKLÁ ATMOSFÉRA 
DEPOZITÁŘE

Železniční depozitář se nalézá 
v prostorách někdejšího lokomotiv-
ního depa Chomutov, které ČD roku 
2006 uzavřely v souvislosti s utlumo-
váním nákladní dopravy a dokon-
če ním elektri fi ka ce mezi Kadaní 
a Karlovými Vary. Už v době ukon-
čování provozu depa zde za  ča lo 
muzeum pů sobit – nejprve v pozici 
ná jem ce a počínaje rokem 2012 pak 
v pozici vlastníka.

Železniční depozitář, sestávající 
ze dvou rotund, montovny, stanice 
technických prohlídek, dalších drob-
ných objektů a zejména pěti hektarů 
rozvojových ploch, představuje his-
toricky prv ní areál Národního tech-
nického muzea určený výhradně pro 
uložení kolejových vozidel. Stávající 
prostory v Čeláko vi cích, zahrnující 
270 metrů krytých kolejí, přestaly 
kapacitě sbírky, v současné době 
přesahující 1,6 kilometru, vyhovo-
vat už v polovině 80. let, kdy došlo 
na ČSD k ukončení parního provozu, 
čímž vyvstala nutnost zachránit ně-
která vzácná vozidla, které lze nyní 
v Chomutově zhlédnout.

Prostory depozitáře mají autentic-
kou atmosféru místa, kde donedávna 
probíhala údržba elekt ric kých, moto-
rových a až do konce 70. let i parních 
hnacích vozidel. Areál bude v dlouho-
do bém horizontu procházet dalším 
rozvojem, spočívajícím především 
ve zlepšení a rozšíření zas tře šených 
prostor pro další železniční vozidla 
zařazovaná do sbírky. K výhledovým 
plá nům patří i vytvoření speci ali zo va-
ného konzervátorsko-restaurátorského 
pracoviště.
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Vaše témata
 PODNĚTY

REKONSTRUKCE 
V ULICI TOMÁŠE ZE 
ŠTÍTNÉHO

Dobrý den,
prosím o odpověď na můj dotaz. 

V ulici Tomáše ze Štítného je roz-
pracovaná rekonstrukce chodníků, 
veřejného osvětlení a snad se bude 
rekonstruovat i vozovka, toto vše od 
pozdního podzimu roku 2018. Je za-
čátek března 2019 a nijak se na tom 
nepokračuje. Po jedné straně vozovky 
jsou nezhutnělé zásypy výkopů pro 
kabely veřejného osvětlení, nadále 
stojí původní stožáry veřejného osvět-
lení, chodníky jsou znečištěné. Velice 
by mě zajímalo, kdy bude v rekon-
strukci pokračováno.

Za odpověď děkuji.
S pozdravem K. V.

Dobrý den,
v návaznosti na Váš dotaz sděluji, 

že investiční akce Rekonstrukce ulice 
Tomáše ze Štítného je realizačně roz-
dělena na dvě části/etapy s dílčími 
termíny plnění. Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení probíhá v souběhu 
s rekonstrukcí chodníků s termínem 
dokončení do 30. 4. 2019, dokončení 
celé stavby včetně vozovky bude rea-
lizováno do 30. 6. 2019. 
Práce byly přerušeny vzhledem ke 

klimatickým podmínkám.
S pozdravem

Ing. Jana Tröglová,
odbor rozvoje a investic

OPRAVY SÍDLIŠTĚ 
ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

Dobrý den,
po přečtení našeho měsíčníku 

a přečtení podnětů od občanů jsem 
se rozhodla napsat Vám i já. Bydlím 
už víc než deset let na sídlišti Zdeňka 
Štěpánka v Chomutově, které je ve 
špatném stavu. Osvětlení, průjezd 
i zeleň a stromy, keře jsou ve špatném 
stavu, dalo by se říct v dezolátním. 
Před několika týdny k nám potřebovali 
zajet hasiči s velkou cisternou a měli 
co dělat, aby vůbec dojeli až k zadnímu 
paneláku, o vyjíždění ani nemluvě. 
Stále píšete, jaké budete opravovat 
sídliště, a proto se ptám – dočkáme se 
opravy sídliště Zdeňka Štěpánka i my?

Děkuji a přeji krásný den.
Petra Šmídová

Dobrý den,
Na základě dotazu k rekonstrukci 

sídliště Zdeňka Štěpánka uvádím, 
že je rekonstrukci třeba koordinovat 
s provozovateli technické infra-
struktury (sítí). Na jaře 2019 bude 
v dané lokalitě provádět rekonstrukci 

rozvodů společnost SVS, a.s.. My 
máme zpracován projekt pro územní 
rozhodnutí, letos bychom chtěli do-
dělat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení a akci zařadit 
do zásobníku investičních akcí na 
2020/2021.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

odbor rozvoje a investic

JAK JE TO S ODPADEM 
A ÚKLIDEM

Dobrý den,
mám několik dotazů. Nejsem kla-

sickým stěžovatelem, spíše naopak, 
věci se snažím řešit normální a lidskou 
cestou, ale co je moc, to je příliš.

1. Nechápu, proč město Chomutov 
nevyváží popelnice s bioodpadem 
dříve, třeba již během měsíce března. 
Odpověď na můj dotaz od pověřeného 
pracovníka pana Pohla, kterým mně 
bylo sděleno, že bioodpad přimrzá 
atd., neobstojí. Tráva se totiž ještě 
neseká a ty větve a listí nafoukané vět-
rem za celou zimu, včetně posypového 
materiálu, které mimochodem město 
neuklidí, a když, tak velice nedosta-
tečně, zcela určitě v popelnici nepři-
mrzne, určitě ne nyní, kdy již několik 
let je změna klimatu a v měsíci březnu 
není o teploty nad 20° C nouze.

2. Také bych chtěl upozornit na 
„blokové“ čištění, které se pro formu 
v naší ulici provádí (Sukova ulice, 
horní část). Již nadále nebudu za 
pracovníky technických služeb čistit 
silniční vpustě a „štěrbiňáky“ a proře-
závat suché větve a stromy nad komu-
nikací. Malé vozidlo na sběr nečistot 
sem nezajede a to velké do parkova-
cích zálivů nezajede. Když to uklidím 
ručně, tak mám hned plnou popelnici.

3. Žádám tímto město o údržbu, 
tedy pokud se jí vůbec dočkám, ne-
boť větve a keře brání též vozidlům 
zajišťujícím odvoz popelnic s odpady. 
Pokud to zaměstnancům zajišťujícím 
odvoz odpadů tak vyhovuje, nám oby-
vatelům této čtvrti ne, chceme důstojně 
a bezpečně žít v této lokalitě a volně 
přijíždět a odjíždět k našim RD.

4. Na tento dotaz se již skoro ne-
odvažuji ptát – když se zde po více 
než dvaceti letech prováděla komuni-
kace, což je nyní také již deset let, tak 
se zde zhotovila dvě stání na popel-
nice pro tříděný odpad. Táži se, proč 
tomu tak do dnešního dne není?

Děkuji a zdravím v očekávání vaší 
odpovědi,

Petr Jetenský
Dobrý den,
děkuji za dotazy a k jednotlivým 

otázkám sděluji:

1. Dle mého názoru právě v mě-
síci březnu zaznamenáváme největší 
výkyvy teplot. Občané odpoledne, 
kdy jsou teploty vyšší, naplní nádoby 
listím a dalším mokrým bioodpadem, 
který přes noc a ráno zcela zmrzne 
a přimrzne k nádobě. Tento odpad 
nelze poté z nádoby vyprázdnit, vzhle-
dem k tomu, že jsou perforované a led 
zmrzlou kostku nepustí. Určitě by 
se našli občané, kteří vhazují pouze 
suchý odpad, ale to nelze garantovat. 
Zmrzlé kvádry, i kdyby se je podařilo 
vysypat, mohou poškodit mechanické 
části vyklápěče. V zimních měsících 
je tak malý zájem o odvoz tohoto 
odpadu, že by služba byla velice ne-
rentabilní. Tento odpad lze celoročně 
zdarma odevzdávat na sběrných dvo-
rech, viz stránky TSmCH. Kapacita 
popelnice ani není primárně určena 
pro veškerý odpad ze zahrad a ze-
leně, ale hlavně pro bioodpad z do-
mácností. Pokud bude v budoucnu 
garance teplot v měsících listopadu 
a březnu nad nulou, určitě se harmo-
nogramy posunou i do těchto období.
2. V dané lokalitě bude probí-

hat v letošním roce komplexní blo-
kové čištění ve dnech 16. 5 a 19. 9. 
V rámci prováděného čištění pracov-
níci vždy také odstraňují nečistoty 

z uličních vpustí a provádějí potřebný 
úklid komunikací. Provedeme kont-
rolu prostoru a pokud by bylo nutno, 
uděláme ihned požadované práce. 
Z této oblasti si nikdo z občanů ani 
řidičů nestěžoval.
3. Při místním šetření nebyly shle-

dány žádné přerostlé keře či větve, 
které by bránily průjezdu vozidel. 
Nicméně byl proveden mimořádný 
preventivní sestřih pokryvných keřů. 
Pokud máme informace od řidičů 
svozových vozidel, největšími překáž-
kami při svozu odpadů jsou vozidla, 
zaparkovaná mimo určená místa.
4. Stanoviště na separovaný od-

pad bude osazeno kontejnerem na 
plasty a papír. Pokud budou občané 
parkovat podle dopravního značení, 
bude separace pravidelně svážena. 
Jedná se hlavně o oblast Y otoče u to-
hoto stanoviště.

Ing. Miroslav Šulta,
provozně-technický náměstek,

Technické služby města Chomutova

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NÁPAD, 
PODNĚT ČI ZKUŠENOST 
S NĚČÍM ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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MONIKA 
KARÁSKOVÁ
Poté, co se v podstatě podruhé narodila, cítila potřebu 
pomáhat druhým. Jak sama říká, při povodních před televizí 
brečela a hledala cesty, jak lidem pomoci. Když se dozvěděla 
o organizaci ADRA, okamžitě se stala dobrovolnicí. Pomáhá 
hlavně dětem, ale výjimkou není ani pomoc seniorům. 
V dobrovolnictví se našla hned dvakrát. Jednak od mládí chtěla 
pracovat s dětmi a jednak se jí stalo jednou ze životních cest. 

JIŘÍ HYJÁNEK 
V květnu oslaví osmdesáté narozeniny. Do historie města 
se zapsal ve dvou oblastech. Tou první je stavebnictví. Jako 
investiční technik měl na starosti výstavbu chomutovských 
sídlišť. Během desítek let na stavbách od středu města až po 
Písečnou prošel mnohými funkcemi, včetně ředitelské. Druhou 
oblastí je atletika. Věnoval se vrhačským disciplínám a skoku 
do výšky. Dlouhé roky byl ve vedení TJ VTŽ Chomutov. Dodnes 
se věnuje trenérství a se svěřenci dosahuje vynikajících 
výsledků na krajské úrovni.
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Galerii zaplní díla pěti umělců

Pomozte tvořit publikaci 
o MHD v Chomutově

Chomutovští umělci se zúčastní 
výstavy s názvem Cesta krajinou, 
která bude k vidění od 28. dubna 
do 31. května v Galerii Jirkov. Lidé 
si budou moci mimo jiné pro-
hlédnout obrazy Květy Novákové 
z Chomutova, která maluje hlavně 
romantické krajinky. „Většina mých 
obrazů krajin je reálných. Buď maluji 
přímo z daného místa, nebo použiji 
fotografii a z té potom obraz nakres-
lím. To hlavně v případech, když 
vím, že bych se na místo nedostala,“ 
popsala svou tvorbu. Nejčastěji 

si autorka vybírá krajiny, které jsou 
romantické, ale není to pravidlo, 
namalovala i obrazy, které vypadají 
smutně nebo strašidelně. Namalovat 
obraz zvládne Květa Nováková ně-
kdy za odpoledne, ale není to finální 
verze. „Ještě několik dní pak ladím 
detaily, domaluji sem tam nějakou 
maličkost. V ideálním případě maluji 
obraz tak tři dny, ale ne vždy se to po-
vede,“ dodala.

Výstava dále představí tvorbu 
Jarmily Maršálkové, Libora Jellúše, 
Odety Šrenkelové i Ivany Visičové. 

Městskou hromadnou dopravu 
v Chomutově od historie po součas-
nost představí nová publikace. Tu 
v současné době vytváří dlouholetý 
řidič trolejbusu a milovník historie 
MHD Jindřich Petráček. „Mnoho 
historického materiálu mám k dis-
pozici, přesto jsou některá období 
prázdná. Chtěl bych tedy poprosit 
širokou veřejnost, zda by mi mohla 
zapůjčit například jízdní řády z let 
1960 až 1990, dále nejrůznější fo-
tografie autobusů v Chomutově 
od roku 1927 do roku 1990, třeba 
i články o MHD z novin a jakékoli 
jiné materiály,“ poprosil. 

Kdo by mohl materiály zapůjčit, 
může Jindřicha Petráčka kontaktovat 
na e-mailu historiemhd@seznam.cz.

Veteráni letos 
oslaví čtvrt 
století srazů

Více než stovka automobilových 
a motocyklových veteránů se opět 
sjede do Chomutova. Letos se koná již 
pětadvacátý ročník Srazu historických 
vozidel. „Za pět dní příjmu přihlášek 
byla kapacita srazu naplněna. Mnoho 
účastníků je přihlášeno ze soused-
ního Německa,“ uvedl místopředseda 
Veteran Car Clubu Chomutov Zdeněk 
Prchal. 

Veřejnost si bude moci nablýs-
kané krasavce prohlédnout od 10.30 
do 12.30 hodin na parkovišti u budovy 
Severočeských dolů. Poté budou vozy 
postupně startovat na trať předváděcí 
jízdy. Trasa povede z Chomutova přes 
Málkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, 
Račetice, Březno, Droužkovice zpět do 
Chomutova. Na trase budou účastníci 
plnit v obcích soutěžní úkoly.

Výstava obrazů ukáže krajinu Krušných hor
Hlavní sál chomutovského 

muzea je zaplněný obrazy Toši 
Stojanova. Výstava obrazů jir-

kovského malíře představuje jeho 
práce především z posledních 
dvou let. „Jako bytostný krajinář 

zachycuje autor ve svých obra-
zech krajinné motivy zejména 
z okolí Chomutova a z přilehlé 
části Krušných hor, ale mnoho 
námětů si také přiváží z rodného 
Bulharska, kam se pravidelně vrací. 
Jeho obrazy jsou charakteristické 
uvolněnou štětcovou technikou. 
Stále častěji se snaží malovat přímo 
v plenéru, což vnáší do jeho ob-
razů bezprostřednost a svěží výraz. 
Je sympatické, že se Toša Stojanov 
nedrží svých vzorů a buduje si svůj 
vlastní umělecký výraz. Je to cesta 
delší a klikatější, zato je solidnější 
a pravdivější, jako celé jeho dosa-
vadní dílo,“ uvedl autor výstavy 
Radek Zozulák.

Umělecká dráha Toši Stojanova 
započala až po příchodu z rod-
ného Bulharska do tehdejšího 
Československa v roce 1988. Prvním 
učitelem a rádcem se stal akademický 
malíř Kamil Sopko, u kterého získal 
především základy kresby a estetic-
kého vnímání skutečnosti. Druhou 
osobností, která formovala tvorbu 
Toši Stojanova, byl chomutovský vý-
tvarník Jindřich Vytiska. Byl to pře-
devším on, kdo ukázal nastupujícímu 
adeptovi malířství možnosti barev-
ného vyjadřování, práci s krajinným 
motivem a zasvětil ho do techniky 
olejomalby. 

Výstava v muzeu potrvá 
do 19. května. 
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Od Hřbitovního předměstí  
až po proslulou továrnu (Pokračování z minulého čísla)

Valnou část jihovýchodního 
okraje města tvoří areál bývalých 
válcoven trub a železáren. Přimykají 
se k Vinohradskému kopci, vede ko-
lem nich část spojovacího průtahu 
a Dukelská ulice. U jejich vzniku stála 
Krušnohorská železářská a ocelářská 
společnost (Erzgebirgische Eisen – 
und Stahlwerksgesellschaft), založená 
v letech 1870–1871. Chomutovská 
železárna se při zahájení provozu v létě 
roku 1872 skládala ze slévárny šedé 
litiny s modelárnou, pudlovny, čtyř 
parních bucharů, válcovny plechů, ta-
žírny drátů, kovárny s dvaceti výhněmi 
a dílny s 27 soustruhy. Zaměstnávala 
tehdy okolo čtyř stovek dělníků. Slibně 
se rozvíjejí železářské produkci zasadil 
smrtelnou ránu pokles akcí na vídeň-
ské burze v květnu 1873 a následná 
hospodářská krize.

V roce 1887 získala železárnu 
vznikající společnost, jež měla 
v úmyslu kapitálově zhodnotit nový 
způsob výroby ocelových bezešvých 
trub kosým válcováním, objeve-
ným bratry Reinhardem a Maxem 
Mannesmannovými z porýnského 
Remscheidu. Po přestavbě železárny 
v ní v červenci 1888 byla vyrobena 
první pokusná bezešvá trubka. Jejich 
další výrazné zkvalitnění přinesl objev 
tzv. poutnického způsobu válcování. 
První trubka byla takto vyrobena 
v Chomutově patrně v polovině roku 
1890.

Se vzrůstající výrobou, rozšiřo-
váním závodu a modernizací zaří-
zení se zvyšoval počet zaměstnanců, 
až se před první světovou válkou 
přiblížil ke dvěma tisícům. Bezešvé 
trubky z Chomutova nacházely nej-
větší využití při stavbě výkonných par-
ních strojů a turbín, lokomotiv, ve vrt-

ných soupravách, určených zejména 
pro naftařský průmysl, a při výrobě 
ocelových tlakových nádob. Po vypuk-
nutí války byly v červenci 1914 cho-
mutovské válcovny včleněny mezi tzv. 
válečně důležité závody. To zachránilo 
jejich zaměstnance před odvodem 
do armády. Během války pracovalo 
v továrně okolo 4 000 lidí. Vůbec po-
prvé také mezi nimi byly ženy, které 
většinou obsluhovaly soustruhy.

Po roce 1918 se rozšířila výroba 
trubkových stožárů a naftařských 
vrtných souprav. Bezešvé trubky, 
válcované za tepla, měly průměr 
od 48 do 406 milimetrů. V letech 
1927–1928 vznikl nový provoz rozši-
řovny, kde se polotovary trubek z pout-
nických stolic rozšiřovaly na prů-
měr 407 až 609 milimetrů. I v letech 
hospodářské krize dokázal být podnik 
ziskový a dosahoval přijatelných 
ekonomických výsledků. Cenou 
za to bylo propouštění zaměstnanců 
(z 2 114 v roce 1929 klesl jejich počet 
v letech 1933–1936 na necelých 1 700) 
a především prudký pokles mezd, 
které se v letech 1932–1933 snížily 
až na 42–47 % průměrné mzdy z roku 
1929. V letech 1937–1938 se pro-
dukce, počet zaměstnanců i mzdy vrá-
tily na úroveň roku 1929.

Vypuknutí války v září 1939 ex-
portní možnosti závodu zpočátku příliš 
neomezilo, neboť získalo nového 
a solventního zákazníka – Sovětský 
svaz, jenž odebíral dvě třetiny veškeré 
produkce určené na vývoz. Sovětští 
technici přijížděli do Chomutova 
přejímat dodávky až do května 1941. 
S válkou se do továrny vrátila i výroba 
munice. Zhotovovaly se zde i dělové 
hlavně a trubice k protitankovým pan-
céřovým pěstím.

Dvanáctého května 1945 převzala 
vedení továrny rada dvou a poz-
ději třech národních správců a říjnu 
téhož roku byl podnik znárodněn. 
Od 1. ledna 1946 se jako závod staly 
součástí národního podniku Spojené 
ocelárny Kladno a podléhaly od 1. 
července téhož roku spolu s cho-
mutovskou Poldinou hutí a ocelár-
nami v Mostě hutnímu ředitelství 
v Chomutově. Jedenadvacátého června 
1949 vznikl z mosteckých oceláren 
a chomutovských válcoven nový sa-
mostatný subjekt Válcovny trub, ná-
rodní podnik se sídlem v Chomutově. 
Ten se 16. prosince 1950 rozdělil 
do dvou samostatných národních 
podniků. Téhož dne bylo schváleno 
přejmenování chomutovského podniku 
na Válcovny trub Gustava Klimenta 
v Chomutově. V lednu 1958 se oba zá-
vody zase spojily. V dubnu téhož roku 
došlo k přejmenování na Válcovny 
trub a železárny, n. p. Chomutov, 
do nichž byly dále začleněny bývalá 
chomutovská Poldovka a žele-
zárny v Hrádku u Rokycan. V lednu 
1960 k nim přibyla ještě trubkárna a ta-
žírna ve Veselí nad Moravou, v pro-
sinci 1968 byly naopak vyčleněny jako 
samostatný podnik hrádecké železárny. 
K poslednímu prosincovému dni 
1974 byly zrušeny mostecké ocelárny 
a o rok později se oddělila i trubkárna 
ve Veselí nad Moravou, z níž vznikl 
nový národní podnik. Od 1. července 
1989 byly pak utvořeny dva státní 
podniky, a to Válcovny trub Chomutov 
a Závod Julia Fučíka Chomutov.

Od konce čtyřicátých let se bývalé 
Mannesmannovy válcovny, do té doby 
v Chomutově sice největší a nej-
významnější, ale nijak preferovaný 
podnik, staly jedním z pilířů cent-

rálně řízené ekonomiky poválečného 
Československa. Ve většině ostatních 
chomutovských továren byla rušena 
výroba. V pozadí tohoto postupného 
útlumu lehkého a potravinářského 
průmyslu byla cílevědomá snaha za-
jistit dostatek pracovních sil pro zdejší 
těžký průmysl.

V roce 1952 vznikla strategická 
koncepce rozvoje válcoven, počíta-
jící s podstatným rozšířením výroby. 
Poloha, kterou si pro stavbu továrny 
vybrali v roce 1870 její zakladatelé, 
se o osmdesát let později ukázala jako 
nešťastná, protože neposkytovala příliš 
mnoho možností pro její další územní 
expanzi. Na severovýchodě továrny 
tomu bránil nevelký, ale příkrý svah 
Vinohradského kopce. Neobydlená 
plocha jihovýchodně od továrny smě-
rem k Údlicím byla zase poddolována 
podzemními štolami dolu Jan Žižka 
a tudíž naprosto nevhodná pro vý-
stavbu nových výrobních hal těžkých 
hutnických provozů.

Dnes je zachována pouze část 
průmyslového areálu a některé plochy 
jsou opouštěny. Západní část zóny 
dříve určené průmyslové výrobě 
se opět stane součástí života města, 
jak tomu předurčil poslední schválený 
územní plán Chomutova.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

KNĚŽSKÁ CÍNOVÁ 
SOUPRAVA NA OLEJE

V naší době již náboženství 
nehraje takovou roli jako v minu-
losti. V první polovině 18. století, 
ze které pochází náš předmět, 
tomu ale bylo jinak. Nejrůznější 
náboženské úkony doprovázely 
člověka od kolébky až po hrob. 
Vedle mše a zpovědi to byly 
svátosti, které měly člověka du-
chovně posílit, potěšit a navrátit 
mu fyzické i duchovní zdraví. Aby 

mohl kněz svátosti udělovat nejen 
v kostele, ale též v domácnostech 
či v nemocnici, potřeboval ná-
dobky na nošení speciálních (zpra-
vidla olivových) olejů. Taková 
kněžská souprava se nachází ve 
sbírce chomutovského muzea. 
Byla vyrobena z cínu v letech 
1710-1750 mladoboleslavským 
cínařem s iniciály P. B. Usuzujeme 
tak podle dvojité cínařské značky, 
na níž je zobrazen český dvouo-
casý lev a Boží oko. V nádobce 

se uchovávaly tři druhy olejů: olej 
katechumenů (doposud nepo-
křtěných; oleum katechomeno-
rum – O), tzv. křižmo (používané 
při křtu věřících; chrisma – C) 
a olej nemocných (dříve tzv. po-
slední pomazání; oleum infirmo-
rum – I). Během staletí doputovala 
souprava z Mladé Boleslavi ze 
středních Čech do Mostu a nako-
nec do Chomutova. Do 27. dubna 
soupravu můžete vidět na výstavě 
Křížová cesta v muzeu na radnici.
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Děti z Mola si užily hokejový 
zápas i Maškarní radovánky

Německá národnostní menšina 
pomáhá udržovat zvyky a tradice

Deset dětí z nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Molo 
se zúčastnilo hokejového zápasu 
chomutovských Pirátů s Olomoucí. 
„Klub Piráti Chomutov poskytl deset 
lístků pro děti z vyloučené lokality, 
kterým tak zajistil pro ně zcela nový 
a vzrušující zážitek. Děti zažily ra-
dosti z gólů domácího týmu a dostaly 
se i na kostku nad ledovou plochou. 
Ale největším zážitkem pro ně byl 
nový kamarád Picaroon, který se dě-
tem dokonale věnoval a společně 
si užili spoustu legrace,“ uvedla ve-
doucí klubu Molo Kateřina Marková.

Dvě malé návštěvnice utkání 
se zasnily, že by chtěly být hoke-
jistkami, ale nesměly by prý přijít 
k úrazu. „Děti o hokejovém zážitku 
stále vypráví a asi ještě dlouho vyprá-

vět budou,“ dodala vedoucí.
Další zábavnou akcí v klubu byly 

Maškarní radovánky. Děti si mohly 
vyrobit masku, vyzkoušet si pohád-
kový kvíz, projít si slalom a trénovat 
své smysly v čichové soutěži. Po sou-
těžích si děti užily diskotéku a za na-
sbírané bodíky ze soutěží mohly vy-
hrát hezké ceny v tombole.

Klub Molo může navštívit kdo-
koliv ve věku od 6 do 26 let. „Jsme 
nízkoprahové zařízení, což znamená, 
že k nám může docházet každý bez 
ohledu na rasu, vyznání nebo finanční 
situaci, jediné pro nás důležité je již 
zmíněný věk. Jsme tu pro každého, 
kdo prochází složitou životní situací, 
potřebuje poradit se školou či prací 
nebo prostě nemá kde trávit volný čas 
a chce si s někým jen popovídat,“ vy-

světlila Kateřina Marková.
Klienti nepotřebují žádný souhlas 

rodičů ani doporučení ze školy nebo 
jiné instituce. Klub funguje na prin-

cipu anonymity a klienti tam mají 
bezpečný prostor, kde se nemusí nijak 
legitimovat ani nemusí hlásit osobní 
údaje.

Německé tradice a zvyky se 
snaží v myslích potomků i veřej-
nosti udržet Spolek Němců a přátel 
německé kultury – Kulturverband. 
Ten má v současnosti přes padesát 
členů ve věku od třiceti let, nejstarší 
členka oslavila letos 97. naroze-
niny. „Setkáváme se pravidelně 
každý měsíc, členové na schůzkách 
mluví v dialektu, který si tímto 
udržují. Ten je pro Chomutov velmi 
specifický, jelikož se město nachází 
poblíž hranice, kde se původně 
setkává francký a saský dialekt,“ 
uvedla Alice Hlaváčková, která ně-
meckou menšinu zastupuje ve vý-

boru národnostních menšin.
Mezi další činnosti členů 

spolku je péče o německé hroby 
nejen na chomutovském hřbi-
tově, ale i v sousedních obcích. 
„V Chomutově se nám podařilo 
opravit náhrobky věnované rodině 
Patzeltových. Ti byli částečnými 
mecenáši počinů v Chomutově 
ve 2. polovině 19. století. Jednalo 
se především o rodinu obchodníků, 
fabrikantů a klenotníka,“ uvedla 
Alice Hlaváčková s tím, že by spo-
lek chtěl opravit i další náhrobky. 

Členové spolku i jejich přátelé 
se mimo svá pravidelná setkání 

účastní i dalších kulturních akcí, 
například v nejbližší době autor-
ského čtení Richarda Šulka v eger-
landském dialektu, kterého bude 

doprovázet jeho syn na citeru. Čtení 
bude překládáno do češtiny. Akce 
se uskuteční 22. června ve 14 hodin 
v kapli sv. Kateřiny.

Nákupem oblečení pomohou lidé zvýšit 
bezpečnost osamocených seniorů

Pomoci osamoceným seni-
orům mohou lidé nákupem ob-
lečení za symbolickou částku. 
Charitativní akce se uskuteční 
19. dubna od 13 do 17 hodin 
a 20. dubna od 10 do 14 hodin 
v KaSSu na Písečné. „Za symbo-
lických deset korun za kus si mo-
hou lidé zakoupit oblečení pro 

děti i dospělé. Veškerý výtěžek 
z prodeje bude věnován na nákup 
bezpečnostních hodinek a náramků 
pro seniory, kteří žijí ve svém oby-
dlí sami,“ vysvětlila organizátorka 
Elvíra Hahnová. Bezpečnostní ná-
ramky mohou seniorům významně 
pomoci nebo i zachránit život, 
když například doma upadnou 

a nemohou vstát. Mobilní telefon 
mohou mít položený na jiném 
místě, ale náramek budou mít neu-
stále u sebe.

Elvíra Hahnová se rozhodla 
pomáhat jiným po své životní 
zkušenosti. „Po smrti mého muže 
jsem zůstala sama se dvěma syny 
a cítila jsem, že musím pomoci ně-

komu, kdo zůstal stejně opuštěný 
jako já, a tak jsme do naší rodiny 
přijali malou holčičku z Klokánku. 
Musela jsem jít na mateřskou do-
volenou. Lidé kolem mě mi za-
čali pomáhat a nosili mi oblečení 
pro mé děti. Dnes mohu zase 
já se svými přáteli pomoci někomu 
jinému,“ zdůvodnila.
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Už dva roky se snažíme s manže-
lem o těhotenství. Nyní se „za-
dařilo“, mám pozitivní těhoten-
ský test, opoždění měsíčků o dva 
týdny. Moje gynekoložka ale „nic 
nevidí“ na ultrazvuku a posílá 
mě do nemocnice. Straší mě mi-
moděložním těhotenstvím.

Postup Vaší lékařky je správný. 
Samozřejmě neznám další podrob-
nosti, jako je například hodnota hCG 
(těhotenského hormonu ve Vaší krvi) 

a zejména vývoj hodnot hCG v čase, 
ale pokud opravdu těhotná jste a v dě-
loze, jak píšete, „není nic vidět“, je po-
dezření na mimoděložní těhotenství 
jistě na místě. Další možností je „malé 
těhotenství“, které ještě na ultra-
zvuku vidět není, jeho velikost je pod 
rozlišovací schopností ultrasonogra-
fického vyšetření, případně těhoten-
ství neprosperující, bez budoucnosti, 
rovněž svou velikostí na ultrazvuku 
neviditelné.

Případné mimoděložní těhotenství 
je však stav, který Vás může poten-
ciálně ohrozit na životě. Nejčastěji 
dochází k uhnízdění takovéhoto 
těhotenství ve vejcovodu, který ná-
sledně praskne a způsobí vnitřní 
krvácení do břišní dutiny, se všemi 
souvisejícími závažnými zdravotními 
komplikacemi.

Odeslání do nemocnice je správný 
postup. Mimoděložní těhotenství 
je potřeba vyloučit, případně ade-

kvátně řešit. Včasné operační řešení 
jako prevence závažných zdravotních 
komplikací je zcela na místě. Pokud 
se vše řeší včas, jedná se o relativně 
jednoduchý zákrok s minimem kom-
plikací. Je třeba ale počítat s odstraně-
ním vejcovodu, který je mimodělož-
ním těhotenstvím poškozen.

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

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice 
Chomutov, o.z. 

Chci se zeptat, jak poznám, že 
jsem onemocněl cukrovkou?

Především je nutno říci, že dia-
betes mellitus 1. i 2. typu patří mezi 
velmi vážná onemocnění. Pokud jste 
mladý a štíhlý, máte velkou žízeň, 
nucení k častému močení, velký 
úbytek na váze při dobré chuti k jídlu 
může se jednat o diabetes mellitus 
1. typu. Tento typ cukrovky postihuje 
především děti a mladé lidi. Vzniká 

v důsledku destrukce beta-buněk 
Langerhansových ostrůvků v pan-
kreatu, které produkují inzulín. V dů-
sledku toho dochází k nedostatku in-
zulínu a vzniká celoživotní závislost 
na jeho zevním podávání.

Naopak pokud jste starší, obézní, 
máte špatné stravovací návyky, pří-
padně se u vás v rodině již cukrovka 
vyskytuje, může se spíše objevit dia-
betes 2. typu. U tohoto typu cukrovky 

člověk nemusí mít žádné obtíže a na 
onemocnění se přijde tzv. náhodou, 
například při návštěvě jiného odbor-
ného lékaře – preventivní prohlídka, 
stomatolog apod. Vzhledem k plíži-
vému nástupu nemoci často dochází 
k pozdějším komplikacím nemoci. 
K léčbě tohoto typu diabetu leckdy 
postačí úprava životního stylu, sní-
žení tělesné hmotnosti a úprava stra-
vovacích návyků.

 Rozhodně pokud se u vás ob-
jevují některé z výše uvedených 
příznaků, je nutné navštívit lékaře, 
který na základě odborných vyšetření 
určí přesnou diagnózu. Pokud máte 
v souvislosti s diabetem i jiné potíže 
či otázky, můžete se obrátit i na naši 
bezplatnou službu.

Pavlína Koubková
Sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz

Obávám se přijmout dědictví po 
svém zemřelém otci. Byl vlastníkem 
rodinného domu a zároveň vím, 
že měl celou řadu dluhů. Co když 
závazky budou vyšší než samotný 
majetek? Nechci, aby po mém otci 
zůstaly dluhy, avšak pokud by tyto 
mnohonásobně převyšovaly zisk 
z prodeje majetku, nebyl bych scho-
pen je uhradit, neboť mám vlastní 
závazky, které mi to neumožňují.

V tomto případě je vhodné uplatnit 

právo na výhradu soupisu majetku. 
Uplatněním soupisu dochází k ome-
zení rozsahu odpovědnosti dědice za 
dluhy zůstavitele (zemřelého), aniž 
by dědic přišel o možnost dědictví pře-
vzít. Soupis pozůstalosti v takovém 
případě slouží ke zjištění pozůstalost-
ního jmění a určení čisté hodnoty ma-
jetku v době smrti zůstavitele.

Dědic, který uplatnil výhradu sou-
pisu, je sice i nadále povinen obecně 
hradit dluhy zůstavitele společně a ne-

rozdílně s ostatními dědici, avšak pouze 
do výše ceny nabytého dědictví. Pokud 
dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí 
dluhy zůstavitele v plném rozsahu.

Dědic má právo vyhradit si soupis 
nejpozději do jednoho měsíce poté, 
co jej soud o tomto právu informuje. 
Prohlášení o požadování výhrady sou-
pisu lze učinit buď ústně před soudem, 
anebo jej v písemné formě soudu zaslat.

Pozor, je nutné počítat s tím, že 
uplatnění tohoto práva si plně uhra-

díte. Náklady tvoří např. potřebné 
znalecké posudky a úhrada dalších 
úkonů vedoucích k nezbytným zjiště-
ním. Není stanoven jednotný poplatek 
za výhradu soupisu, a proto se nedá 
obecně odhadnout, jak bude uplatnění 
výhrady soupisu pozůstalosti ná-
kladné. Soupis pozůstalosti zpravidla 
vyhotoví notář vyřizující dědictví.

Bc. Šárka Růžičková, DiS.,
sociální pracovnice SP Kamenná,

tel.: 601 053 229

Mimoděložní těhotenství může 
znamenat ohrožení na životě

Nepodceňte první příznaky cukrovky

Přijmout, či odmítnout dědictví?

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL
V CHOMUTOVĚ

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK 
V HISTORICKÉM CENTRU 
MĚSTA A JEHO OKOLÍ 
ZDARMA

SOBOTA
27. DUBNA 2019
9.00–17.00 HODIN

více na www.chomutov-mesto.cz
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Soutěž České ručičky 
prověřila mechaniky

Hornická škola sklízí úspěchy

Life is skill může hrát více dětí, 
načítání kódů bude dostupnější

Rychlé a jednoduché karetní hry 
jsou stále nejoblíbenější

Mezi nejvíce žádané profese 
na trhu práce patří mechanik seřizo-
vač se zaměřením na CNC obráběcí 
stroje, a proto je právem tento obor 
zařazen do celostátní soutěže České 
ručičky 2019 pod názvem KOVO 
Junior 2019 – mechanik seřizovač. 
Na Střední škole technické, gastro-
nomické a automobilní se konalo 
regionální kolo této soutěže, do kte-
rého postoupilo osm žáků středních 
škol Ústeckého kraje. „Žáci soutěžili 
ve dvou disciplínách, a to vypraco-

vání programu pro výrobu strojíren-
ské součásti na CNC obráběcím stroji 
a dále měření strojírenských sou-
částí,“ upřesnil zástupce ředitele pro 
praktické vyučování Milan Janoušek.

Vítězem regionálního kola se stal 
žák Jiří Novotný z Vyšší odborné 
školy, Střední průmyslové školy 
a Střední školy služeb a cestovního 
ruchu Varnsdorf. Jako druhý se umís-
til žák pořádající školy Josef Vostrý. 
Tito žáci zároveň postoupili do celo-
státního kola.

Žáci ze základní školy Hornická 
se zúčastnili dvou okresních olym-
piád, kde se velice dobře umístili. 
Nejprve se ve Středisku volného 
času Domeček konalo okresní kolo 
matematické olympiády, kterého 
se zúčastnili čtyři žáci, dva z 5. roč-
níků a dva z 9. ročníků. Z pátých tříd 
to byla Natálie Čermáková a Štefan 
Stoica, který se ziskem 16 bodů 
v konkurenci svých vrstevníků zvítě-
zil. V kategorii 9. ročníků se zúčast-
nil Karel Kaška a Jakub Olejka.

Další okresní olympiáda se ko-
nala v Klášterci nad Ohří, kam děti 
přijely porovnat síly v anglickém 

jazyce. V kategorii do 7. třídy se zú-
častnil opět Štefan Stoica, žák teprve 
pátého ročníku. Štefan byl i v této 
soutěži velice úspěšný, neboť ne-
našel ve své kategorii přemožitele 
a zcela po právu zvítězil. V katego-
rii 8. a 9. tříd soutěžil Jakub Olejka, 
který obsadil 14. až 15. místo. „Obě 
kategorie byly hodně vyrovnané 
a je potěšitelné, že žáci naší školy 
byli tak úspěšní. Všem patří velká 
gratulace, poděkování za vzornou 
reprezentaci školy a učitelům také 
děkujeme za jejich přípravu a dopro-
vod na soutěž,“ uvedla učitelka Věra 
Antoňová.

Ve hře Life is skill, která si v Cho-
mutově získává stále více hráčů, 
zavedli vývojáři novinku, díky které 
bude aktivita dostupnější pro více 
zájemců. „Naši hráči i jejich rodiče 
se na nás obraceli s prosbou, aby bylo 
možné načítat body i prostřednic-
tvím čtečky QR kódů, ne jen pomocí 
NFC kódů. Tuto funkci totiž neovlá-
dají všechny chytré telefony a nejde 
dodatečně nainstalovat jako čtečka 
QR kódů,“ vysvětlil Petr Káš, jeden 
z vývojářů.

V současné době postupně u kaž-
dého NFC kódu přibývá i QR kód. 
Hráči si mohou zvolit, jakým způso-

bem jej načtou. Nelze přitom načítat 
oběma způsoby na jednom místě 
kvůli zvýšení počtu bodů, vždy se za-
počítá jen jeden bod.

Life is skill je nová hra, která 
hráče láká na nejrůznější místa – kul-
turní, sportovní, volnočasová a po-
dobně. Když se hráč zúčastní dané 
aktivity, může si načíst bod. Na konci 
hry, která trvá vždy od září do srpna, 
budou vyhodnoceni hráči s nejvíce 
body a dostanou hodnotnou cenu.

Čipů je v Chomutově a okolí 
zhruba pět desítek. Děti je najdou 
v různých sportovních klubech, 
v Domečku, muzeu, knihovně, 

Aquasvětě, zooparku, na hvězdářské 
věži a v okolí pak například v jir-
kovském podzemí, na kláštereckém 
zámku, na hradě Perštejn, u turistic-
kého altánu v Měděnci, na vyhlídce 
v Perštejně, na křimovské přehradě 
a na mnoha dalších místech. Jeden 
čip se nachází v pražském divadle 
Na Vinohradech, jeden je již umístěn 
v crossfitovém centru v Ostravě. Další 
místa kvapem přibývají. Mapu s čipy 
účastník vidí v aplikaci.

Zaregistrovat se do hry je možné 
na stránkách www.lifeisskill.cz. 
Přes sekci Moje hra vyplní dítě mezi 
6 a 18 lety přihlašovací formulář, 

do kterého uvede základní osobní 
údaje. Dále vyplní i kontakt na svého 
zákonného zástupce, u kterého musí 
uvést e-mail odlišný od prvního. 
Následně na oba e-maily budou 
zaslány aktivační odkazy. Dítě přes 
odkaz aktivuje pomyslnou polo-
vinu účtu. Zákonný zástupce dítěte 
se z mailu dozví, jaké údaje dítě 
poskytlo, do čeho se hlásí a pak akti-
vuje druhou polovinu. Nelze aktivo-
vat účet jen jedním odkazem. Pokud 
rodič s přihlášením svého dítěte 
do projektu nesouhlasí, účet neakti-
vuje a veškeré údaje budou do sedmi 
dnů smazané.

Žáci ze školek, základních škol i de-
sítky rodin strávili víkend hraním ka-
retních a deskových her. Chomutovská 
knihovna totiž hostila festival Desko-
hrátky. „Děti si rády hrají a když si hrají 
se svými rodiči, je to jeden z nejlepších 

způsobů trávení volného času. Když si 
ale lidé nějakou hru pořizují, nebývá 
prostor k tomu, aby si ji vyzkoušeli 
nebo se s ní více seznámili. To je právě 
cílem Deskohrátek, kde si mohli pro-
hlédnout nebo vyzkoušet stovky růz-

ných her. Strávili tak pěkné společné 
chvíle a hru si mohli i zakoupit domů,“ 
popsala jedna z organizátorek festivalu 
Helena Moravcová.

Již několik let jsou velmi oblíbené 
karetní hry, letos je novinkou například 
Šťastný candát. To je rychlá a jedno-
duchá hra, kdy hráči provádějí různé 
zobrazené akce se svým kamarádem. 
„Velmi oblíbená je i hra Karak, ve 
které se z hráčů stávají hrdinové a za-
žívají různá dobrodružství,“ popsal Jiří 
Lízner, manažer promotýmu společ-
nosti Albi ČR s tím, že oblíbené jsou 
právě rychlé a jednoduché hry, které 
mají dobrý nápad a dokážou zaujmout. 
Stálicí v oblíbenosti her je už několik 
let Beng, což je také karetní hra s moti-

vem Divokého západu, která si dokáže 
pohrát s detaily herních strategií. Na 
řešení hlavolamů, postřeh a pohotovost 
je zaměřená hra Ubongo. „Ta je oblí-
bená hlavně proto, že ji zvládnou hrát 
malé děti někdy už od pěti let a velmi 
baví i dospělé nebo seniory. Takže ji 
mohou hrát všichni společně,“ dodal 
Jiří Lízner.  

Deskohrátky začaly v pátek ráno 
a prostor nejdříve dostaly hlavně děti 
z mateřinek a škol. Sál knihovny se 
proměnil ve velkou hernu a děti si spo-
lečně zahrály jim známé hry nebo se 
učily hrát ty nové. Stejně tak probíhaly 
Deskohrátky pro děti a celé rodiny 
během pátečního odpoledne a celého 
víkendu. 



školství

školství | 17

Chomutovská Mateřinka je na vysoké úrovni,
pochválila ji letos zakladatelka festivalu

Učitelé ze škol chomutovského 
okresu se utkali ve volejbalu

Děti se bavily 
při karnevalu

Hlasujte pro krále 
a královnu Květenlesu

Tři stovky dětí vystoupily v měst-
ském divadle při jednadvacátém roč-
níku festivalu Mateřinka. Předškoláci 
na jevišti tančili, zpívali, hráli po-
hádky, zkrátka ukázali, co se ve svých 
školkách naučili a hlavně co je baví. 
„S přípravami na Mateřinku mají 
učitelky i organizátoři mnoho práce, 

děti poctivě a s nadšením trénují. Vše 
vyvrcholí v divadle, kde se předve-
dou svým nejbližším. Z letošních 
vystoupení jsem nadšená, byla velmi 
vydařená,“ uvedla ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Eliška Smetanová.

Diváci si užili například bubenic-
kou show, veselou plavbu námořníků, 

krásné vystoupení v tradičních kro-
jích, pirátskou výpravu za pokladem, 
pohádku o Budulínkovi a mnoho 
dalších vystoupení v rozmanitých 
kostýmech. „Na vystoupení jsme tré-
novali asi měsíc, děti to moc bavilo, 
je to pro ně vlastně hra. S kostýmy 
i s kulisami nám pomohli i rodiče,“ 
popsala přípravy Alena Kirchnerová, 
učitelka z mateřské školy Kamarád 
v Růžové ulici. Z této školky se divá-
kům představily i děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ze kterých 
se stali piráti.

Již tradičně byla součástí festivalu 
i výtvarná výstava. „Letos je zamě-
řená na polytechniku, děti tedy vý-
tvarně ztvárnily nejrůznější roboty. 
Výstavu ukážeme i v Nymburku, kde 
se bude konat celorepublikové kolo 
Mateřinky,“ sdělila Kamila Novotná, 
jedna z organizátorek.

Významným hostem při chomu-
tovské Mateřince byla zakladatelka 
festivalu, který začal před čtyřiadva-
ceti lety v Nymburku. „Když jsme 
pořádali první ročník, chtěli jsme 
do něj zapojit i jiné školky, a tak jsme 
dali výzvu do novin. Přihlásilo se tři-
cet školek. To byl ideální počet, který 
jsme během dvoudenního festivalu 
dokázali zvládnout. Jenže při dru-
hém ročníku se přihlásilo už deva-
desát školek a to bylo nad naše síly, 
a tak jsme některé museli odmítnout, 
což nás velmi mrzelo. Od třetího 
ročníku jsme tedy vyhlásili oblastní 
kola v různých městech, kde se děti 
ukážou svým blízkým, a vybraná 
vystoupení z celé republiky se pak 
ještě sejdou u nás,“ popsala historii 
vzniku festivalu jeho zakladatelka 
Jana Rýdlová.
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Sloučené střední školy ESOZ 
uspořádaly volejbalový turnaj, 
kterého se zúčastnilo 30 družstev 
a v nich 218 hráčů. 

Hrálo se v šesti výkonnostních 
skupinách, v nichž bylo celkem 
sehráno 57 zápasů. „Tradičního 
sportovního klání se zúčastnily 
převážně týmy ze škol chomu-
tovského okresu, ale v každém 
ročníku se představují také druž-
stva mimo školství. Letošního 

turnaje se také zúčastnila tři druž-
stva z Mostu a letos poprvé také 
ZŠ Juventa Milovice,“ uvedl učitel 
Pavel Straka.

Vítězem první skupiny se stalo 
družstvo pořádající školy, celkově 
zvítězilo již jedenáctkrát.

Závěrečné vyhodnocení turnaje 
proběhlo v Kulisárně u chomutov-
ského divadla, kde při slavnostním 
vyhlášení byla oceněna jednotlivá 
družstva.

Karnevalovou veselici si užily 
i děti a žáci ze Základní školy spe-
ciální a Mateřské školy v Palachově 
ulici. Tentokrát cestovali časem. 
„Společně se tak při soutěžích 
utkali pralidé, řecké bohyně, římští 
vojáci, středověcí rytíři se svými 
dámami, kovbojové, indiáni i kvě-
tinové děti. 

Celým karnevalem provázela 
královna se svým pravěkým po-
mocníkem, a tak si všichni užili 
spoustu legrace,“ uvedla ředitelka 
školy Jana Pernekrová.

Všechny na závěr potěšila bubli-
nová show a malí soutěžící si odná-
šeli sladkost za svou snahu při zá-
polení. Kuchařky jim navíc upekly 
báječný barevný zákusek.

Chomutovské střední školy v po-
sledním březnovém týdnu vybraly 
své favority na krále a královnu. 
Ti se nyní mezi sebou utkají v celo-
městském kole o titul Král a Královna 
Květenlesu 2019.

Seznamte se s jednotlivými 
nominanty, a to na webu festivalu 
www.kvetenles-festival.cz nebo 
na Facebooku @kvetenles, kde na-
jdete soupis všech kandidátů, jejich 

představení, popis programových pri-
orit každého z nich a také způsob, jak 
můžete hlasovat a podpořit právě va-
šeho favorita. „Hlasovat může prak-
tický každý, dokonce se všemi kandi-
dáty a kandidátkami se můžete setkat 
osobně na festivalu, a proto hlasování 
probíhá až do 4. května do 14 hodin, 
poté se uzavře a během odpoledne 
dojde k vyhlášení vítězů,“ uvedl Filip 
Šlampa, ředitel festivalu.

Budoucí zdravotníci zvládli první
pomoc nejlépe, soutěž vyhráli

Žáci střední zdravotnické školy 
se zúčastnili regionální soutěže 
v první pomoci s mezinárodní účastí 
v Děčíně. Celkem se sešlo sedm 
družstev žáků 3. ročníku oboru zdra-
votnický asistent a své dovednosti 

poměřilo na několika stanovištích.
Na každý čtyřčlenný tým čekaly 

postupně čtyři úkoly. „Budoucí zdra-
votníci si museli poradit například 
s poraněním elektrickým proudem, 
infarktem myokardu a následnou 

resuscitací, pádem z eskalátoru nebo 
popáleninami. K ošetření zraněných 
mohli žáci použít pouze pomůcky, 
které měli k dispozici na stanoviš-
tích. Na splnění každého úkolu mělo 
družstvo deset minut,“ uvedla uči-
telka Marcela Malíková.

Výkony soutěžících přímo 
na místě hodnotila odborná porota 
složená z profesionálních záchra-
nářů děčínské ZZS. V letošním 
ročníku se odborná porota zaměřila 
na dovednosti žáků při manipulaci 
s odbornými pomůckami, jako jsou 
krční límec, automatický externí de-
fibrilátor nebo transportní vakuová 
matrace. Chomutovské družstvo 
v soutěži zvítězilo.
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PEVNÁ STANOVIŠTĚ 
(VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ) 

V současné době je ve městě zpro-
vozněno 14 stání s pravidelným ce-
loročním přistavováním kontejnerů. 
Každé stanoviště je vybaveno vlast-
ním harmonogramem přistavování 
kontejnerů na velkoobjemový odpad, 
vyjma stanovišť Bělohorská, N. Spo-
řice a Kosmova, kde jsou kontejnery 
umisťovány provizorně. Seznam 
stanovišť je uveden v tabulce.

OBJEDNÁVÁNÍ VELKOOB-
JEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
Možno objednat kontej-

nery o obsahu 1; 6; 9; 10 a 14 m3 na 
telefonních číslech: 474 651 971, 
474 651 438-9, DISPEČINK mob.: 

731 411 775 v provozních hodinách: 
celoročně od pondělí do pátku 
6.30–15.00 hod. Možnost objednání 
odtahu mot.vozidla odtahovou služ-
bou po dohodě s dispečerem. 
Bližší informace k bodům 
1 a 2 – ved. provozu Ing. Jaroslav 
Dolník tel.: 474 651 981, mob.: 
731 411 754, e-mail: j.dolnik@
tsmch.cz

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
– SBĚRNÉ DVORY A MÍSTA
Občané města mohou ve 
sběrných dvorech a místech 

odevzdávat zdarma velkoobjemový 
odpad – starý nábytek, pneumatiky, 
elektroodpady – staré spotřebiče, 
nebezpečné odpady. Není nutno tyto 
odpady odkládat na stanoviště ko-

munálního či separovaného odpadu 
a vystavovat se tak postihu za vytvá-
ření černých skládek. Sběrné dvory 
mohou využívat také podnikatelské 
subjekty. TSmCh provozují ve městě 
2 sběrné dvory a 2 sběrná místa:

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

Sběrné místo – Kamenná 5163
po: 12.00–16.00, st: 08.00–12.00

Sběrný dvůr – U Větrného mlýna 4605
po–pá: 7.00–15.00

Sběrný dvůr – skládka Pražská
1. 11.–31. 3. po až pá: 7.00–15.30
1. 4.–31. 10. po až pá: 7.00–17.00; so: 
7.00–14.00

BIOODPAD
Rodinné domy jsou vybave-
ny kompostejnery o objemu 

120 (140) litrů. Do těchto nádob 
patří biologicky rozložitelný odpad 
– ořezky ovoce a zeleniny, odpad ze 
zeleně, zejména listí, tráva, shrabky, 
drobné větve, piliny. Všichni obyvate-
lé města mohou zdarma odevzdávat 
bioodpad na kompostárně umístěné 
v areálu skládky v Pražské ul. otevírací 
doba viz. Sběrný dvůr – skládka Praž-
ská a sběrné místo Jiráskova
Od roku 2019 je zajištěn odběr jed-
lých olejů a tuků na výše uvedených 
sběrných místech.
Bližší informace k bodům 3 a 4 – 
ved. provozu Ing. Marek Pohl, tel.: 
474 651 981, mob.: 731 411 753, 
e-mail: m.pohl@tsmch.cz

VÝVOZNÍ TERMÍNY BIOODPADŮ Z NÁDOB O OBJEMU 120 LITRŮ Z DOMÁCNOSTÍ PRO ROK 2019

Oblast  

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

3.4., 17.4.–27.11.  
středa  

(sudý týden)

Oblast 

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

10.4., 24.4.–20.11. 
středa  

(lichý týden)

Oblast 

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

2.4., 16.4.–26.11.  
úterý  

(sudý týden)

Oblast 

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

9.4., 23.4.–19.11.  
úterý  

(lichý týden)

Oblast 

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

12.4., 26.4.–22.11. 
pátek  

(lichý týden)

Oblast 

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

1.4., 15.4.–25.11. 
pondělí  

(sudý týden)
Oblast 

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

8.4., 22.4.–18.11. 
pondělí  

(lichý týden)
Oblast 

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

4.4., 18.4.–28.11. 
čtvrtek  

(sudý týden)
Oblast 

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

11.4., 25.4.–21.11. 
čtvrtek  

(lichý týden)
Oblast 

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

5.4., 19.4.–29.11.  
pátek  

(sudý týden)

PEVNÁ STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
M. Pujmanové 4016 | Ak. Heyrovského 4844 | Sokolská 4410 

2.1.–4.1. 28.1.–1.2. 25.2.–1.3. 25.3.–29.3. 23.4.–26.4. 20.5.–24.5. 17.6.–21.6. 15.7.–19.7. 12.8.–16.8. 9.9.–13.9. 7.10.–11.10.  4.11.–8.11. 2.12.–6.12.

V. Nezvala 4093 | Bělohorská 3446 | Kosmova u garáží | Nové Spořice 4718 
7.1.–11.1. 4.2.–8.2. 4.3.–8.3. 1.4.–5.4. 29.4.–3.5. 27.5.–31.5. 24.6.–28.6. 22.7.–26.7. 19.8.–23.8. 16.9.–20.9. 14.10.-18.10. 11.11.–15.11. 9.12.–13.12.

Březenecká 4750 | 17. listopadu 4793 | Kamenná 5110 | Kamenný vrch 5286
14.1.–18.1. 11.2.–15.2. 11.3.–15.3. 8.4.–12.4. 6.5.–10.5. 3.6.–7.6. 1.7.–4.7. 29.7.–2.8. 26.8.–30.8. 23.9.– 27.9. 21.10.–25.10. 18.11.–22.11. 16.12.–20.12.

Skalková 5284 | Výletní 5264 | Písečná 5034
21.1.–25.1. 18.2.–22.2. 18.3.–22.3. 15.4.–18.4. 13.5–17.5. 10.6.–14.6. 8.7.–12.7. 5.8.–9.8. 2.9.–6.9. 30.9.–4.10. 29.10.–1.11. 25.11.–29.11. 30.12.–31.12.

OBJEDNÁVKY služeb lze dále zajistit na DISPEČINKU: tel.: 474 651 971, mob.: 731 411 775 a 24hod. službě ELEKTRODISPEČINKU mob.: 731 411 785

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

1

2
3

4

Termíny jsou uvedeny první dva a poslední, ostatní jsou pravidelné dle oblasti svozu – pondělí až pátek , sudý nebo lichý týden.
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Inzerce

KŘÍŽOVKA V dubnu před sto lety během divadelního představení (tajenka) došlo k manifestaci německého národnostního cítění přihlížejícího publika.

Podíl inzerovaných automobilů 
z dovozu na celkové nabídce oje-
tin v České republice vzrostl na 
39 %. Většinou jde o starší vozy, 
které jsou velmi často předmě-
tem nejrůznějších podvodů. Za 
poslední tři roky se podíl inzero-
vaných aut z dovozu zvýšil téměř 
o desetinu.

„Přestože počet inzerovaných 
vozů meziročně roste, významně 
se zvyšuje podíl dovážených auto-
mobilů, který dosáhl za letošní rok 
již 39 %. S tím souvisí nejen zvy-
šující se stáří ojetých vozů i počet 
najetých kilometrů, ale také roste 
množství podvodů s automobily, 
ke kterým často dochází v případě 
dovozu. Proto se také specializuje-
me na vozy s tuzemským původem. 
Čeští zákazníci mají totiž naopak 
spíše zájem o zánovní automobily 
s nižším počtem najetých kilome-

trů a s vyšší výbavou komfortních 
prvků,“ uvádí Karolína Topolová, 
generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva AURES Holdings, 
provozovatele mezinárodní sítě 
autocenter AAA AUTO.

Že Češi věří především domácí 
značce potvrdila i skutečnost, že 
nejčastěji inzerovaným modelem 
z dovozu se stala Škoda Octavia. 
Těch se za poslední tři roky do Čes-
ké republiky dovezlo na 222 931 
kusů. Druhou v pořadí je Škoda 
Fabia s 163 853 dovezenými kusy, 
následovaná dvojicí Volkswagen 
Passat (72 079 ks) a Volkswagen 
Golf (66 761 ks). Pětici uzavírá znač-
ka Ford, a to s modelem Focus.

Problém je, že auta domácí výro-
by dovezená ze zahraničí jsou také 
velmi často problematická.

„Podle policejních statistik je 
v Německu stočené každé třetí 

prodané auto. Stočení počtu na-
jetých kilometrů takto ilegálním 
způsobem v průměru zvýší hodno-
tu vozu o 3000 EUR. To znamená, 
že v samotném Německu se jedná 
o roční ztrátu ve výši téměř šesti 
miliard EUR. Nejvíce na to doplácí 
lidé, kteří kupují ojetý vůz od sou-
kromého inzerenta,“ dodává Karo-
lína Topolová.

A co radí odborníci na bezpečný 
nákup? Je třeba nakupovat tam, 
kde máte garanci vrácení peněz 
v případě problémů s legalitou 

původu vozidla. To s největší prav-
děpodobností nebude případ 
individuálního dovozce ojetin ze 
zahraničí. Ověřte si, že prodejce má 
reklamační oddělení a je schopen 
s případnou reklamací naložit dle 
zákona. Nespoléhejte se na ústní 
tvrzení, chtějte vždy vidět doklady 
o historii vozu na vlastní oči. Nedá-
vejte peníze z ruky, dokud vůz ne-
stojí přímo před vámi a vy nedržíte 
klíčky v ruce. Nechte si dost času 
na prohlídku auta, technického 
průkazu i kupní smlouvy.

Dovozových ojetin je stále více, přitom jde  
o nejrizikovější způsob nákupu
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 3.4. st 16.00  OCHUTNÁVKA SÝRŮ A DALŠÍCH VÝROBKŮ Z FARMY 
DRMALY – prezentace farmy – Café Atrium

 4.4. čt 17.00  ZKUŠENOSTI S DLOUHODOBÝM ONEMOCNĚNÍM – před-
náška – Café Atrium

 6. a 20.4. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 6.4. so 09.00  UKLIĎME ČESKO – informace o trasách na www.chomutov-mesto.cz
 6.4. so 09.00  ÚKLID BEZRUČOVA ÚDOLÍ – 21. ročník – sraz u Povodí Ohře
 6.4. so 10.00  JARNÍ ÚKLID PEVNOSTÍ NAD CHOMUTOVEM – Na Kočičáku
 10.4. st 17.30  ASTROLOGIE A JEJÍ VYUŽITÍ V OSOBNÍM ROZVOJI – před-

náška – Chomutovská knihovna
 11.4. čt 17.00  JINÉ PARADIGMA VZDĚLÁVÁNÍ – přednáška – Café Atrium
 11.4. čt 17.00  RADAN ŠPRONGL – VÁLEČNÝ ZPRAVODAJ – beseda – Cho-

mutovská knihovna 
 11.4. čt 17.00  NÁSTĚNNÉ MALBY VE FRANTIŠKÁNSKÉM KLÁŠTEŘE 

V KADANI – přednáška – oblastní muzeum
 13.4. so 09.00  ZA JARNÍMI HOUBAMI CHOMUTOVSKA – odborně vedená 

exkurze – sraz v Chomutově – Zátiší na konečné MHD č. 308
 13.4. so 10.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – PO PEVNOSTECH NA KOČIČÁK – 

muzeum Na Kočičáku
 16.4. út 09.00  ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE – seminář – OHK
 16.4. út 17.00  PATAGONIE – přednáška – Café Atrium
 16.4. út 17.00  JOSEF FORMÁNEK – autorský večer – Chomutovská knihovna
 17.4. st 09.30  AKADEMIE 3. VĚKU – SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU 

– přednáška – Chomutovská knihovna
 17.4. st 10.00  CHOMUTOVSKÉ VELIKONOCE – vystoupení dětí Mateřské školy 

Chomutov – náměstí 1. máje
 17.4. st 15.00  INFORMAČNÍ LEKCE – Chomutovská knihovna
 17.4. st 17.00  TĚLO NAPOVÍ – PSYCHIKA – přednáška – Chomutovská knihovna
 18.4. čt 09.00  PRÁZDNINOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA – Chomutovská knihovna
 18.4. čt 10.00  VOSKOVÝ RELIÉF – DEKOROVÁNÍ VOSKEM – SVČ Domeček 

Chomutov
 18.4. čt 13.00  SONS – zábavné odpoledne určené nevidomým a slabozrakým – 

Chomutovská knihovna
 18.4. čt 14.00  VELIKONOČNÍ DEKORACE – SVČ Domeček Chomutov
 18.4. čt 17.00  ENERGETICKÝ SYSTÉM VAŠEHO TĚLA II. – přednáška – Café 

Atrium 
 19.4. pá 13.00  JARNÍ KREATIVNÍ DÍLNA PRO RODINY S DĚTMI – výtvarný 

workshop s velikonoční tematikou – oblastní muzeum
 20.4. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 20.4. so 12.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE A PŘEDSTAVENÍ 

PROJEKTU MALÉ HVĚZDÁRNY V CHOMUTOVĚ – Zoopark 
Chomutov

 20.4. so 13.00  DEN ZEMĚ – vystoupí J. Uhlíř, 4. cenová, divadlo Uličník, FS Skejušan 
a další, připraveny jsou soutěže a hry pro děti – Zoopark Chomutov

 20.4. so 13.00  OSLAVA 2. NAROZENIN – Jacques café 
 24.4. st 09.00  STORYTELLING – INSCENACE ZAJÍC A ZAJÍC – vyprávění 

příběhů s Martinem Hakem – Chomutovská knihovna
 25.4. čt 15.00  STORYTELLING WORKSHOP: ŘEMESLO VYPRAVĚČŮ 

– NEJEN VE ŠKOLE – inspirativní čtyřhodinová vypravěčská dílna – 
Chomutovská knihovna 

 25.–27.4. 10.00  TECHNODAYS 2019 – veletrh nabídky pracovních příležitostí – 
Rocknet aréna

 26.4. pá 14.00  SKOK PŘES KŮŽI – hornický průvod – centrum města
 27.4. so 09.00  MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – zpřístupnění pamá-

tek zdarma – historické a technické památky ve městě
 27.4. so 10.00  SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL CHOMUTOV 2019 – parkovi-

ště u budovy Severočeských dolů
 27.4. so 10.00  PROHLÍDKA VÝSTAVY KŘÍŽOVÁ CESTA A POVÍDÁNÍ 

O RESTAUROVÁNÍ – oblastní muzeum, výstavní prostory na radnici
 29.4. po 17.00  SEMÍNKOVNY A SEMENAŘENÍ – beseda a autorské čtení Veroni-

ky Kyčera Kučerové – Chomutovská knihovna
 30.4. út 16.00  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – vystoupí Makovec, divadlo Kapsa, pro děti 

jsou připravené soutěže a hry – Zoopark Chomutov, skanzen Stará Ves
 30.4. út 17.00  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – vystoupení kroužků, atrakce, opékání 

buřtů a spálení čarodějnice – SVČ Domeček Chomutov
 30.4. út 17.30  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – kulturně-společenská akce pro děti a do-

spělé spojená se soutěžemi, opékáním buřtů a stavěním májky – areál 
Domovinka

 
    PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 

každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 8.4.  po 19.00  ZNÁMÍ HOSTÉ FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU PETRA 
MACKA – závěrečný večer jarní sezony Festivalu krásné hudby z cyklu 
Chomutovské hudební večery

 14.4. ne 15.00  POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VO-
CHOMŮRKY – Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je zkrátka plná 
dobrodružství. Známá pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro děti od 
tří let.

 15. 4. po 19.00  JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ – Postarší profesor a mladičká žačka. 
On se s ní chce pro své morální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla 
před oltář. Jejich utajovaný poměr uvádí celý děj. 

 18. 4.  čt 19.00  JIŘÍ SCHMITZER – Jiří Schmitzer je český herec, který si získal velkou 
popularitu také svými koncerty, recitály s kytarou a vlastními písněmi.

 24. 4. st 17.00  VEČERNÍČEK – večer nejen pro seniory
 30. 4.  út 19.00  BROUK V HLAVĚ – Nejhranější dílo francouzského dramatika 

Georgese Feydeaua patří mezi nejslavnější situační komedie všech dob.

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Od 8.4.  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA – Středisko volného času Domeček Chomutov
 Od 9.4.   DĚTI PRO DĚTI – výstava obrazů žáků AMA School Most – Café Atrium 
 Od 16.4. EDUARD BÁRTA – OBRAZY – galerie Špejchar
 Od 26.4. DANIEL ČERNÝ – výstava fotografií – Jacques café 
 Od 27.4.   UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. Ignáce 
 Do 11.4.   PREFERENCE JASNOSTI – tvorba studentů UJEP v Ústí nad Labem – 

galerie Špejchar 
 Do 13.4.  JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN A KLUBŮ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHOMUTOV, NA PŘÍKOPECH – Chomutovská 
knihovna, galerie u dětského oddělení

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

 Do 26.4.   GRAFICKÉ TECHNIKY V OBRAZECH – HANA ZIMOVÁ, ZDENKA 
TUČKOVÁ, SOŇA FILIPOVÁ A MARIE HERZINGEROVÁ – galerie 
Lurago

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

 Do 30.4.   DOBRÝ DEN, PANE PROŠKU – výstava obrazů akademického malíře 
Miroslava Proška – Zlatý klenot

 Do 19.5. TOŠA STOJANOV – výstava obrazů – budova muzea na Palackého ulici
 Do 31.5.  URBEX FOTO – Jindřich Pittner – galerie Na schodech v knihovně
 Do 28.10  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od 
parkoviště Globus

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 3.4. st 16.00 CAPTAIN MARVEL 17.00 LOVENÍ 19.30 CAPTAIN MARVEL 
   20.00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
 4.4. čt 16.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
   18.00 TERORISTKA 19.00 SHAZAM! 20.30 TERORISTKA 
 5.4. pá 16.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
   17.00 SHAZAM! 18.30 SHAZAM! 20.30 TERORISTKA 
 6.4. so 14.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 16.00 SHAZAM! 
   17.00 TERORISTKA 19.30 SHAZAM! 20.30 TERORISTKA 
 7.4. ne 14.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 15.00 DUMBO
   16.30 SHAZAM! 18.00 SHAZAM! 20.00 TERORISTKA 
 8.4. po 16.00 SHAZAM! 17.00 TERORISTKA 19.30 TERORISTKA 
   20.00 ZELENÁ KNIHA 
 9.4. út 17.00 SHAZAM! 18.00 SKLENĚNÝ POKOJ 20.30 TERORISTKA 
 10.4. st 17.00 TERORISTKA 18.00 MY 19.30 SHAZAM! 
 11.4. čt 16.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
   17.00 AFTER: POLIBEK 18.30 HELLBOY 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
 12.4. pá 16.00 KOUZELNÝ PARK 17.00 AFTER: POLIBEK 
   18.30 HELLBOY 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
 13.4. so 14.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 15.00 SHAZAM! 
   17.00 AFTER: POLIBEK 18.30 HELLBOY 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
 14.4. ne 14.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 15.00 TERORISTKA 17.00 HELLBOY
   18.00 AFTER: POLIBEK 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
 15.4. po 17.00 ŽENY V BĚHU 18.00 SKLENĚNÝ POKOJ 19.30 HELLBOY
 16.4. út 17.00 HELLBOY 18.00 AFTER: POLIBEK 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK 
 17.4. st 17.00 MIA A BÍLÝ LEV 18.00 TERORISTKA 
   19.00 WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST 
   20.30 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
 18.4. čt 15.00 DUMBO 16.00 OSMÁ TŘÍDA 18.00 NIKDY NEZESTÁRNOU
   19.00 MY 20.00 ZRODILA SE ASTRID
 19.4. pá 15.00 HLEDÁ SE YETTI 17.00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
   18.00 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 
   19.30 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 20.30 TERORISTKA 
 20.4. so 14.00 MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA 
   15.00 HLEDÁ SE YETTI 17.00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
   18.00 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 20.00 ŽENY V BĚHU
 21.4. ne 14.00 MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI 15.00 HLEDÁ SE YETTI 
   17.00 HELLBOY 18.00 LOVENÍ 20.00 MY
 22.4. po 14.00 MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA 
   15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 17.00 ŽENY V BĚHU
   18.00 CAPTAIN MARVEL 19.30 SKLENĚNÝ POKOJ
 23.4. út 17.00 AFTER: POLIBEK 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   19.30 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 
 24.4. st 16.00 SHAZAM! 18.00 LOVENÍ 19.30 ŽENY V BĚHU
 26.4. pá 16.00 AVENGERS: ENDGAME 17.00 AVENGERS: ENDGAME
   19.30 AVENGERS: ENDGAME 20.30 ŽENY V BĚHU
 27.4. so 14.00 MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA 
   15.00 AVENGERS: ENDGAME 17.00 TERORISTKA 
   18.30 AVENGERS: ENDGAME 19.30 SKLENĚNÝ POKOJ
 28.4. ne 14.00 HLEDÁ SE YETTI 15.00 AVENGERS: ENDGAME
   17.00 ZRANĚNÁ SRDCE 18.30 AVENGERS: ENDGAME 20.00 MY
 29.4. po 16.00 AVENGERS: ENDGAME 18.00 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
   19.30 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 
 30.4. út 17.00 AVENGERS: ENDGAME 18.00 AVENGERS: ENDGAME
   20.30 LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 
 1.5. st 14.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 17.00 ZRANĚNÁ SRDCE
   18.00 LOVENÍ 20.00 HIGH LIFE
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 9.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M. Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

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

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

 13.4.  Edisonova mimo chod. u Nsp a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquaparku
 16.4.  Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, Alf. Muchy, Zadní Vinohrady, 

U Kamencového jezera
 17.4.  Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, Tom. ze Štítného, Politických vězňů, 

Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, kpt. Jaroše
 18.4.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 

Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká
 23.4.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 

Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Buchenwaldská

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

 25.4.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, Jiráskova
 30.4.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 

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

 Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

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

 4.4.  čt 18.30  MUSICA DOLCE VITA – mezzosoprán, harfa, flétna – 
ZUŠ T. G. Masaryka

 5.4.  pá 18.00  JARNÍ KONCERT – smíšený pěvecký sbor Aurum – galerie Lurago
 12.4.  pá 19.00  PLEASE THE TREES – areál Hřebíkárna
 16.4.  út 17.00  VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ T. G. MASARYKA – Jacques café
 17.4.  st 16.30  JARNÍ PŘÁTELSKÝ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH 

SBORŮ – sbory ze ZŠ Písečná a sbor Šum z Rokycan – kostel 
sv. Kateřiny

 19.4.  pá 19.00  JAROSLAV HUTKA – Jacques café 
 25.4.  čt 18.00  DOLEŽALOVO KVARTETO – ZUŠ T. G. Masaryka
 26.4.  pá 18.00   KLÁRA HENCOVÁ – Café Atrium
 26.4.  pá 19.00  IMMODIUM – areál Hřebíkárna
 27.4.  so 15.00  APRIL OPEN AIR – vystoupí Noční klid, Hot pants, Martin Jáchym 

& The common sense, High five, Kuba Alexa, Dokruhu – Chomutovská 
knihovna

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

V úterý 16. dubna 2019

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

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

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

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

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

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

 5.4. pá 19.00  LEVHARTI CHOMUTOV – BK TEPLICE – finále o postup do 
2. ligy v basketbale mužů – sportovní hala

 6. a 7.4. 09.00  SOFTBAL – liga kadetů – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 7.4.  ne 09.30  CHOMUTOVSKÁ DOROSTENECKÁ SPORTKA (SP 30+30) – 

střelnice SSK Chomutov
 7.4.  ne    FC CHOMUTOV – METEOR PRAHA – fotbalové utkání divize B, 

čas bude upřesněn – Letní stadion Chomutov
 9.,12.,16.  
a 23.4.  17.30  BARÁŽ O EXTRALIGU – hokejová utkání – Rocknet aréna
 13.4. so 09.00  SOFTBAL – turnaj U9 Rookie ball – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 21.4. ne  FC CHOMUTOV – FK SOUŠ – fotbalové utkání divize B, čas bude 

upřesněn – Letní stadion Chomutov
 27. 4.  so  MEMORIÁL JAROSLAVA JEZBERY – 32. ročník – čas bude 

upřesněn – Aquasvět
 28.4.  ne  FC CHOMUTOV – MOSTECKÝ FK – fotbalové utkání divize B, čas 

bude upřesněn – Letní stadion Chomutov
 28.4.  ne 11.00  PATNÁCTKA V BEZRUČÁKU – běh na 15 km, start u ZŠ Ak. Heyrovského
   VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – termíny na www.kultura-sport.cz.
    STREET WORKOUT – tréninky se konají v úterý a pátek od 

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

SPORT

Pravidelné 
akce

SATELITNÍ DOTACE
�  Montáž nového satelitu u Vás zdarma. Dostanete: parabolu, LNB, držák, 

koaxiální kabel a technik u Vás vše zprovozní.) A máte DVB-T vyřešeno!
�  Zvýšil se Vám na satelitu servisní poplatek? Přejděte, poradíme, jak je to 

jednoduché a zdarma.

tel.: +420 778 527 899 | www.satelitnidotace.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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Chomutov v centru zápasnické Evropy

Chomutovská plavkyně 
excelovala v Olomouci

Levharti mají nakročeno do druhé ligy

Pozornost celé zápasnické 
Evropy se v polovině minulého 
měsíce upřela do Chomutova. 
Proběhla zde totiž dvoudenní Grand 
Prix Chomutov 2019 v řeckořím-
ském zápase kadetů a juniorů, které 
se zúčastnilo dvě stě osmdesát 
borců z osmnácti zemí - Česka, 
Slovenska, Německa, Polska, 
Rumunska, Moldávie, USA, 
Švýcarska, Francie, Chorvatska, 
Běloruska, Ukrajiny, Holandska, 
Estonska, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska a Finska. „V součas-
nosti tento turnaj patří mezi pět 
nejkvalitnějších zápasnických akcí 
v Evropě. Můj odhad je, že je tu tak 
třicet medailistů z mistrovství 
Evropy do 17 nebo do 20 let,“ in-
formoval hlavní pořadatel, svazový 
funkcionář a trenér chomutovského 
klubu Ladislav Šnelly.

V mimořádně kvalitní konku-

renci se neztratili ani čeští zástupci, 
kteří jsou vesměs členy chomu-
tovského zápasnického klubu. 
Parádního úspěchu, vítězství 
ve váze do 130 kg, dosáhl stříbrný 
medailista z loňského mistrovství 
Evropy do 17 let Marcel Albini, 
který je jedním z mála nechomu-
tovských reprezentantů. Skvěle 
si vedl i Denis Mertl, který vybo-
joval 6. místo, přestože z věkových 
důvodů je mezi juniory nováčkem. 
Jmenování dále zaslouží v ju-
niorské kategorii 8. místo Jana 
Boža a v kadetské 6. místo Marka 
Vrby (na snímku v červeném 
dresu) a 7. místa Davida Koláře 
a Jiřího Jandy. „V téhle konku-
renci jsou to výborné výsledky. 
Současně to znamená, že všichni 
jmenovaní museli absolvovat čtyři 
i více utkání,“ zmínil další přínos 
Ladislav Šnelly.

Dva dny soutěžení ale byly jen 
jednou částí akce v chomutovské 
sportovní hale - třináct národních 
týmů čítajících zhruba 120 závod-
níků zde zůstalo na několikadenním 

soustředění. „Kvalitně tu potrénují 
a společně si zazápasí. Je to bonus 
hlavně pro méně úspěšné borce, kteří 
v Grand Prix třeba po dvou zápasech 
vypadli,“ vysvětlil Ladislav Šnelly.

Ve skvělé formě se představila 
plavkyně Simona Kubová na svých 
druhých závodech v roce 2019. 
V Olomouci, kde z chomutovského 
oddílu závodila jediná, vyhrála 
v kvalitních časech všechny čtyři zá-
vody, do nichž nastoupila.

Fanoušky, trenéry a sama sebe 
potěšila především skvělým časem 
na 100 metrů znak. Svoji nejob-
líbenější disciplínu totiž zvládla 
v čase jen lehce nad jednu minutu 
(1:00,14). Tím by nejen s přehle-
dem splnila nejpřísnější limit pro 
účast na letošním mistrovství světa 
v Koreji, ale o jedenáct setin také 

A limit pro účast na olympiádě 
v Tokiu 2020. Limity však zatím 
nemá – Velkou cenu Olomouce 
plavala pouze v rámci přípravy 
před nadcházejícím mítinkem 
v Eindhovenu, který již je zařazen 
mezi kvalifikační závody. 

V Olomouci se Kubová předsta-
vila i na zbylých znakových tratích 
(50 a 200 metrů) a polohové dvou-
stovce. I v těchto závodech zcela 
jednoznačně porazila všechny kon-
kurentky. S velkým náskokem, o té-
měř sto bodů, ovládla i soutěž o nej-
lepší výkon, když získala 902 FINA 
bodů za 100 metrů znak.

Muži basketbalového klubu Lev-
harti Chomutov jsou poslední krok 
od splnění cíle pro letošní sezonu. 
Pokud tento pátek 5. dubna doma po-
razí BK Teplice, postoupí do druhé ligy.

Tým má ve svém středu několik 
hráčů se zkušenostmi z Kooperativa 
NBL a svou sílu dokazoval po celou 
sezonu. V základní části Severočeské 
ligy vyhráli chomutovští basketbalisté 
všechny zápasy, a to vesměs vysokými 
rozdíly. Po Novém roce se standardem 
staly trojciferné střelecké výkony. Sto 
a více bodů Levharti vstřelili v deseti 
zápasech v řadě, a to včetně čtvrtfinálo-

vých proti Varnsdorfu a semifinálových 
s Mostem. V pátek pak v prvním finále 
Chomutov vyhrál v Teplicích 93:60.

Zápas o postup se bude hrát v pátek 
od 19 hodin na velkém sále měst-
ské sportovní haly. Domácí basket-
balisté na něj zvou diváky a věří, 
že po utkání budou společně slavit. 
„Neúspěch by byl zklamáním nejen 
pro samotné hráče, ale i pro klub a fa-
noušky. Očekávání je velké a já věřím, 
že máme tak kvalitní a zkušené basket-
balisty, že se budeme radovat z postupu 
do druhé ligy,“ je přesvědčen trenér 
chomutovského týmu Radek Holuša.

Judistické naděje zápasily  
na počest Helmuta Tauda

Letošní Memoriál Helmuta Tauda, 
kterým si judisté TJ VTŽ Chomutov 
každoročně připomínají památku oběta-
vého funkcionáře a výborného trenéra, 
se konal již po dvacáté osmé. Na ta-
tami v městské sportovní hale změřilo 
síly 126 chlapců a děvčat věkových 
kategorií U9 a U11.Z domácích nadějí 
si ve věkové kategorii U11 lépe vedla 
děvčata, když zlaté medaile ve svých 
vahách vybojovaly Tereza Martiniková 
a Barbora Kručková. Ve stejné kategorii 
stříbro získalli Alexandr Fiala a Kryštof 
Vineze a na bronzový stupínek vystou-
pili Matěj Franěk, Matěj Seman, Štěpán 
Knauer a Marek Machulka. Na čtvrtých 
místech skončili Marek Seman, David 

Brand a Adam Mňahončák. V nej-
mladší věkové kategorii U9 vybojovali 
zlato Marek Šesták a Jakub Vaňáč, stří-
bro Tadeáš Marek a bronz Jan Opálka, 
Adriana Zoubková, Roman Janči, 
Matyáš Deme a Štěpán Fuka.

V plné permanenci jsou i další čle-
nové oddílu juda TJ VTŽ Chomutov. 
Za kvalifikačními body potřebnými 
pro účast na podzimních mistrovstvích 
ČR vyjeli mladší a starší žáci a doros-
tenci do Jablonce nad Nisou. Konečná 
umístění chomutovských závodníků 
ale zůstala za očekáváním. Potřebné 
kvalifikační body za 5. místo vybojoval 
Jan Vopat a body za 9. místo si na konto 
připsal Timur Bogdanov.
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Pokračování ze strany 16.
Festivalu dětských vystou-

pení Mateřinka 2019 se zúčast-
nily děti z Chomutova, Klášterce 
nad Ohří, Jirkova, Kadaně, Prahy 
a německého města Liebenau. 
Celkem mohli diváci zhlédnout 
třiadvacet vystoupení. Dvě z nich 
vyberou organizátoři celostát-
ního kola Mateřinky na festival 

do Nymburku. „Budeme mít velmi 
těžkou práci s výběrem. Mateřinka 
má v Chomutově dlouholetou tra-
dici a je to znát, protože je per-
fektně organizačně zvládnutá, 
úroveň vstoupení je velmi vysoká. 
Vystoupení z Chomutova patří vždy 
k těm nejzdařilejším,“ pochválila 
chomutovské organizátory i aktéry 
zakladatelka festivalu Jana Rýdlová.
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Významný zaměstnavatel v regionu 
společnost Coal Services a.s., člen silné energetické skupiny 

Sev.en Energy, nabízí a hledá

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti  
zaměstnáni v profesi strojvedoucí

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:  
n věk min. 21 let
n  vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro nebo 

dopravní 
n  dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch a úspěšné 

absolvování psychologického vyšetření 
n  výpis z trestního rejstříku

CHARAKTERISTIKA KURZU:
n  zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem 

v profesi strojvedoucí v zácviku
n  délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho 2,5 

měsíce jsou cvičné jízdy
n  závěrečná zkouška způsobilosti
n  zahájení kurzu je 1. 9. 2019, ukončení v závěru března 2020

NABÍZÍME:
n  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
n  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu 

ihned po úspěšném ukončení kurzu a každoročního nárůstu 
dle kolektivní smlouvy

n  firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týdny 
dovolené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řadu 
dalších výhod

PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ KURZU:
n  získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku 

ve výši 70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, 
po dokončení kurzu 30 000, po odpracovaných 6 měsících 
20 000 Kč). Smlouva obsahuje i závazek k výkonu profese.

n  přiznání bonusu programu Zdraví - karta Benefity 
v hodnotě 10 500 Kč/rok (využití na platbu za dovolenou, 
sportovní zařízení, léky, kulturu)

n  příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč/měsíc

Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528. 
Informační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě úpravny 
uhlí. Součástí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další 
informace o profesi strojvedoucí. 

ELEKTROMECHANIK
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

HLAVNÍ ČINNOSTI V UVEDENÉ POZICI:
n  kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích zařízení 

WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových rozvodů 
v kolejové dopravě 

POŽADUJEME: 
n  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

práce ve výškách
n  spolehlivost, odpovědnost, důslednost

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
n  vzdělání: SOU nebo SŠ obor elektro – slaboproud 
n  min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
n  praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

NABÍZÍME:
n  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč (jen v případě splnění 

kvalif. předpokladů a Vyhl. č. 50/1978)
n  platové zařazení do 6. tarifního stupně 
n  firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 rok),  

2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek na stravování 
a řada dalších výhod a od nového roku po zapracování pak: 

  -   příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč/měsíc
 -   program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok 
Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní dobu 
Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace Otakar 
Kadlec, tel. 478 004 742.

Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,  
V. Řezáče 315, 434 67 Most.

Coal Services a.s.
Adresa: V. Řezáče 315, 434 01 Most
Telefon: 478 002 411


