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 4 INVeStIce SI OBČANÉ 

SAMI NAVrHNOU 
A ZVOLÍ
Letos poprvé mohou 
obyvatelé rozhodovat o části 
městského rozpočtu.

 téma
 6 BOJ Se SNĚHeM: 

ODStrANIt HO VŠUDe 
A HNeD Je OBtÍŽNÉ
Letošní zima si zatím žádá více 
výjezdů sypačů než ta loňská. 
Zatímco od loňského září do 
konce roku bojovaly technické 
služby s námrazou, od ledna je 
nenechají spát přívaly sněhu.

 rozhovor
 8 LADJA DLOUHÝ: 

reKLAMOU JSOU 
SPOKOJeNÍ DIVácI, 
KteŘÍ tO ŘeKNOU 
OStAtNÍM
Již dvanáctým rokem funguje 
v Chomutově Divadlo Nahoď. 
Zatímco dříve se jednalo 
o školní divadlo, nyní se spíše 
zaměřuje na dospělejšího 
diváka.

 kultura
 12 teN PÍŠe tO A teN 

ZAS tOHLe, POZNALI 
NáVŠtĚVNÍcI BeSeDY
Se spisovateli Miloněm 
Čepelkou a Josefem Pepsonem 
Snětivým se sešli návštěvníci 
knihovny při zajímavé literárně-
hudební besedě.

 historie
 13 O ZÍSKáNÍ MĚStSKÝcH 

PráV PrO cHOMUtOV 
Se ZASLOUŽIL JAN cALtA
Jan Calta z Kamenné Hory 
(*1426 – †1465) se významně 
zapsal do dějin Chomutova 
na konci husitských válek jako 
jeden z obnovitelů města.

 školství
 17 ŽácI LÉPe POZNAJÍ 

VOLeBNÍ SYStÉM
Na lednovém zasedání 
Studentského parlamentu 
se jeho členové rozhodli 
rozdělit parlament na dvě 
komory.

 sport
 22 JArO MáMe SILNĚJŠÍ, 

tĚŠÍ Se HOKeJBALIStÉ 
Z DANDY cHOMUtOV
V loňském roce slavili 
titul mistrů 2. národní 
hokejbalové ligy a letos 
dokazují, že to nebyla 
náhoda.

5.2.
Písničková show Tančíme 
a zpíváme s Míšou v městském 
divadle od 15 hodin

8.2.
Večerníček nejen pro seniory 
v městském divadle od 
17 hodin

11.2.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

11.2.
Pokračování Rodinného zápolení 
s názvem Keramická dílna od 
13 hodin v SVČ Domeček

17. a 26.2.
Extraligová hokejová utkání 
na zimním stadionu od 17.30 
a 15.30 hodin

27.2.
Divadelní představení Poslední 
ze žhavých milenců od 19 
hodin v městském divadle

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe

cHcete MĚ?
ajax je asi čtyři roky starý kříženec 
československého vlčáka. Je to 
milý, přátelský pes, ale zároveň 
kaskadér a žádný plot pro něj 
není překážkou. Užívá si přítom-
nost člověka. 

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.

 aktuality kultura školství

PŘeVLÉKLI Se ZA DOKtOrY 
A POMOHLI NeMOcNIcI 

více na straně 9
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Účet za černé 
skládky: dva 

a půl milionu

Přes dva a půl milionu korun 
ročně stojí likvidace černých sklá
dek ve městě. Technické služby je 
odstraňují takřka denně. „Lidé si to 
často vůbec neuvědomují, ale za čer
nou skládku se považuje i velkoob
jemový odpad položený u kontejne
rového stání. Nevědomky tedy tak 
způsobují černou skládku, kterou 
nemůže zlikvidovat běžný vůz na 
svoz odpadu, ale musíme kvůli tomu 
vypravit auto zvlášť,“ upozornil 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek. 

Právě svoz velkoobjemového 
odpadu položeného u kontejneru 
stojí ročně zhruba dva a půl mi
lionu korun. „Vypravujeme kvůli 
tomu takřka denně jednu až dvě 
avie, protože do běžného pope
lářského vozu tento odpad umístit 

nelze, musí se odvézt na nákladním 
autě. Starý nábytek nebo odpad po 
rekonstrukcích bytu patří do velko
objemových kontejnerů, které jsou 
během roku umísťovány po celém 
městě,“ uvedl provoznětechnický 
náměstek Miroslav Šulta. Kde tyto 
velké kontejnery stojí, zjistí lidé 
z rozpisu na webových stránkách 
www.tsmch.cz.

Technické služby likvidují ve 
spolupráci s magistrátem i černé 
skládky na pozemcích města, které 
nejsou ve správě technických slu
žeb. „Likvidace těchto skládek nás 
loni stála přes sto osmdesát tisíc ko
run,“ doplnil Miroslav Šulta. Loni 
technické služby odvezly z černých 
skládek 2,4 tuny pneumatik, nece
lou tunu zeminy, tunu bioodpadu 
a přes 60 tun směsného odpadu. 

V městském parku 
prořežou stromy 

Z hor se ozývá vytí, 
zabydleli se tam vlci

Investice si občané sami 
navrhnou a zvolí 

V první polovině roku město ne
chá v parku prořezat vzrostlé stromy 
i keře, v menší míře nechá také 
některé stromy pokácet. „Všechny 
zásahy jsou vybrány na doporučení 
odborných fi rem s nejvyšší pečlivostí, 
jsou zaměřeny na zlepšení celkového 
stavu dřevin a s maximálním ohledem 
na jejich ochranu,“ uvedl Roman 
Klazar z odboru životního prostředí.

Údržba dřevin v parku potrvá 
celou první polovinu roku. Na pře

lomu zimy a jara 2017 plánuje od
bor životního prostředí prořezávky 
vybraných vzrostlých stromů kvůli 
jejich stabilizaci, zabezpečení okolí 
a celkové zdravotní prořezy.

Pokáceny budou stromy, které 
mají narušenou stabilitu kmene, ko
řenů nebo usychající stromy. Jedná 
se o borovice, buky, jasany, javory 
nebo lípy, celkem je vytipováno de
set větších stromů a zhruba stejný 
počet menších dřevin.

Asi tříčlenná smečka vlků se za
bydlela v lesích nad Chomutovem. 
Lesníci již našli stopy a strženou vyso
kou zvěř. „To jsou jasné důkazy toho, 
o čem jsme se již řadu měsíců domní
vali. Někteří z kolegů už vlka uviděli 
i na vlastní oči při práci v terénu. Zatím 
to vypadá, že je tu nejméně trojice do
spělých vlků,“ uvedl ředitel Městských 
lesů Chomutov Petr Markes.

Přítomnost vlků dokazuje i typické 
vytí, které lidé v horách slýchají. Na 

procházku do lesa se však lidé roz
hodně nemusejí bát chodit. „Jsou to 
velmi plachá zvířata a člověka na pro
cházce nenapadnou,“ podotýká ředitel.

Vlci z lesů v minulosti zmizeli 
kvůli nedostatku potravy z důvodu 
rozvoje průmyslu i kvůli cílenému 
lovu. Nyní mají tyto šelmy potravy 
dost. Chomutovští lesníci jejich vý
skyt typují především na lokality ko
lem Novodomského a Novoveského 
rašeliniště.

Letos poprvé mohou obyvatelé 
rozhodovat o části městského roz
počtu. Od zavedení participativního 
rozpočtu město očekává zejména 
větší zapojení obyvatel do veřej
ného dění, zlepšení komunikace 
mezi občany a úřadem a zapojení 
občanů do strategického rozhodo
vání. „Občané získají unikátní mož
nost navrhnout konkrétní investici, 
která zlepší žití v okolí jejich bydli
ště,“ řekl primátor Marek Hrabáč.

V polovině února budou pro 
účely participativního rozpočtu zří
zeny stránky www.tvujchomutov.cz, 
na kterých každý občan Chomutova 

starší 15 let může podat návrh na 
zlepšení svého okolí prostřednic
tvím jednoduchého online formu
láře. Formulář bude k dispozici 
i v tištěné podobě na podatelně 
Magistrátu města Chomutova nebo 
v městském informačním cen
tru. „Pro participaci očekáváme 
návrhy na investiční akce, jako 
např. přidání laviček, zvelebení 
zelených ploch, vytvoření zázemí 
pro sportovce, postavení dětských 
hřišť,“ řekla koordinátorka projektu 
participativního rozpočtu Tereza 
Rödlingová.

Návrhy na investice bude možné 

podávat do 30. března 2017, před 
tímto datem se budou konat dvě ve
řejná projednání, která budou slou
žit lidem k informování se o pra
vidlech participativního rozpočtu, 
k doladění svých návrhů konzul
tací s odborníky z města a záro
veň k prezentaci svých návrhů. 
O návrzích, které projdou formální 
kontrolou, se bude začátkem června 
hlasovat systémem Demokracie 2.1. 
Tento systém umožňuje hlasovat 
pro více možností a také udělovat 
minusové hlasy. To dává hlasují
cím šanci detailněji vyjádřit své 
preference. Díky tomu lze zjistit, 

v jakých projektech panuje shoda 
a které naopak budí kontroverze. 
Takže s výsledkem je spokojeno 
více lidí.

Pro občana může být těžké 
navrhnout rozpočet svého návrhu 
nebo posoudit, zda je jeho návrh 
v souladu s koncepcemi města. 
Pomoc poskytne na emailové 
adrese t.rodlingova@chomutov
mesto.cz nebo na telefonním čísle 
474 637 490 koordinátorka Tereza 
Rödlingová.

Na tyto účely město vyhradilo 
pět milionů korun. Jeden projekt 
může stát maximálně 600 tisíc.
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Krátce
KomuniKace udržují 
a opravují
Technické služby se v uplynu-
lých dnech věnovaly nejčastěji 
zimní údržbě komunikací a také 
opravám vozovek obvodové 
komunikace z Březenecké na 
Písečnou a Palackého.

Hudební oddělení 
uzavřeno
V termínu od 9. do 24. února 
bude z provozních důvodů 
uzavřeno hudební oddělení 
chomutovské knihovny.

začíná virtuální 
učení
Středisko kulturních a knihov-
nických služeb zahajuje 9. února 
letní semestr Virtuální univerzity 
třetího věku. Tématem před-
nášek je barokní architektura 
v Čechách.

nový vozíK
Dopravní podnik pořídil nový vy-
sokozdvižný vozík na alternativní 
palivo CNG. Pracovníci podniku 
jej budou využívat hlavně 
v servisní dílně, pneuservisu 
a v myčce.

SetKají Se S vanem
Setkat se se světoznámým 
fotografem Robertem Vanem se 
mohou lidé 27. března v 17 ho-
din v sále SKKS.

prázdniny pro děti
Kultura a sport připravila na jarní 
prázdniny tradiční Mini školu 
sportu či příměstský tábor 
v Aquasvětě. Pro děti je zajištěn 
zábavný program, strava i pití.

Zápisy budou 
až na jaře 

Strážníci dostali ocenění za věrnost

termíny u stavby mola jsou napjaté 

Pozor na padající 
rampouchy

Letos mají zápisy do školních za
řízení dvě novinky. První je, že byly 
posunuty na půlku jara. Na všech zá
kladních školách zřizovaných statutár
ním městem Chomutov se proto budou 
zápisy konat ve středu 5. dubna a ve 
čtvrtek 6. dubna, vždy od 14 do 17 ho
din. Zápisy dětí do mateřinek se budou 
konat ve dnech 2. až 5. května. Druhou 
novinkou je, že od 1. září bude před
školní vzdělávání povinné pro děti, 
které dosáhnou v příslušném školním 
roce šest let. „Tím vzniká i povinnost 
zákonného zástupce dítěte přihlásit své 
dítě k předškolnímu vzdělávání, a po
kud tak neučiní, dopustí se přestupku, 
za který lze uložit pokutu až pět tisíc 
korun,“ vysvětluje vedoucí odboru 
školství Dagmar Mikovcová.

Sedmnáct strážníků, kteří slouží 
u městské policie dvacet a více let, 
byloi oceněno primátorem Markem 
Hrabáčem a vedením městské poli
cie. „Práce strážníka je především 
o jednání s lidmi a k tomu jsou 
potřebné zkušenosti. Tito strážnici 
tvoří pevné jádro městské policie,“ 
řekl primátor Marek Hrabáč. 

Strážníci byly oceněni u příle
žitosti 25. výročí založení městské 
policie. Strážníci obdrželi za svou 
věrnost památeční prsten. Na něm 
je vyobrazen znak městské policie 
a Svatý Michael jako patron ozbro
jených složek. 

Z oceňování strážníků, kteří 

u městské policie vydrželi dvě desítky 
let, se zřejmě stane tradice. „Chtěli 
bychom v tom pokračovat a strážní

kům tím dát jasný signál, že si jejich 
práce i věrnosti vážíme,“ dodal ředitel 
městské policie Tomáš Douda.

Nové molo pro Kamencové jezero 
už je vyprojektováno. Nyní se do
končuje proces výběrového řízení na 
dodavatele stavby. Pokud vše půjde bez 
problémů a zádrhelů, z první části mola 
už by mohli Chomutováci vstupovat do 
vody v letošním létě. Je ale pravděpo
dobné, že kvůli stavbě začne sezona 
později. Existuje také možnost, že se do 
léta molo postavit nestihne. „Předchozí 
vedení lidem slíbilo nové molo už pro 
letošní sezonu. Výběrové řízení na re
alizaci však nevyhlásilo včas a termíny 
jsou nyní hodně napjaté,“ říká náměstek 
primátora David Dinda.

Nová dominanta vodní plochy bude 
tvarem kopírovat bývalé molo, výrazně 
se ale změní technologie. Nové molo 
se bude vznášet na velkých plovácích. 

Pochozí část bude ze dřeva. To sice 
není tak odolné jako umělé materiály, 
ale bude nejpříjemnější pro návštěv
níky. Práce by měly začít co nejdříve. 
Dodavatelská firma bude nejprve vyrá
bět plováky a začne s výstavbou pevné 
části mola, které povede od břehu do 
vzdálenosti 27 metrů. K této části, 
která bude na dřevěných pilotách, se 
přikotví sestava páteřního mola z plo
váků, tedy nástupní úsek, hlavní část 
s relaxační plochou, skokanská věž, zá
zemí pro plavčíka a dětský bazén. 

V příštím roce budou doplněny 
další části a dva zbylé bazény. Už 
po instalaci první etapy ale bude 
molo sloužit k lepšímu přístupu do 
vody a bude normálně fungovat pro 
návštěvníky.

Lidé by si v těchto dnech měli 
dávat velký pozor při procházení 
ulicemi města. Hrozí totiž riziko 
pádu tajícího ledu a rampouchů ze 
střech. „Přestože se o odstranění ledu 
musí postarat vlastník nemovitosti, 
upozorňujeme i obyvatele města, aby 
dbali zvýšené opatrnosti, pokud pro
cházejí pod budovami,“ řekl mluvčí 
města Jan Rödling. 

Pokud si lidé všimnou, že na 
střeše budovy visí velké rampouchy 
nebo kusy ledu, měli by se místu pod 
střechou vyhnout. Střechy kontrolují 
i strážníci. Při své kontrolní činnosti 
se zaměřují na toto nebezpečí a upo
zorňují majitele nemovitostí, aby ho 
odstranili. „Územní strážníci reagují 

na podněty občanů a sami při kontrole 
svých úseků vyhledávají nebezpečná 
místa,“ řekl zástupce ředitele městské 
policie Jiří Vaníček. 

Za bezpečný stav a údržbu střech 
objektů zodpovídají výhradně jejich 
majitelé. Ti by měli sníh a rampou
chy ze střechy odstraňovat průběžně, 
aby nebyla střešní konstrukce nad
měrně zatížena. K odstranění ledu 
ze střechy si mohou majitelé domů 
najmout soukromou firmu nebo tech
nické služby. Profesionální hasiči 
se touto činností nezabývají. Pokud 
majitel není schopen ihned zjednat 
nápravu, musí místo pod střechou 
řádně označit. To ho ale nezbavuje 
povinnosti led a sníh odstranit.
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Letošní zima si zatím žádá více výjezdů sypačů než ta loňská. Zatímco od loňského září do konce roku 
bojovaly technické služby spíše s námrazou, od ledna je nenechají spát přívaly sněhu. „Letošní zima 
se začíná podobat zimám z let 2009 až 2011, které byly charakterizovány velkým počtem zásahových 
dnů,” řekl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Od druhého ledna jsou 
sypače, multikáry a desítky zaměstnanců každý den v ulicích a na silnicích města. V lednu na silnicích 
a chodnících skončilo 370 tun soli, 180 tun drtě a velké množství solanky.

Za poslední čtvrtletí loňského roku 
spotřebovaly technické služby na po
syp vozovek 57 tun soli a 9 tun drtě. 
„Ve stejném období roku 2015 bylo 
zapotřebí k ošetření vozovek o 25 
tun soli a 4 tuny drtě méně. Naopak 
se tehdy spotřebovalo 23 hektolitrů 
solanky, kterou jsme loni nepoužili 
vůbec,“ uvedl vedoucí provozovny 
místní komunikace Vladimír Hurník. 
K zajištění schůdnosti chodníků bylo 
v posledním čtvrtletí loňského roku 
zapotřebí 16 tun drtě a 4 tuny eko
gritu. O rok dříve se spotřebovaly jen 
3 tuny drtě a půl tuny ekogritu.

Zajímavé je srovnání výjezdů 
v prosinci 2016 a v prosinci 2015. 
Loni v tomto měsíci sypače vyjížděly 
kvůli ošetření vozovek při šesti zása
hových dnech, zatímco předloni jen 

při dvou. Loni se v prosinci spotře
bovalo 12 tun posypových materiálů 
pro ošetření chodníků, předloni vůbec 
žádný. „Letošní zima má tedy zatím 
horší průběh, v lednu se přidalo vy
datné sněžení, které vždy řidiče velmi 
potrápí. My zvládáme veškeré komu
nikace ošetřit ve stanoveném termínu, 
žádáme však řidiče i chodce, aby 
i přesto byli velmi opatrní,“ apeloval 
na veřejnost ředitel organizace.

vozový parK připraven
Se sněhem a námrazou bojuje 

celkem pětatřicet sypačů, malotrak
torů a dalších mechanizmů, zásoby 
posypových materiálů jsou stále do
statečné. Technické služby letos poří
dily nový velký sypač, který nahradil 
již vysloužilý. Velké sypače po městě 

jezdí čtyři. Dále se o komunikace stará 
pět malotraktorů, tři velké traktory, pět 
multikár s radlicí a sypačem, šest vo
zidel pro ruční posyp, pět nákladních 
aut pro případný odvoz sněhu a čtyři 
nakladače. Nepostradatelní jsou také 
pracovníci, kteří některé části ulic 
musí sypat ručně. Těch je na pět desí
tek. Starají se o 172 přechodů, schodi
ště, lávky a ostrůvky.

Ve skladě bylo před zimou 
přichystáno tisíc tun soli, ostatní 
posypové materiály se během zimy 
dokupují průběžně podle potřeby. 
Po dobrých zkušenostech s použitím 
ekologického posypového materiálu 
ekogrit jej technické služby použí
vají i letos. Je z ekologického hle
diska velmi vhodný pro svou dobrou 
rozpustnost.

vŠude a Hned? to 
proStě nejde

Od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku sledují pravidelně 
dispečeři předpověď počasí a vyjíždí 
na vytipovaná místa, kde kontrolují 
sjízdnost a schůdnost komunikací. 
„Jakmile zjistí závadu ve sjízdnosti, to 
znamená, že je vozovka namrzlá nebo 
se na ní drží pokrývka sněhu, ihned dá 
signál řidičům techniky, aby vyjeli do 
ulic,“ uvedl ředitel. Ti musí vyjet do 
třiceti minut a o víkendech do hodiny. 
„Řidiči silničních sypačů a chodní
kových multikár vyjíždí po zjištění 
závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti 
prakticky okamžitě, zbytek řidičů 
máme v pohotovosti doma a svážíme 
je. Při nepříznivé předpovědi počasí 
je v práci připraveno více řidičů,“ do
dává náměstek ředitele.

Sypače, malotraktory, multikáry 
musí vyjet na 164 kilometrů chodníků 
a téměř 120 kilometrů silnic. Pro před
stavu to je téměř jako vzdálenost do 
Brna. Takové množství nejde zbavit 
sněhu či námrazy okamžitě. Samotná 
legislativa stanovuje jasná časová pra
vidla a ta technické služby bezpod
mínečně dodržují. „Vozovky se z po
hledu zimní údržby rozdělují do tří 
tříd. V první třídě jsou trasy autobusů 

Letošní zima si zatím žádá více výjezdů sypačů než ta loňská. Zatímco od loňského září do konce roku 
bojovaly technické služby spíše s námrazou, od ledna je nenechají spát přívaly sněhu. „Letošní zima 

Boj se sněhem: 
Odstranit ho všude 
a hned je obtížné

minulé zimy v číslech

Zima Počet 
zásahových dnů

Spotřeba 
soli 

Spotřeba 
drtě 

Najeto km 
mechanizace 

Odvezeno m3 
sněhu 

Kolik zima stála 
v milionech Kč

2009/2010 74 790 t 636 t 22 034 5 602 6,749

2010/2011 64 713 t 726 t 24 635 10 530 8,625

2011/2012 44 448 t 359 t 12 847 0 2,782

2012/2013 68 912 t 566 t 22 625 0 5,281

2013/2014 28 233 t 186 t 7 727 0 2,213

2014/2015 33 316 t 109 t 7 945 0 2,425

2015/2016 37 505 t 205 t 14 807 0 3,238
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a trolejbusů či příjezdy k nemocnici. 
Ty musíme ošetřit do čtyř hodin od 
vzniku závady ve sjízdnosti. V druhé 
třídě jsou páteřní komunikace, tam je 
na ošetření stanovený limit dvanácti 
hodin, a poté se ošetřují komuni
kace ve třetí třídě, kam patří ostatní 
vozovky. Ty se ošetřují po skončení 
údržby komunikací v prvních dvou 
třídách, nejpozději však do osma
čtyřiceti hodin,“ vysvětlil vedoucí 
provozovny komunikací Vladimír 
Hurník. V praxi to znamená, že pokud 
bude hustě sněžit například 14 hodin, 
technické služby se budou starat pře
devším o komunikace v první třídě. 
Zároveň je nutné si uvědomit, že na 
jednotlivé stroje kromě sypačů není 
více řidičů. „Je to obsluha vozidel, 
která v létě slouží v jednosměnném 
provozu, jako např. sekačky, kropící 
vozy či nákladní multikáry. My ne
můžeme mít řidiče, které v létě nepo

třebujeme,“ vysvětluje ředitel s tím, 
že organizace musí nadále zajišťovat 
běžné služby, jako je svoz odpadu, 
opravy veřejného osvětlení či doprav
ního značení. To je důvod, proč se 
nemůže sníh uklidit najednou z celého 
města. „Musíme dodržovat zákoník 
práce. Pokud řidič skončí po čtrnácti
hodinové směně, musí minimálně osm 
hodin odpočívat, než mu začne další 
třeba osmihodinová směna. Proto se 
stane, že po skončení sněžení je ve 
městě minimum techniky, protože 
řidiči mají povinný odpočinek po 
předchozí dlouhé směně,“ vysvětluje 
Hurník. Proto jsou stanoveny lhůty, ve 
kterých TSMCH mají čas na zlepšení 
schůdnosti či sjízdnosti.

SŮl nelze Sypat vŠude
Řidiči i chodci musí brát ohled na 

počasí a za zhoršených podmínek jez
dit či chodit velmi opatrně. Pracovníci 

technických služeb zlepšují schůdnost 
a sjízdnost ve špatných povětrnost
ních podmínkách . „Nelze garanto
vat, že všude budou zcela čisté černé 
vozovky nebo chodníky. Jsou místa, 
kde nám zákon nedovoluje solit, a tam 
vždy zůstane uplužený sníh posypaný 
drtí,“ dodává Šulta s tím, že často za

sáhne příroda, která schůdnost zhorší. 
Příkladem může být krátkodobé zvý
šení teploty, kdy sníh částečně roztaje 
a pak na dlouhou dobu udeří mrazy. 
Logicky se utvoří led či zledovatělý 
sníh, se kterým kromě sypání drtí ne
lze nic dělat. „S tím jsme se potýkali 
v druhé půlce ledna,“ říká ředitel.

Za volantem sypačů: Průjezdu 
často brání samotní řidiči

Je sobota brzy ráno. Začalo 
sněžit. Vyrážím na  dispečink 
Technických služeb města Cho
mutova. Jako první jsem byl při
řazen na sypač s pluhem k řidiči 
Miloslavu Turskému. U fi rmy jezdí 
deset let. V rámci zimní údržby 
jezdil nejprve s traktorem a pak ob
razně řečeno povýšil na sypač.

Na starosti má silnice spadající 
do první kategorie, které musí být 
sjízdné do čtyř hodin od začátku sně
žení. Máme před sebou první úkol. 
Tím je vyprostit multikáru uvízlou 
u restaurace Tykev. Její řidič v zá
vějích sjel z chodníku. „Měl smůlu, 
v tomto místě jsme na podzim dělali 
nový záhon a půda si ještě nelehla,“ 
říká dispečer Milan Malík.

Silně nakloněnou a zapadlou mul
tikáru se sypači nepodařilo vyprostit, 
protože přivezený popruh tíhu vozu 

nezvládl a při každém ze dvou pokusů 
se přetrhl. Na pomoc vyjel vysílač
kou přivolaný druhý sypač, který byl 
vybaven ocelovým lanem. My jsme 
ihned vyjeli na sídlištní kopce zajistit 
průjezdnost pro autobusy.

Silnice, přestože sněží, jsou 
vcelku průjezdné. Miloslav Turský je 
už několikrát projel ještě před mým 
nástupem do kabiny sypače. „Dokud 
úplně nepřestane sněžit, musíme sil
nice udržet co nejsjízdnější. Nikdy 
totiž nevíte, jak se změní počasí. 
Celkem často se stane, že se silnice 
vypluží a prosolí do mokrého stavu 
a v tu chvíli přituhne a jede se na
novo. Tentokrát ne na nasněžené, ale 
namrzlé silnice,“ vysvětluje řidič.

Po cestě si všímám, že každý 
řidič autobusu kolegovi ze sypače 
pokyne. Ptám se: „Asi vás rádi vidí, 
že?“ „Ano, bez nás by třeba kopec na 

Březeneckou nevyjeli,“ říká a hned 
přidává, že největším problémem jak 
pro autobusáky, tak pro sypače jsou 
neukáznění řidiči. Pořád se stává, že 
nemají výbavu na zimu a zůstanou 
stát v kopci. „Už se mi několikrát 
stalo, že za takovým autem se nahro
madily autobusy a další auta a pak ne
mám šanci se dostat před ně a silnici 
zprovoznit,“ dodává. Neukázněnost 
řidičů je obrovská. Nechápavě kou
kám na řidiče fordu, který sypač před
jel a ještě mu téměř udělal „myšku“.

Mezitím jsme z Březenecké pře
jeli na Zátiší. Na otočce autobusu 
je zaparkované auto, které překáží 
vypluhování otočky. „Místo abych 
to tu rychle projel, musím se mu 
vyhýbat,“ říká Turský a couvá, aby 
se sypačem odklidil co největší část 
otočky od sněhu.

Vracíme se na Březeneckou, sy
pač je už skoro čtyři hodiny venku, 
má najeto přes sto kilometrů a míří 
do Moravské ulice. Řidič zpomaluje. 
„Tady musíme pomaleji. Jinak bych 
tu břečku se solí lidem naházel za 
ploty,“ vysvětluje. Pomaleji jsme pak 
jezdili i v uličkách v Horní Vsi. Tady 
byly v ohrožení zase omítky domů.

za volantem ve dne 
v noci

Letošní zima je pro řidičku multi
káry Janu Šoltésovou jedna z větších. 
„Vloni jsem jela snad pětkrát. Letos 
je to každý týden, v době sněžení 
samozřejmě denně,“ hodnotí řidička, 

která u technických služeb jezdí 
osmadvacet let, z toho šestnáct ovládá 
multikáru. Dnes řídí od šesti hodin 
a opustí jí až v šest večer. Ráno přišla 
do práce po osmihodinové přestávce. 
Včera jezdila od dvou odpoledne 
do jedenácti večer. „Je to milionová 
ženská. Nejednou přišla do práce, 
aniž by měla pohotovost. Kdysi přišla 
rychlá kalamita, nepodařilo se zajistit 
jednoho řidiče na multikáru, tak jsem 
jí zavolal. Chystala se na rodinou 
oslavu, přesto přikývla a místo vel
kého vaření a chystání přišla alespoň 
do příchodu návštěvy. Mezitím se mi 
podařilo sehnat dalšího řidiče. Když 
je kalamitní stav, každý stroj, který je 
venku, je znát,“ říká dispečer Malík. 
Jeho slova potvrzuje i samotná ři
dička: „Když víte, že přijde sněžení, 
musíte rychle navařit do foroty, aby 
rodina nestrádala.“ Nejednou se jí 
stalo, že musela vyjet na chomutov
ské silnice znenadání, protože ne ka
ždá předpověď vyjde.

Nezdá se to, ale práce řidičky 
multikáry není vůbec jednoduchá. 
„Chce to velké soustředění. V sídli
štích mezi domy jsou velmi stísněné 
silnice. Na každé straně bývají auta 
a prokličkovat mezi nimi s radlicí je 
někdy oříšek,“ říká Šoltésová s tím, 
že největší strach mívá při náledích 
například na Kamenném vrchu. 
Párkrát ji polilo horko. Naštěstí se jí 
vyhnuly kolize, podobné té, kterou 
dnes zažil její kolega, když uvízl na 
u restaurace Tykev.

V kabině sypače řidiče Miloslava Turského.

Vyprošťování zapadlé multikáry.
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Jaký byl pro divadlo uplynulý rok?
Úžasný. Byla to naše nejlepší 

sezóna co do počtu představení. 
Měsíčně jsme hráli čtyřikrát až 
pětkrát, což je na amatérský sou
bor dost. Více jsme se zapojili do 
spolupráce třeba s restaurací Český 
dům, kde připravujeme akce pro 
děti. Já jsem začal zase trochu víc 
moderovat. Stihli jsme k tomu čtyři 
premiéry, takže suma sumárum 
to byla nabitá sezona. Také jsme 
hodně vylepšili technické zázemí, 
podařilo se nám díky sponzo
rovi získat kompletní osvětlovací 
techniku. V letošním roce to vy
padá stejně nadějně, takže musím 
přiznat, že z chodu divadla mám 
radost.
Jaké hry jste nově nastudovali?

Konečně jsme dotáhli k pre
miéře hru mého teplického kolegy 
Václava Romana s názvem A dost! 
Vzhledem k tomu, že většina herců 
jsou studenti, nebylo to jednoduché. 
Uvedli jsme, a zatím je to naše nej
úspěšnější hra, komedii Hotel a pře
pracovanou fi lmovou adaptaci Piti 
piti pa. To byla asi největší bolest, 
protože je náročná kvůli tancům. 
Ale k mé veliké spokojenosti jsme 
ji dotáhli do konce. Poslední premi
érou bylo Sedm párů křídel, drama 
z první světové války, kde jsme 
si kromě vážných rolí vyzkoušeli 
a osvědčili našeho dvorního autora 
hudby Filipa Stejskala. Musím říci, 
že to dopadlo na jedničku. Všechny 
hry budeme letos reprízovat, tak 

čekám, že kvalita představení půjde 
výš a výš.
Kam se divadlo posunulo od 
svého desátého výročí?

Asi nejdůležitějším momen
tem byl můj odchod z vedoucí 
funkce souboru. Dopad zdravotních 
problémů mi prostě nedovoluje 
vynakládat takové úsilí, jaké bych 
si představoval. Ale dobře jsem 
udělal. Předal jsem divadlo mla
dému Jakubovi Kubíkovi, který mě 
neustále překvapuje svou aktivitou 
a především zodpovědností, i když 
se ještě učí takový soubor řídit. 
Kromě toho je mladší a dokáže se 

svými vrstevníky lépe komuniko
vat. Já už jsem spíše ten morous, 
který to žene až do krajnosti. Ale 
nebýt toho, asi bychom všechny 
premiéry a reprízy nestíhali. Takže 
po roce a půl spíše konstatuji, že 
divadlo se v tomto směru rozhodně 
posunulo dopředu.
Jak se mění soubor - daří se nabí-
rat nové dětské herce?

Nové herce už vlastně ani ne
nabírám. Vracejí se mi ti, co mají 
po školách, a to je něco úžasného. 
Dva nové členy jsem přibral ze 
ZUŠ Jirkov, kde je dramatický obor 
Ivy Šimkové natolik kvalitní, že do 
divadla přišli herci naprosto při

pravení. Jirkovská ZUŠ je opravdu 
dobrá. A v poslední řadě jsme 
přibrali dva nejmenší členy do di
vadla, které potřebuji do dětských 
rolí. Jejich nadšení je nepřehlédnu
telné a prostě skvělé.
Měli jste nějaké úspěchy třeba 
při divadelních festivalech?

Kdo mě zná, ví, že divadelní 
přehlídky nemusím. V současné 
době se mi široké pole alternativ
ního divadla zajídá a to, co jsem 
měl možnost vidět na Jiráskově 
Hronově, mi vnucuje myšlenku, 
jestli některá představení jsou ještě 
divadelní. Kromě toho jsem zary

tým zastáncem toho, že svá před
stavení chci dělat pro lidi a ne pro 
poroty. I přesto občas jezdíme na 
nesoutěžní přehlídky v našem okolí 
a hlavně si vychutnáváme školní 
představení pro mladé.
Kolik her máte v repertoáru?

V současné době reprízujeme 
devět her. Máme dvě pohádky  
Ledové království a Na vlásku, 
komedie Hotel, A dost, Piti piti pa 
a vyslyšeli jsme naše fanoušky pro 
obnovení premiéry On, Claudius 
a Paní Žižková, kterou jsem napsal 
před deseti lety. Dále máme dvě 
vážná dramata Sedm párů křídel 
a premiéru Poslední taxi. Další 

premiérou by měla být taková 
spíše grotesková komedie Válka 
Crusoeových. Je toho dost, a proto 
jsme se také rozhodli, že večerní 
představení budeme hrát dvě za mě
síc. Plus tedy pro školy, přehlídky 
a další akce.
Jak nyní funguje divadlo, když už 
není školní?

S paní ředitelkou Jitkou Červe
nou ze školy na Březenecké, která 
nás dlouhé roky podporovala a fan
dila nám, odešla i poslední vazba 
na školní prostředí, i když jsme již 
několik let pracovali samostatně. Od 
loňského roku se snažíme dotáh
nout divadlo jako spolek. Já jsem 
ze školství také odešel a jsem tomu 
rád, neboť mám daleko více času jak 
na své děti, tak na divadlo. Učitelé 
asi pochopí, prostě přes noc píšu 
scénáře a neopravuji geometrii. Také 
mi především stárne ansámbl. Už 
to nejsou děti, ale studenti středních 
a vysokých škol, proto se také mění 
tvář našich her, které jsou více a více 
přístupnější starším. V loňské sezoně 
jsme získali spoustu nových fa
noušků, kteří vlastně ani nevěděli, že 
v Chomutově nějaký divadelní spo
lek existuje již dvanáctý rok. Proto 
jsem rád, že sedadla se nám stále 
více plní a i když pro některé zůstá
váme stále neznámí, tak věřím, že 
každým rokem to bude lepší. Holt, 
lepší je pro mě reklama spokojeného 
diváka, který se zmíní dalším, než 
spousta peněz vylepených na plo
chách ve městě.

Již dvanáctým rokem funguje v Chomutově Divadlo Nahoď. Zatímco dříve se jednalo o školní divadlo, 
nyní se spíše zaměřuje na dospělejšího diváka. O fungování divadla v rozhovoru vyprávěl dlouhodobý 
principál Ladja Dlouhý.

Již dvanáctým rokem funguje v Chomutově Divadlo Nahoď. Zatímco dříve se jednalo o školní divadlo, 

Ladja Dlouhý:

reklamou jsou spokojení diváci, 
kteří to řeknou ostatním 

NOVÉ HERCE UŽ VLASTNĚ ANI NENABÍRÁM. 
VRACEJÍ SE MI TI, CO MAJÍ PO ŠKOLÁCH, A TO JE 
NĚCO ÚŽASNÉHO.
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Převlékli se za doktory 
a pomohli nemocnici 

Voříšková: Díky projektům jako je tento 
můžeme zlepšovat komfort pacientů

Blikající a houkající sanitky. 
Hokejisté v doktorském a s kravatou. 
Hudební motivy ze seriálu Sanitka. 
Úvodní buly z rukou ředitelky cho
mutovské nemocnice Ireny Voříškové 
a primátora Marka Hrabáče. To 
byla show, kterou Piráti při duelu 
s Vítkovicemi zahájili tradici chari
tativních zápasů pro chomutovskou 
nemocnici. „Na pirátské akci, která 
by smysluplně podpořila chomutov
skou nemocnici, jsme pracovali déle 
než rok,“ říká David Dinda, který 
nyní působí v pozici náměstka pri
mátora, ale akci před svým přesunem 
na radnici připravoval. „Společně 
s vedením nemocnice jsme se dopra
covali k tomu, že půjde o každoroční 
tradici,“ vysvětluje Dinda.

Podstatou akce Piráti Chomutov 
pro nemocnici je podpora konkrétních 
projektů nemocnice a vytvoření po

zitivní atmosféry mezi lidmi. Pro pi
lotní ročník bylo vybráno dovybavení 
mamografi ckého centra. Peníze Piráti 
získají z prodeje netradičních dresů 
bez reklam. Ty se draží ve fanouš
kovské a sběratelské aukci na www.
sportovniaukce.cz. Dresy se líbily 
i samotným aktérům speciálního du
elu. „Myslel jsem si, že přijde jen rů
žová varianta našeho loga, ale tohle se 
mi moc líbí. Je to vtipné,“ usmívá se 
Jan Rutta. Zkušený brankář Ján Laco 
zažil během kariéry už řadu speciál
ních utkání, myšlenka pomoci místní 
nemocnici se mu podle jeho vlastních 
slov hodně zamlouvá. „Ještě jsem se 
s tím nesetkal, ale je to super nápad 
a perfektní akce,“ přibližuje vicemistr 
světa z roku 2012.

Do konceptu slavnostního 
odpoledne samotné utkání Piráti 
Chomutov – HC Vítkovice skvěle 

zapadlo. Řady fanoušků posílily 
dvě stovky zdravotníků a v hledi
šti se tak sešla nadprůměrná více 
než pětitisícová návštěva. Pozitivní 
atmosféru umocnil vývoj vyrov
nané první třetiny, v níž se domácí 
po brejcích ujali dvoubrankového 

vedení. Útoky, rychle se střídající 
na obě strany, diváky bavily. Od 
stavu 3:0 se ke slovu dostali i hosté, 
kteří třikrát snížili na rozdíl dvou 
gólů. Piráti se ale z konceptu vyvést 
nenechali a důležitý zápas s jistotou 
dovedli k vítězství 5:3.

Ředitelka 
zdravotní péče 
a současně pri
mářka ARO Ne
mocnice Cho 
mutov Irena 
Vo říšková si zápas náležitě užila. 
Ocenila význam akce, která pomůže 
chomutovským pacientům.
Co pro vás znamená aktivita 
Pirátů a proč jste se rozhodli do 
akce jít?

Důvodem je nejen podpora kon
krétního nemocničního projektu 
a získání fi nančních prostředků pro 
nemocnici, ale i vytvoření pozitivní 
atmosféry mezi lidmi a probuzení 
solidarity v našem městě, získání 
zájmu o naši nemocnici. Hokej je 
krásná hra, na kterou chodí tisíce lidí, 
v Chomutově je velmi populární, po
kud se tomu dá ještě něco navíc, je to 
o to hezčí. Během utkání byly fanouš
kům rozdány vouchery na sonogra
fi cké vyšetření prsu, EKG, sonogra
fi cké vyšetření srdce, představili jsme 
nová sanitní vozidla Zdravotnické 
dopravní služby Krajské zdravotní, 
zdravotní sestry z anesteziologicko
resuscitačního oddělení předváděly 
na fi guríně, jak správně poskytnout 

první pomoc. A nevšední zážitek jsme 
dopřáli i více než dvěma stovkám 
zaměstnanců, kteří obdrželi bezplatné 
vstupenky na utkání.
Nakolik jsou charitativní akce 
pro chomutovskou nemocnici 
důležité?

K nákupu zdravotnických pří
strojů a k rekonstrukcím prostor 
nemocnic Krajské zdravotní, pod 
kterou spadá i chomutovská ne
mocnice, využíváme z velké části 
dotačních titulů a investiční pod
pory, kterou má vedení společnosti 
v Ústeckém kraji. Díky projektům 
jako je tento můžeme však zlepšo

vat komfort našich pacientů, do
vybavit oddělení, pořídit nábytek, 
obrázky, elektroniku či podobné 
vybavení. Jakákoliv podpora má pro 
nás velký význam.
Na co se využijí prostředky zís-
kané z aukce?

Získané fi nanční prostředky z cha
ritativní dražby speciálních dresů 
použijeme k dovybavení mamogra
fi ckého centra, které bude největším 
v Ústeckém kraji a jehož otevření plá
nujeme v tomto roce. Dále bychom 
chtěli vylepšit komfort pro pacienty 
především na chirurgickém oddělení.
Jak se vám osobně zápas líbil? 

Chodíváte na hokej?
Na hokej pravidelně nechodím, 

ale zápas jsem si nemohla nechat ujít, 
protože byl konán na podporu naší 
nemocnice. Klání mělo strhující at
mosféru, veřejnost měla velký zájem 
o doprovodný program našich zdra
votníků. Jsem ráda, že speciální dresy, 
které připomínaly lékařské pláště, 
přinesly chomutovským Pirátům 
štěstí ve hře a vítězství zůstalo v SD 
aréně. Na vzniku a realizaci tohoto 
projektu má velkou zásluhu doktor 
Miroslav Šofr, za což mu chci velmi 
poděkovat. Věřím, že letošní akce 
nebyla poslední, nýbrž vznikla nová 
tradice. Poděkování patří samozřejmě 
hokejovému klubu Piráti Chomutov 
i zaměstnancům naší nemocnice, kteří 
se na akci podíleli.
Jaké investice se letos v nemoc-
nici uskuteční?

Kromě otevření nového ma
mografi ckého centra momentálně 
probíhají v naší nemocnici větší 
stavební úpravy spojené s pořízením 
nového přístroje pro magnetickou 
rezonanci, plánujeme vybudovat 
nový stravovací provoz, částečnou 
rekonstrukcí projde i pavilon chirur
gických oborů.



názory občanů

10 | názory občanů

Vaše témata
 podněty

KoŇSKý truS na 
cHodnícícH

Přeji hezký den,
dnes jsem šel po novém chodníku 

od nového kruhového objezdu mezi 
Březeneckou a Kamennou, směr 
zoopark a uprostřed chodníku ležely 
koňské výkaly, lidově „koblihy“! Na 
chodníku! A to není poprvé. Každou 
chvíli jsou koblihy rozházeny po 
silnici kolem „kruháku“ a auta je roz
jíždějí. Pejskaři dostávají za znečištění 
pokuty, tak by také „koňáci“ měli od 
městské policie dostat řádnou pokutu.

S pozdravem Váš čtenář
Vážený pane,
omlouváme se za komplikace, 

které vám způsobuje koňský trus 
na silnicích a chodnících v blíz-
kosti Podkrušnohorského zooparku 
Chomutov. Dovolte mi bližší vy-
světlení. Jezdci na koních v majetku 
zooparku, kteří vyjíždí na projížďku do 
lesa nad sídlištěm Březenecká, mají 
přesné instrukce, jak se na vyjížďce 
chovat. Musí dodržovat bezpečnostní 
předpisy a uklízet vzniklý nepořádek. 

Ve stájích zooparku jsou ale ustájeni 
i koně soukromých majitelů, kteří si 
pouze pronajímají místo v boxu pro 
koně a péči o něj. Není v našich silách 
soukromé majitele kontrolovat při 
vyjížďkách, můžeme pouze apelovat 
na jejich slušné chování a zodpověd-
nost a upozorňujeme je opakovaně, že 
je jejich povinností po koních uklízet. 
Zároveň Vámi zmiňovaný úsek vyu-
žívají i jezdci na koních, ustájených 
v okolních stájích.

Protože si vážíme podpory města 
Chomutova i jeho občanů, rozhodli 
jsme se v pravidelných intervalech 
Vámi zmiňovaný úsek cesty čistit. 
Věříme, že tak co nejvíce zamezíme 
nepříjemným situacím a že nám za-
chováte přízeň.

Martina Pelcová,
vedoucí marketingu,

Podkrušnohorský zoopark 
Chomutov, p.o.

revitalizace 
v oKolí KaSSu

Dobrý den,
nevím, kam se obrátit s prosbou. 

Chtěl bych se zeptat, jestli budete 

opravovat po dokončení stavby podél 
KASSu také vozovku na Písečné, 
kudy jezdí veškerá doprava do kopce 
na Zahradní? Křižovatka a začátek 
kopce (viz foto), je opravdu dost poni
čená a vlnitá. Plánujete opravu nového 
povrchu vozovky tohoto kousku? 
Děkuji za odpověď. Hezký den přeji. 

S pozdravem,
p. Bartoš

Dobrý den,
reaguji na Váš podnět ohledně 

špatného stavu vozovky v oblasti kři-
žovatky Zahradní x Písečná. Pevně vě-
řím, že vás potěším! Zmíněná oblast je 
uvažována v rámci revitalizace okolí 

KASS. Již je zpracována dokumen-
tace k provádění stavby a připravena 
pro výběr zhotovitele. V následujících 
dvou až třech letech se řešená oblast 
kompletně zrekonstruuje. Součástí 
stavebních úprav je i rekonstrukce 
křižovatky Písečná × Zahradní a část 
severozápadního ramene křižovatky 
(ul. Zahradní), a to až těsně za hranici 
účelových komunikací – přesněji ke 
značce Zákaz zastavení. Je uvažována 
kompletní rekonstrukce komunikace 
včetně konstrukčních vrstev.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

Inzerce
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tereZA tereŠáKOVá
Cvičení mě hrozně baví, dělám ho několik let. Potřebovala jsem 
další cíl, bod, rozhodla jsem se pro bikini fi tness. Na jaře mě čekají 
pohárové soutěže, a pokud to vyjde, tak i mistrovství republiky. Na 
jedné straně je to dřina a hladovění, na druhé pak radost ze cvičení 
a endorfi ny. Jsem z motokrosové rodiny, ale je to spíš klučičí sport, já 
se zhlédla ve fi tness.

lidé Chomutova | 11

rADOSLAV MALArIK
Osm let pracuji v Domečku, mám na starosti sportovní kroužky 
a jsem zástupcem ředitele. Předtím jsem učil na základní škole 
a na učilišti. Domeček je kantorský ráj, pracujeme s dětmi, 
které sem chodit chtějí a které to baví, nemusíte je přemlouvat 
nebo motivovat. Dříve jsem trénoval volejbal, teď děláme 
minivolejbal.
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ten píše to a ten zas tohle, 
poznali návštěvníci besedy

Deskové hry opět 
zaplní knihovnu

Se spisovateli Miloněm Čepelkou 
a Josefem Pepsonem Snětivým se 
sešli návštěvníci knihovny při zají
mavé literárněhudební besedě Ten 
píše to a ten zas tohle. Oba autoři tam 
představili své knižní novinky i starší 
knihy prozaické i poetické tvorby. 
Beseda měla i hudební doprovod. Po 
skončení zbyl dostatek času na otázky 
publika i na autogramiádu.

Miloň Čepelka hovořil třeba 
o povídkové sbírce Monology k ži
vým i mrtvým, Josef Pepson Snětivý 
představil například cestovatelský 
titul Skrytá krása Čech, který napsal 
s Otomarem Dvořákem. „Jsme vždy 
rádi, když kromě našich titulů zau
jmeme publikum i my sami coby spi
sovatelé a lidé se srdcem a očima ote
vřenýma. Ovšem v Miloňově případě 
se většinou koná překvapení v tom 
smyslu, že lidé přijdou na čelného ci

mrmanologa a on před nimi stojí vní
mavý, citlivý a ztišený básník a pro
zaik,“ uvedl Josef Pepson Snětivý.

Oba autoři se seznámili v roce 
2006, kdy Miloň Čepelka nabídl 
Josefovi k vydání první rukopis. 
„Mám radost z toho, že jsem již vydal 
více než deset jeho prozaických i po
etických počinů a že spolu už šestým 
rokem brázdíme celou republiku s li
terárněhudebními besedami,“ uvedl 
spisovatel a vydavatel.

Zatímco knihy Miloně Čepelky 
jsou do hloubky prožité, promyšlené 
a často i promilované, díla druhého 
autora jsou spontánnější, emotiv
nější a více při jejich tvorbě čerpá ze 
zdánlivě nevýznamných okamžiků. 
„Jako když se třeba na křtu mé po
vídkové sbírky Dopisy v nevratných 
lahvích neočekávaně objevily tři 
důležité ženy mého života, a hned tu 

byl námět na novelu Ženy s krátkými 
nehty,“ popsal Josef Pepson Snětivý. 
Ten se také zhostil hudebního do
provodu besedy a představil jak své 
písně, tak i ochutnávku ze světového 
repertoáru.

Celoživotní vášní Josefa Pepsona 
Snětivého je hudba, které se věnuje 
coby saxofonista, klávesista, zpěvák, 
skladatel a textař. Po třicítce se obrátil 

také k literatuře, přičemž se profi 
luje coby prozaik, básník, publicista 
a překladatel.

Miloň Čepelka je jedním ze 
zakládajících členů Divadla Járy 
Cimrmana. Je to herec, moderátor, 
šansoniér, textař, básník, prozaik, 
scénárista či dramatik. Jeho kniha 
Monology k živým i mrtvým vychází 
k autorovu životnímu jubileu.

Březen bude v knihovně ve zna
mení tvoření, her i odpouštění hříš
níkům. V dětském oddělení mohou 
malí čtenáři strávit jarní prázdniny. 
Už 27. února a 1. až 3. března se tam 
budou konat tvořivé dílny, při kte
rých si děti budou moci vyrobit jarní 
ozdobu z přírodnin, papíru a dalších 
materiálů. Dílna začne vždy v 9 ho
din ráno a potrvá do 17 hodin.

Jeden týden v březnu se bude 
konat amnestie. Jako každý rok, tak 
i letos dostanou hříšníci, kteří zapo
mněli vrátit knihu, šanci donést jí 

do knihovny a neplatit na prodlení 
pokutu. Konkrétní termín amnestie 
bude upřesněn.

Na přelomu března a dubna se bu
dou konat již podruhé Chomutovské 
deskohrátky. Loňský ročník se setkal 
s velkým zájmem dětí i dospělých. Ti 
všichni si mohli vyzkoušet zahrát si 
deskovou nebo karetní hru, seznámit 
se s jejími pravidly a třeba si jí i koupit 
domů. Deskohrátky začnou 31. března 
a potrvají do 2. dubna. V rámci akce 
budou také otevřené veřejnosti veliko
noční tvořivé dílny a herna.

Vyšel historický sborník 
comotovia 2015

Muzeum připravuje den 
v krytu i příměstský tábor

Na začátku ledna vyšel historický 
sborník Comotovia 2015. Obsahuje 
písemné verze celkem třinácti refe
rátů, které zazněly na stejnojmenné 
konferenci, uspořádané městem 
Chomutov a Státním okresním archi
vem Chomutov se sídlem v Kadani 
v listopadu předloňského roku.

Konference i sborník se věnují 
kromě jiného 500. výročí sňatku 
Šebestiána z Weitmile s Annou 

Glacovou ze Starého Dvora. Tím byla 
spojena panství Chomutov a Červený 
Hrádek, čímž poprvé došlo ke sjedno
cení správního území zhruba o velikosti 
dnešního okresu do jedněch rukou.

Konference Comotovia jsou po
řádány od roku 2002, od roku 2005 
vždy v dvouletých cyklech. V le
tech mezi konferencemi je vydáván 
sborník, ve kterém jsou publikovány 
odborné texty.

Den v krytu mohou strávit lidé 
v muzeu Na Kočičáku. První letošní 
akce muzea se totiž bude konat přímo 
v původním krytu civilní obrany 
z roku 1956 v budově základní školy 
v Havlíčkově ulici, kde mají členové 
muzea svou klubovnu a zázemí. Den 
v krytu zažijí lidé 4. února od 10 do 
18 hodin.

Zajímavostí návštěvy klubovny 
muzea je samotný kryt, který má 
stále originální fi ltroventilace. V něm 
mohou vidět například kopii praporu 
pěšího pluku 46, rekonstruovanou 
střílnu pro protitankový kanon, ki
nosál a také dvě expozice. „Navíc 
si naši členové připravili i výstavu 

modelů pevnůstek a techniky. Tyto 
modely sami sestavili. Lidé se také 
mohou těšit na výstavu bodáků, 
o kterých se bude konat i přednáška,“ 
pozval na akci předseda muzea Jiří 
Piramovský.

Muzeum Na Kočičáku letos při
pravuje i úplnou novinku, o jarních 
prázdninách totiž bude pořádat pří
městský tábor. Děti při něm poznají 
táboření, historii, naučí se pracovat 
s mapou a kompasem a také poskyt
nout první pomoc. Celý den budou 
v přírodě. Ještě zbývají volná místa, 
rodiče tedy mohou své děti přihlásit 
prostřednictvím formuláře na webo
vých stránkách www.kocicak.cz.
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O získání městských práv pro 
chomutov se zasloužil Jan calta

Jan Calta z Kamenné Hory 
(*1426 – †1465) se významně zapsal 
do dějin Chomutova na konci husit
ských válek jako jeden z obnovitelů 
města a jako iniciátor udělení měst
ského znaku v roce 1457, který je uží
ván do dnešních dní. 

Narodil se pravděpodobně v roce 
1426. Jeho otec Bušek z Kamenné 
Hory zemřel v roce 1433. Po otci zdě
dil hrady Rabštejn u Manětína, Krašov 
a Štědrou. Do dosažení dospělosti byl 
jeho poručníkem Burian z Gutštejna, 
pán Nečtin. Právo na vydání rodin
ného dědictví si musel ale mladý Jan 
na svém poručníkovi vydobýt v letech 
1446 až 1447. K získání Rabštejna do
pomohl Caltovi Jiří z Poděbrad, tehdy 
zemský správce. Toto spojenectví 
bylo velmi pevné, neboť později král 
Jiří nazývá Jana Caltu svým „milým 
švagrem“. 

Zdá se, že byl poprvé  ženatý 
se sestrou Jiříka z Poděbrad. Dru
hou Caltovou ženou byla Kunhuta 
z Ronova (†1472), která se jako vdova 
provdala za Jana Hasištejnského 
z Lobkovic. Jan Calta neměl žádné 
mužské potomky. Jeho dědičkami 
byly tři dcery – Bonuše (†1511) , 
která se provdala za Beneše z Veitmile 
(†1496), Eliška byla provdaná za 
Mareše ze Švamberka a Alžběta, která 
měla za manžela Bočka z Kunštátu. 

Jan Calta z Kamenné Hory se za 

svého života vyšvihl z českého rytíř
ského stavu mezi nejvyšší hodnostáře 
království. Od roku 1455 zastával úřad 
nejvyššího mincmistra Království 
českého. Panství Chomutov bylo 
jeho nejvýznamnějším majetkovým 
přírůstkem. Král Ladislav mu město 
udělil dědičně 13. ledna 1455. Do 
zemských desek byl Chomutov spolu 
s Býčkovicemi v jeho prospěch vložen 
9. června 1455. 

Jan Calta svůj majetek ale vý
znamně rozšiřoval i jako válečný 
podnikatel. Již v roce 1447 vedl žold
néřský oddíl 1 200 mužů do Durynska 
a Vestfálska. V letech 1459 až 1462 
vedl již 5 000 žoldnéřů do Bavorska. 
Válečné zisky Caltovi přinesly tolik 
peněz, že mohl v roce 1455 vyplatit 
zástavu 5 000 kop grošů váznoucích na 
Chomutově Janovi z Lobkovic a stát 
se tak jediným majitelem panství.

Jan se orientoval i v politickém 
prostředí mimo Čechy. V roce 1460 
ocenil jeho služby bavorský vévoda 
Ludvík IX. rentou jednoho sta dukátů 
ročně. Zasloužil se také o uzavření 
bavorsko – české spojenecké koalice. 
Diplomatické schopnosti jej předur
čovaly k jednání s císařem Fridrichem 
a provázel krále na jednání s říšskými 
knížaty. Bylo mu svěřeno poselství ve 
Vídni. Chomutov byl od roku 1455 
hlavní základnou oddílů Jana Calty. 
Odtud z města i z okolních vesnic 

panství pocházelo nejvíc účastníků 
bojových misí. Podnícen byl rozvoj 
řemesel. Chomutovské pavézy – velké 
pěchotní štíty – se staly vyhledávaným 
vývozním artiklem známým v němec
kých městech.

Největším historickým přínosem 
Jana Calty pro město Chomutov je 
získání listiny od krále Ladislava ze 
3. listopadu 1457, kterou král potvr
zuje městská práva a uděluje městu 
pečeť a erb. V tomtéž listě jsou po
voleny druhé výroční trhy, dědické 
právo měšťanů i právo obchodu se 
solí. Týdenní trh se měl konat ka
ždé pondělí a mílové právo chránilo 
město před konkurencí. V listině byly 
vytyčeny dvě zemské silnice přes 
Krušné hory, které zařadily Chomutov 
do mezinárodního obchodu. Tyto 
trasy navazovaly na cesty, které 
byly užívány již za německých ry
tířů ve 13. a 14. století. Jedna vedla 

přes Blatno na Zöblitz a druhá přes 
Křimov na Chemnitz. Privilegium 
z roku 1457 je psáno česky a je 
nejúplnějším výčtem dosažených 
chomutovských městských výsad. 
Dne 10.ledna 1460 byla listinou krále 
Jiřího potvrzena všechna městská 
práva a bylo povoleno založení nové 
městské knihy. V roce 1460 byl také 
propůjčen první cechovní řád cechu 
pláteníků. V roce 1466 pak následoval 
cechovní řád sladovníků. 

Jan Calta z Kamenné Hory se 
zřejmě nedožil ani čtyřiceti let. Svým 
dcerám zanechal rozsáhlý majetek 
a jeho nejstarší dcera Bonuše přinesla 
v roce 1465 Veitmilům věnem nej
cennější panství Chomutov. Odtud 
pak vzrůstala vážnost rodu Veitmilů, 
kteří pokračovali jako dědici i v úřadu 
nejvyššího mincmistra Českého krá
lovství a v rozvíjení horního podnikání 
v Krušných horách. 

Privilegium z roku 1457

Slavní cHomutovanÉ na měStSKýcH HřbitovecH

Archeolog, konzervátor, 
archivář a historik 

dr. Anton Gnirs

Narodil se 18. ledna 1873 
v Žatci, ale brzo se s rodiči přestě
hoval do Chomutova, když se jeho 
otec stal ředitelem jednoho z cho
mutovských uhelných dolů. Po ab
solvování chomutovského gymná
zia a pražské KarloFerdinandovy 
university působil v istrijské Pule 
jako zemský konzervátor památ
kové péče. Po roce 1920 se vrátil 
nakrátko do Lokte nad Ohří, ale 
již v roce 1925 byl povolán do 
pražského archeologického ústavu. 
Jako státní konzervátor památ
kové péče byl pověřen především 
výzkumem tzv. Limes romanus, 
hlavně ve Stupavě na Slovensku 
a Mušově na Moravě. Výsledky 
svých bádání archeologických, 
topografi ckých a archivních zve
řejňoval v četných publikacích. 

Mnohé články z let 1923–1932 
najdeme i v chomutovském časo
pise pro archivnictví a muzejnictví. 
Vztah k Chomutovu se ještě upev
nil, když se tu v roce 1917 i oženil. 
Po svatbě se však vrátil zpět do 
Lokte. Neúnavně pracoval zvláště 
na výzkumu chebského a loket
ského hradu. Při výzkumu však 
onemocněl a 10. prosince 1933 
v Lokti zemřel. Pochován je v ro
dinné hrobce Steinů v Chomutově. 
Náhrobek z dílny krásenského so
chaře Williho Russe byl v nedáv
ných letech restaurován. Latinský 
náhrobní nápis z předkřesťanské 
doby zvolil Gnirsův přítel a ar
cheolog z Dalmácie. Tento text 
ztvárnil umělec na plastické ná
pisové stuze, která ovíjí symboly 
humanity a vědy.
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Úplnou novinkou v nabídce ak
tivit spolku Masopust je od ledna 
služba s názvem sociální rehabili
tace. Je určená lidem s duševním 
onemocněním, kteří se jeho vinou 
ocitnou v situaci, s níž si sami nedo
káží poradit.

Tito lidé mají často obavy z na
vazováním vztahů, potřebují pod
poru při nakupování, při vyřizování 
úředních záležitostí, docházení k lé
kaři a podobně. „Moje paní asis
tentka se mnou chodí na úřad práce, 
pomohla mi zažádat o příspěvek na 
bydlení a zaevidovat se. Rád bych 
v budoucnu šel do práce,“ řekl třice
tiletý Radek, který trpí úzkostmi.

Zájemci o službu jsou nejčastěji 
lidé s depresemi, úzkostmi, schizo
frenií, bipolární poruchou a podob

nými diagnózami. Podpora probíhá 
nejen v místě sídla služby na Husově 
náměstí, ale i v terénu – v domác
nosti, při doprovázení dopravními 
prostředky či na úřadech. „Za velmi 
důležité považujeme individuální 
i skupinovou podporu dospělých 
lidi se zkušenostmi s duševním one
mocněním v komplexní spolupráci 
s psychiatry, neurology, Centrem 
duševního zdraví i s psychiatrickými 
léčebnami,“ uvedla vedoucí služby 
Petra Neugebauerová.

Službu zajišťují tři pracovnice. 
S uživateli služby se věnují poraden
ství a nácviku zvládání běžných ka
ždodenních záležitostí, které zdravá 
populace považuje za samozřejmé. 
Lidé s duševním onemocněním mají 
vlivem symptomů nemoci, jako je 

smutek, nejistota, úzkost, strach 
z lidí či halucinace a často také kvůli 
vedlejším účinkům léků problémy 
s všedními věcmi, jakými je zařizo
vání na úřadech, nakupování či hos
podaření s penězi. Nemocí také trpí 
mezilidské vztahy v jejich rodině 
a okolí. „Toto vše nejdříve společně 
zmapujeme a vyhodnotíme. Poté se 
domluvíme, jak budeme postupovat, 
sladíme vzájemná očekávání a mož
nosti služby,” vysvětlila vedoucí.

Velikou výhodou nové služby 
sociální rehabilitace je spolupráce se 
zdejšími lékaři a odborníky a přede
vším doprovodné komunitní aktivity, 
které již od roku 2015 na Husově 
náměstí probíhají v Klubu Esprit. 
Lidé s duševním onemocněním mají 
nyní možnost získat jak poradenství 

a nácvik dovedností pro zvládnutí 
běžného života, tak účinné aktivity 
zlepšující duševní pohodu i tělesnou 
kondici. Klub Esprit nabízí relaxační 
cvičení, jógu, muzikoterapii, arte
terapii, trénink paměti, skupinová 
setkání, plavání a nordic walking. 
„Naším cílem je poskytnout lidem 
s duševním onemocněním příjemné 
a bezpečné místo pro jejich rozvoj. 
Jsme přesvědčeni, že vhodně zvo
lený komplex podpůrných aktivit 
může významným způsobem pozi
tivně ovlivnit jejich kvalitu života 
a soužití v místní komunitě,“ dodala 
Jana Matoušková, vedoucí Klubu 
Esprit. Veškeré služby jsou poskyto
vány bezplatně. Podrobné infor
mace a kontakt jsou na webu www.
spolekmasopust.cz

V letošním roce se při Tří
králové sbírce vybrala rekordní 
částka. Lidé do schránek koled
níků vhodili celkem 90 009 korun. 
Veškeré peníze pomohou potřeb
ným, více než polovina se přitom 
vrátí přímo do Chomutova. „Peníze 
budou použity na pomoc matkám 
s dětmi v tíživé životní situaci na 
pořízení například dětské výživy, 
plen či oblečení. Dále jako pří
spěvky pro nadané děti ze sociálně 

slabých rodin. Je vidět, že i lidi 
v Chomutově chtějí a umí pomá
hat,“ uvedla ředitelka chomutovské 
charity Denisa Albrechtová.

Tříkrálová sbírka se letos konala 
po sedmnácté. Výtěžek ze sbírky 
pomůže například handicapova
ným, nemocným, matkám s dětmi 
a dalším potřebným lidem. Sbírku 
v Chomutově tradičně pořádala 
Oblastní charita Chomutov, po
bočka Charity České republiky.

Nová služba pomáhá lidem 
s duševním onemocněním

Lidé letos rekordně přispívali

Inzerce

AKce:
• kurzy plavání kojenců
• kurzy plavání rodičů s dětmi
• kurzy plavání plavců a neplavců
• plavání mateřských a základních škol
• aqua aerobik

• kondiční cvičení pro seniory
• miniškola sportu
• příměstské tábory
• vodní hrátky
• prázdniny v Aquasvětě

Návštěvnost Aquasvěta v roce 2016 – 221 000 návštěvníků
Návštěvnost Aquasvěta 2013–2016 – 895 000 návštěvníků

Návštěvnost rok 2016 – 71 635 diváků

ODDYCHOVÉ 
A RELAXAČNÍ 
CENTRUM
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Kam s nápojovými 
kartony?  

Nápojové kartony – tetra 
paky jsou tzv. vrstvené obaly 
složené ze tří materiálů: papíru, 
hliníkové folie a polyethylenové 
plastové folie. V Chomutově 
jsou tetrapakové obaly sváženy 
společně s plasty a na dotřiďo
vací lince jsou vyseparovány. 
Patří proto do žlutých kontejnerů. 
Tetrapak obaly před vhozením 
do kontejneru sešlápněte, aby se 

zmenšil jejich objem, není nutné 
odstraňovat plastové uzávěry. 
Nápojové kartony se recyklují 
tak, že se rozemelou a pak se 
z nich s přidáním různých plniv 
lisují za tepla stavební desky, 
které se používají na bednění 
nebo jako izolační materiály. 
Některé nápojové kartony se 
zpracovávají v papírnách pro vý
robu recyklovaného papíru. 

Je to již tři roky, kdy daň z pře
vodu nemovitosti byla nahrazena 
daní z nabytí nemovitých věcí. Jak 
nový název napovídá, daň z na
bytí předpokládala svým názvem 
platbu daně nabyvatelem (kupují
cím) v rámci převodu nemovitosti. 
Protože se však uvedené nepoda
řilo tehdy prosadit, platilo v prvním 

období platnosti předpisu, že daň 
ze zákona hradil převodce (prodá
vající). To se nicméně od listo
padu změnilo, novelou se potvrdil 
původní záměr zákonodárce a daň 
z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 
2016 hradí nabyvatel (kupující). 
Před novelou příslušný předpis do
voloval, aby se smluvní strany do

hodly, že poplatníkem bude druhý 
subjekt. Uvedené ujednání bylo pro 
příslušný fi nanční úřad závazné a fi 
nanční úřad v souladu se smlouvou 
považoval za poplatníka dohodnutý 
subjekt.

Nově již není odchylná dohoda 
možná a fi nanční úřad považuje 
za poplatníka vždy pouze nabyva

tele. Novelou došlo ještě k jedné 
změně, a to že druhý subjekt pře
vodu již nefi guruje jako ručitel, 
tedy v případě, že neuhradí daň 
z nabytí nemovitých věcí kupující, 
není možné, aby fi nanční úřad žádal 
o úhradu daně prodávajícího. 

Mgr. Lucie Kotyzová,
www.nomika.cz 

Novinka v dani z převodu nemovitosti:
Daň od listopadu platí kupující

Inzerce
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Na Březenecké sportují, pomáhají i varují

Díky lesníkům je dětem příroda na 
dosah, poznávají stromy i zvířata 

Nástrahy a rizika spojená s hazar
dem a riskováním poznaly děti ze zá
kladní školy Březenecká. Projektový 
den s názvem Hazard a risk, sláva 
a zisk? ukázal dopady spojené s risko
váním všeho druhu. „Riskujeme často 
nejen v hazardních hrách, ale i v dal
ších oblastech lidských činností, 
jako je sport, škola, práce, zábava, 
doprava. Žáci si měli uvědomit, že 
svým riskováním často neohrožují jen 
sebe, ale mohou ohrozit i své okolí,“ 
uvedl zástupce ředitelky školy Josef 
Karhan.

Mezi hlavní aktivity projekto
vého dne patřila tvorba myšlenkové 
mapy na téma risk, hraní deskových 
her s tématy rizikového chování, 

skládání básní nebo jízda zručnosti na 
koloběžce s takzvanými opileckými 
brýlemi, které simulují stav ovlivněný 
alkoholem. Děti si tak mohly v bez
pečném prostředí zažít rizikové cho
vání a seznámit se s jeho důsledky.

Kromě projektového dne žila 
v uplynulých dnech škola i charitou. 
Konala se tam totiž sbírka na pomoc 
dětem v Klokánku. Akce nesla název 
Když můžeme, pomůžeme. Do školy 
děti nosily například kosmetiku, čis

tící prostředky a mnoho dalších po
třebných věcí.

Zima na Březenecké patřila i spor
tovně založeným žákům školy. Ti se 
zúčastnili fl orbalového turnaje žáků 
prvního stupně O pohár ředitelky 
školy – Florbal Pirates Harmonie 
Cup. Turnaje se zúčastnilo celkem 
deset škol. Diváci, kteří zavítali do 
ochozů sportovní haly, měli možnost 
vidět obrovské nasazení a dravost 
mladých fl orbalových nadějí, které na 
škole rostou. „Přesto, že výběry naší 
školy nakonec nedosáhly na stupně 
vítězů, musíme všechny žáky repre
zentující Březeneckou pochválit za 
odhodlání porvat se o každý míček na 
hřišti,“ doplnil zástupce.

Městské lesy Chomutov připravily 
několik zajímavých programů pro 
děti z mateřských a základních škol. 
Cílem exkurzí je dětem zábavnou 
a zážitkovou formou předat a upevnit 
jejich znalosti o lese, přírodě a život
ním prostředí. Obrovskou výhodou 
je místo konání programu – děti jsou 
při něm totiž přímo v lese. „Každý 
program je velice fl exibilní a doká
žeme ho upravit podle požadavků 
učitelů. Pro děti je velmi zajímavý 
tím, že se v něm střídají jednotlivé 
činnosti. Máme připraveno velké 
množství různých aktivit, her, ukázek 
i praktických činností, takže i děti, 
které navštíví jeden program vícekrát, 
se nikdy nebudou nudit a učit se to 
samé,“ uvedla Martina Zdiarská, lesní 

pedagožka Městských lesů.
Na poznávání rostlin a živočichů 

je zaměřen program Les plný života. 
Žáci při něm poznají, co v lese roste 
i kdo v něm žije. „Seznamujeme děti 
se základními druhy stromů, keřů či 
bylin, nebo s živočichy, kteří v lese 
žijí. Některé druhy rostlin i zvířat děti 
během programu vidí na vlastní oči. 
Dozví se také, jak se mají v lese cho
vat,“ vysvětlila pedagožka.

Jak roste les, těží se stromy a co 
se ze dřevem dále děje, poznávají děti 
v programu Od semínka po nábytek. 
Školáci poznají, jak ze semínka vy
roste strom, jak o něj lesníci pečují, 
vytěží ho a následně se z něj vyrobí 
třeba nábytek. Důraz je kladen také na 
informace, že se jedná o obnovitelný 

materiál, ze kterého lze vyrobit široké 
spektrum věcí potřebných pro život.

Téma programu Ochrana lesa 
je zřejmé již z jeho názvu. Lesníci 
dětem ukazují, jak se o les starají po 
celý rok, co lesu škodí a jak ho lze 
chránit. Dále vysvětlují význam lesa 
pro člověka i pro zvířata a rostliny.

Proměny lesa během ročních ob
dobí nabízí program Les od jara do 
zimy. Tento program může být roz
dělen do čtyř částí, aby děti poznaly 
les vždy v daném období. Lesníci 
účastníky seznámí s proměnami lesy, 
vysvětlí, jak se změnám přizpůsobují 
stromy i živočichové a popíší svou 
práci během jednotlivých období.

V programu Les všemi smysly 
poznávají děti přírodu nejen očima, 

ale také sluchem, hmatem či čichem. 
„Dáváme jim možnost osahat si kůru 
stromů, rozlišovat vůně a zaposlou
cháme se i do zpěvu ptáků či zvuků 
zvířat,“ doplnila Martina Zdiarská.

Na Březenecké sportují, pomáhají i varují

Domeček nabídl 
nové kroužky 

a opět trhl rekord

Rekordní počet účastníků na
vštěvuje zájmové kroužky Střediska 
volného času Domeček. Když byl 
loni překonán rekord v dosavadní 
návštěvnosti, byla kapacita zcela na
plněná. A tak nezbývalo, než ji zvý
šit. Domeček tedy rozšířil nabídku 
kroužků a letos se těší z dalšího pře
konání rekordu. „V současné době 
máme 1 294 účastníků z celkem 
pětatřiceti obcí. V některých krouž
cích je stále ještě pár volných míst,“ 
uvedl ředitel Domečku Milan Märc.

Domeček nyní navštěvuje 1 088 
žáků, 108 dětí, 97 dospělých a je
den student. Nejvíce účastníků je 
z Chomutova – zhruba tisíc, dále 

z Jirkova, Spořic, Údlic a dalších 
obcí. 

Kdo by chtěl nyní začít navštěvo
vat některý ze zájmových kroužků, 
zaplatí jen poloviční cenu. Volno je 
ještě například na kroužku němčiny, 
fl orbalu, stolního tenisu, šermu, ke
ramice, chovateláku nebo aerobiku. 

Letos na návštěvníky čeká i ně
kolik novinek. Nově je například 
vybudovaný prostor pro dělání 
domácích úkolů, upravené je již 
i oddělení techniky. „Chystáme však 
ještě mnoho dalších úprav, oprav 
a vylepšení, které každý návštěvník 
Domečku uvidí na vlastní oči,“ do
plnil ředitel. 
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Žákům vyprávěla o životě s Alzheimerem

Žáci oblékali 
paní Krychli

V soutěži zvítězili žáci eSOZ

Žáci lépe poznají volební systém

Žáci čtvrtého ročníku oboru zdra
votnický asistent se setkali s Ninou 
Baláčkovou v rámci výuky předmětu 
psychologie a komunikace. Beseda se 
týkala diagnózy časná demence, kterou 
Nina Baláčková trpí a o které si s žáky 
povídala.

O své diagnóze, časné demenci, 
se dozvěděla před devíti lety, kdy jí 
nebylo ani padesát let. Protože je od 
přírody bojovnicí, začala navštěvovat 
různé kurzy, věnovala se paměťovým 
cvičením, četla odbornou literaturu, 

konzultovala své poznatky s odbor
níky, upravila si jídelníček a nakonec 
si stanovila vlastní rehabilitační režim. 
Dočetla se, že v České republice trpí 
demencí zhruba 140 tisíc lidí, a proto 
se rozhodla, že jim bude pomáhat. 
„Nina Baláčková je místopředsed
kyní Evropské pracovní skupiny lidí 
s demencí a členkou Dementia Aliance 
International. Přednáší na konferen
cích a v domovech pro seniory po 
celé České republice a aktivně se 
účastní i odborných konferencí po 

celém světě, kde přednáší v angličtině. 
Na podzim se zúčastnila konference 
s názvem Dementia Today: Diverse 
Communities Collective Actions na 
Novém Zélandu a žákům přivezla nej
čerstvější informace o léčbě demencí 
a přístupu ke klientům v zahraničí,“ 
uvedla Marcela Malíková z SOŠ 
energetická a stavební, OA a SZŠ 
Chomutov.

Nina Baláčková hovořila s žáky 
o svých zkušenostech, jak s nemocí 
každodenně bojuje, a také o tom, co 

jí činí největší potíže. Podle ní lidé 
s Alzheimerovou chorobou zapo
mínají, jsou nešikovní, neorientují 
se a mají problémy v každodenním 
životě, které ostatní lidé nechápou, 
protože Alzheimerova nemoc není vi
dět ani nebolí. Velmi ocenila podporu 
manžela, rodiny a přátel, a přestože 
má velmi dobré rodinné zázemí, zva
žuje, že bude v budoucnu potřebo
vat péči některého specializovaného 
zařízení, kterých je v České republice 
nedostatek.

Na základní škole Kadaňská se 
děti učí matematiku metodou pro
fesora Hejného. Tato forma výuky 
je zaměřená především na poznání, 
bádání a praxi. Takto se druháci 
učili o krychli. „Jednou z mnoha 
zajímavých aktivit matematiky po
dle Hejného metody je šití šatů pro 
paní Krychli. Děti musely přijít na 
to, kolik dílů na střih šatů budou 
potřebovat a jak je správně sešít. 
Následně musely sešít díly tak, 
aby puntíky na protějších stranách 
dávaly číslo sedm,“ popsala třídní 
učitelka Ivana Lhotáková.

Již ve druhé třídě se tak u dětí bu
duje prostorová představivost.

Operátorem jaderného reaktoru 
se mohou stát žáci Střední školy 
energetické a stavební, Obchodní aka
demie a Střední zdravotnické školy 

Chomutov. Trojice chlapců z třetího 
ročníku oboru mechanik elektro
technických zařízení totiž zvítězila 
v soutěži testující znalosti a vlastnosti, 

které musí splňovat uchazeč o toto 
zaměstnání.

Družstvo ze sloučených středních 
škol ESOZ nejprve uspělo v zá
kladním kole soutěže s názvem Co 
víš o energetice – Hra o liščí ocas 
v konkurenci 150 družstev. Do finále 
postoupilo jen pět nejlepších. „Finále 
se konalo v Brně, byli jsme všichni 
velmi nervózní. Žáci ale vše zvládli 
na jedničku a v soutěži s tak velkým 
počtem soupeřů zvítězili,“ uvedla uči
telka Lenka Demjanová.

Soutěž byla zaměřená na znalosti 
o fyzice, energetice a udržitelném 
rozvoji elektrické energie. Dále se 
soutěžilo i ve fyzické a psychické 
odolnosti.

Na lednovém zasedání Student
ského parlamentu se jeho členové 
rozhodli rozdělit parlament na dvě 
komory. První komora je určená pro 
základní školy, druhá pro střední. 
Jednání komor bude oddělené, avšak 
pouze částečně – jeden měsíc se vždy 
sejde každá komora zvlášť a násle
dující měsíc se bude konat společná 
schůze komor. „Jeden z hlavních 
důvodů částečného oddělení komor 
je rozdílnost zřizovatelů základních 
a středních škol,“ vysvětluje předseda 
parlamentu Filip Šlampa.

Parlament byl v září loňského 
roku osloven zástupci Místního akč
ního plánu Chomutovsko s možností 
realizovat společný projekt, který má 
podnítit a zvýšit zájem žáků o dění 
v jejich městě. Kromě aktivity setká
vání se zastupiteli města a význam
nými osobnostmi z veřejného života 
je také záměrem reálně přiblížit žá
kům volební systém kláním „žákov
ských stran a hnutí“. „Projekt, o jehož 

konkrétní podobě se dnes diskutuje, 
může mladé lidi mnoho věcí naučit. 
Nejen že budou mít možnost poznat, 
jak probíhá vlastní volební akt, ale 
povede je k tomu, že budou muset vy
myslet svůj program tak, aby u svých 
voličů uspěli,“ uvedl náměstek primá
tora Jan Mareš.

Besedy s místními zastupiteli 
a osobnostmi veřejného života na 
žáky zvolená témata pomohou profi
lovat „žákovské strany“ a jejich pro
gramy. Následně si žáci sestaví kan
didátky a rozproudí se předvolební 
kampaň, která vyvrcholí dnem voleb. 
Vítězové voleb dojednají společný 
program coby konsensus mezi pro
gramy, s nimiž do voleb šli, a budou 
o jeho naplnění jednat prostřednic
tvím Studentského parlamentu, s po
litiky města a vedoucími relevantních 
odborů.

„Obecným cílem projektu bude 
na jedné straně přispět k probuzení 
zájmu mladých lidí o dění ve městech 

a obcích na Chomutovsku, představit 
a pomoci jim poznat a vyzkoušet si 
demokratické formy účasti na správě 
obce, na straně druhé pak naučit po
litiky naslouchat občanům, byť takto 
mladým, a poskytnout jim zpětnou 
vazbu,“ popisuje Šlampa.

Zároveň však parlament chce 

nadále produkovat podněty pro ve
dení města, hlavně v oblasti školství, 
bezpečnosti a kultury ve městě. 
Momentálně navazujeme spolu
práci i s Krajským parlamentem dětí 
a mládeže Ústeckého kraje, kde se 
chce dotknout otázky chomutovské 
nemocnice.
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pevná StanoviŠtě 
velKoobjemovýcH 
KontejnerŮ

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

objednávání velKoob-
jemovýcH KontejnerŮ
Možno objednat kontejne-

ry 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 hodi-
nách: celoročně pondělí do pátku 
6.30–15.00 hod. Možnost objednání 
odtahu mot. vozidla odtahovou 
službou po dohodě s dispečerem.

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

velKoobjemový odpad – 
SběrnÉ dvory a míSta
Občané města mohou 

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

odpady odkládat na stanoviště 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.–30.10. po až pá: 7.00–17.00;  
so: 7.00–14.00

bioodpad
Rodinné domy jsou 
vybaveny kompostejnery 

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

bližší informace k bodům 3 a 4 – 
ved. provozu 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 2017

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.

5.4., 19.4. – 29.11.  
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.

12.4., 26.4. – 22.11. 
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.

4.4.,18.4. – 28.11.  
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 až za skládku, Ctiborova, 
Jugoslávská, Sladkovského, Žerotínova

11.4., 25.4. – 21.11.
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

14.4., 28.4. – 24.11. 
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.

3.4., 17.4. – 27.11.
pondělí (sudý týden)

Oblast 

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

10.4., 24.4. – 20.11.
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.

6.4., 20.4. – 30.11.
čtvrtek (sudý týden)

Oblast 

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

13.4., 27.4. – 23.11.
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.

7.4., 21.4. – 1.12. 
pátek (sudý týden)

pevná StanoviŠtě velKoobjemovýcH KontejnerŮ
M. Pujmanové 4016 | Ak. Heyrovského 4844 | Sokolská 4410 

2.1.–6.1. 30.1.–3.2. 27.2.–3.3. 27.3.–31.3. 24.4.–28.4.. 22.5.–26.5. 19.6.–23.6. 17.7.–21.7. 14.8.–18.8. 11.9.–15.9. 9.10.–13.10.  6.11.–10.11.  4.12.–8.12.

V. Nezvala 4093 | Bělohorská 3446 | Kosmova u garáží | Nové Spořice 4718 
9.1.–13.1. 6.2.–10.2. 6.3.–10.3. 3.4.–7.4. 2.5.–5.5. 29.5.–2.6. 26.6.–30.6. 24.7.–28.7. 21.8.–25.8. 18.9.–22.9.  16.10.-20.10.  13.11.–16.11.  11.12.–15.12.

Březenecká 4750 | 17. listopadu 4793 | Kamenná 5110 | Kamenný vrch 5286
16.1.–20.1. 13.2.–17.2. 13.3.–17.3. 10.4.–13.4. 9.5.–12.5. 5.6.–9.6. 3.7.–7.7. 31.7.–4.8. 28.8.–1.9. 25.9.–29.9.  23.10.–27.10.  20.11.–24.11.  18.12.-22.12.

Skalková 5284 | Výletní 5264 | Písečná 5034
23.1.–27.1. 20.2.–24.2. 20.3.–24.3. 18.4.–21.4. 15.5–19.5. 12.6.–16.6. 10.7.–14.7. 7.8.–11.8. 4.9.–8.9. 2.10.–6.10.  30.10.–3.11.  27.11.–1.12.  27.12.–29.12.

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
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KřížovKa Před sto lety 23. února několik stovek lidí demonstrovalo na chomutovském náměstí proti (tajenka). Demonstrace přerostla v nepokoje.
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oSmiSměrKa Zoopark v polovině února pořádá (tajenka). vtipy

Telefonát na horskou službu: 
„Jsem vysoko v horách, nevím 
kde, smetla mě lavina, jsem po 
pás zapadlý ve sněhu a blíží se 
k mně medvěd! Co mám dělat?” 
„Nemusíte dělat vůbec nic. 
O všechno se postará medvěd.”

Ve zprávách říkali, že by každý, 
kdo vyrazí na cesty v tomhle 
počasí, měl mít s sebou řetězy, 
lopatu, deku, rozmrazovač, tažné 
lano, baterku, hever a náhradní 
kolo... No, vypadal jsem ráno 
v autobuse jako pitomec…”

Lyžař přijíždí do hotelu, kde 
pravidelně bydlí. Recepční: 

„Račte si přát pokoj číslo třicet 
sedm jako posledně?” 
„Samozřejmě.” 
„Snídaně a večeře jako posledně?” 
„Samozřejmě.” 
„A budete si přát, aby vás také 
odvezli do stejné nemocnice 
jako minule?”

„Lékař mi tvrdil, že mám vlohy 
pro lyžování.” 
„Jak to poznal?” 
„Prý mi rychle srůstají kosti.”

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém 
vzduchu, nenaříkej a táhni mě 
zase nahoru!”

AOrtA, AVŠAK, BUBeN, ČetBA, DUPOt, eLItA, HrOMY, cHrLIČ, KALAN, 
KAVKAZ, KLANDr, KOLeK, KONtAKt, KUPON, LÉČBA, OPtIMUM, PAJDA, 
PALMA, PIJAN, POZDrAV, reBUt, SetBA, StOKA, SUŠeNKA, VIJAN, VZADU
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 5.2. ne 15.00  tančíme a zpíváme S míŠou – interaktivní písničková show 
pro děti i jejich rodiče. Vítané jsou děti v kostýmech.

 8.2. st 17.00  večerníčeK nejen pro Seniory
 11.2. so 20.00  pleS záKladní umělecKÉ ŠKoly
 16.2. čt 19.00  žena, Která uvařila SvÉHo manžela – hra začíná 

v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na 
oslavu třetího výročí svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být 
"překvapení". V retrospektivách se divák dozvídá, jaké události předchá-
zely této "poslední večeři".

 21.2.  út 19.00  Hity, KterÉ Stále letí – koncert Festivalového orchestru Petra 
Macka a jeho hostů – Tomáše Savky a dalších talentů z mezinárodní 
jazzové a státní konzervatoře Praha. Program doplní trumpetista prof. 
Julius Baroš a jeho studenti.

 27.2. po 19.00  poSlední ze žHavýcH milencŮ – starší majitel rybí 
restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství odhodlá 
k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Roztoužený svůdník 
si do bytu své maminky postupně pozve tři různé typy žen a dostává 
se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě 
komičtějšími výsledky.

5.2. ne 15.00  

8.2. st 17.00  
11.2. so 20.00  
16.2. čt 19.00  

21.2.  út 19.00  

27.2. po 19.00  

MĚStSKÉ DIVADLO

 1.2. st 17.00 miluji tě modře
   19.30 odySea
 2.2. čt 17.00 aSSaSSin’S creed (3d)
   18.00 miluji tě modře
   20.00 KruHy
 3.2. pá 11.00 anděl páně 2
   15.00 pSí poSlání
   17.00 vŠecHno nebo nic
   20.00 KruHy
 4.2. so 15.00 leGo® batman Film (3d)
   17.00 míSto u moře
   18.00 KruHy
   20.00 ricHard mÜller: nepoznaný
 5.2. ne 15.00 leGo® batman Film (3d)
   17.00 leGo® batman Film 
   18.00 vŠecHno nebo nic
   20.00 míSto u moře
 6.2. po 17.00 anděl páně 2
   19.00 KruHy
 7.2. út 17.15 ovčáčeK čtveráčeK
   19.00 ricHard mÜller: nepoznaný
 8.2. st 17.00 leGo® batman Film (3d)
   19.00 jacKie
 9.2. čt 16.00 padeSát odStínŮ temnoty
   17.00 padeSát odStínŮ temnoty
   20.00 padeSát odStínŮ temnoty
 10.2. pá 16.00 divoKÉ vlny 2
   17.00 padeSát odStínŮ temnoty
   19.00 padeSát odStínŮ temnoty
   20.00 padeSát odStínŮ temnoty
 11.2. so 15.00 anděl páně 2
   16.00 Spojenci
   18.00 padeSát odStínŮ temnoty
   19.00 padeSát odStínŮ temnoty
 12.2. ne 15.00 leGo® batman Film 
   17.00 míSto u moře
   18.00 padeSát odStínŮ temnoty
   20.00 vŠecHno nebo nic
 13.2. po 17.00 KruHy
   18.00 padeSát odStínŮ temnoty
   20.00 padeSát odStínŮ temnoty
 14.2. út 17.00 anděl páně 2
   18.00 vŠecHno nebo nic
   19.30 padeSát odStínŮ temnoty
 15.2. st 17.00 odySea
   19.00 miluji tě modře
 16.2. čt 17.00 t2 trainSpottinG
   18.00  miluji tě modře
   20.00 mlčení
 17.2. pá 17.00 zpívej
   18.00 lÉK na život
   20.00 t2 trainSpottinG
 18.2. so 15.00 leGo® batman Film 
   17.00 pSí poSlání
   18.00 t2 trainSpottinG
   20.00 lÉK na život
 19.2. ne 15.00 divoKÉ vlny 2
   17.00 padeSát odStínŮ temnoty
   18.00 t2 trainSpottinG
   20.00 mlčení
 20.2. po 17.00 lÉK na život
   19.00 zlato
 21.2. út 17.00 pSí poSlání
   19.30 zlato
 22.2. st 17.00 Strnadovi
   19.00 trabantem jižní ameriKou S danem přibáněm 
   20.00 pyroman
 23.2. čt 17.00 peS ro(c)Ku 
   18.00 moonliGHt 
   19.30 i dva jSou rodina
 24.2. pá 17.00 peS ro(c)Ku 
   18.00 i dva jSou rodina
   19.30 joHn WicK 2
 25.2. so 15.00 peS ro(c)Ku 
   17.00 bába z ledu
   18.45 antonín dvořáK: ruSalKa – nová inScenace
   20.00 joHn WicK 2
 26.2. ne 15.00 zpívej
   17.00 anděl páně 2
   18.00 joHn WicK 2
   19.30 bába z ledu
 27.2. po 11.00 peS ro(c)Ku 
   17.00 pSí poSlání
   19.00 mlčení
 28.2. út 11.00 leGo® batman Film (3d)
   17.00 vŠecHno nebo nic
   19.00 bába z ledu

 1.2. st 17.00
   
 2.2. čt 17.00
   18.00
   20.00
 3.2. pá 11.00
   15.00
   17.00
   20.00
 4.2. so 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 5.2. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 6.2. po 17.00
   19.00
 7.2. út 17.15
   19.00
 8.2. st 17.00
   19.00
 9.2. čt 16.00
   17.00
   20.00
 10.2. pá 16.00 
   17.00
   19.00
   20.00
 11.2. so 15.00
   16.00
   18.00
   19.00
 12.2. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 13.2. po 17.00
   18.00
   20.00
 14.2. út 17.00
   18.00
   19.30
 15.2. st 17.00
   19.00
 16.2. čt 17.00
   18.00
   20.00
 17.2. pá 17.00
   18.00
   20.00
 18.2. so 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 19.2. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 20.2. po 17.00
   19.00
 21.2. út 17.00
   19.30
 22.2. st 17.00
   19.00
   20.00
 23.2. čt 17.00
   18.00
   19.30
 24.2. pá 17.00
   18.00
   19.30
 25.2. so 15.00
   17.00
   18.45
   20.00
 26.2. ne 15.00
   17.00
   18.00
   19.30
 27.2. po 11.00
   17.00
   19.00
 28.2. út 11.00
   17.00
   19.00

KINO SVĚt

 2.2. čt 16.00  Koncert Sboru líStečeK – zpívají žáci ZŠ a MŠ 17. listopadu 
Chomutov – Café Atrium

 4.2. so 19.00  ivan HlaS trio – ivan HlaS, norbi KovacS, olin 
nejezcHleba – Hřebíkárna

 11.2.  so 20.00  jindra KejaK, criSSy – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)
 17.2.  pá 19.00  Koncert petra bÖrnerová trio – acouStic FolK & 

rootS & blueS – Cafe Atrium 
 18.2.  so 19.00  t4 – roman draGoun, StaniSlav „KláSeK“ KubeŠ, 

martin Kopřiva, vladimír „Guma“ KulHáneK – 
Hřebíkárna 

 18.2.  so 20.00  KočKy – traveSti SHoW – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)

 2.2. čt 16.00  

 4.2. so 19.00

 11.2.  so 20.00
 17.2.  pá 19.00

 18.2.  so 19.00

 18.2.  so 20.00

KONcertY

 17.2. pá 17.30  cHomutov – oceláři třinec – extraligové hokejové utkání – 
zimní stadion

 26.2.  ne 15.30  cHomutov – mladá boleSlav – extraligové hokejové utkání 
– zimní stadion

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

 17.2. pá 17.30

 26.2.  ne 15.30

    caliStHeniKa + parKour trÉninK

SPOrt

 Od 2.2.  marKýz Franz von bayroS (1866 – 1924) a ti druzí – 
současná světová grafi ka z oblasti Ars erotika – Pavel Hlavatý – vernisáž 2. 2. 
v 17 hodin – galerie Špejchar

 Od 7.2.  dřevomalby – Tomáš Záborec – vernisáž výstavy 7. 2. v 17 hodin – 
galerie Lurago

 Od 20.2. FotoGraFie StaniSlava Foita – Café Atrium
 Do 24.2.  portrÉty z čecH a moravy – druhá polovina souboru fotografi í 

Petry Flath – Dům J. Popela
 Do 28.2. Fotoobrazy – odrazy – Radovan Smokoň – výstavní síň knihovny
 Do 28.2. Kurz KreSby a GraFiKy – lektor R. Křelina – galerie Na schodech
 Do 18.3.  HanS KudlicH, oSvoboditel SedláKŮ – ke 100. výročí úmrtí 

revolucionáře a buřiče – muzeum radnice
 Do 31.3.  iva HÜttnerová – výstava obrazů herečky a malířky – galerie Zlatý 

Klenot

 Od 2.2.  marKýz Franz von bayroS (1866 – 1924) a ti druzí

 Od 7.2.  dřevomalby

 Od 20.2. FotoGraFie StaniSlava Foita
 Do 24.2.  portrÉty z čecH a moravy

 Do 28.2. Fotoobrazy – odrazy
 Do 28.2. Kurz KreSby a GraFiKy
 Do 18.3.  HanS KudlicH, oSvoboditel SedláKŮ

 Do 31.3.  iva HÜttnerová

VÝStAVY

Pravidelné 
akce

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

  minerály a Horniny KruŠnoHoří – Dům Jiřího Popela
   poHledy do pravěKu – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – KamennÉ plaStiKy – expozice muzea na radnici
  FialŮv poHyblivý betlÉm – expozice muzea na radnici

   

  minerály a Horniny KruŠnoHoří
   poHledy do pravěKu

  lapidárium – KamennÉ plaStiKy
  FialŮv poHyblivý betlÉm

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

 9.2. čt 18.00  Koncert vítězŮ ŠKolníHo Kola Soutěže 
 23.2. čt 18.00  Sny - komponovaný večer Lenky Novákové s klavírem 

9.2. čt 18.00  
23.2. čt 18.00  

ZUŠ t. G. MASArYKA
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 3.2. pá 07.30  výletníčeK – Dětský svět u hafíka -–výlet vhodný pro děti od 5 let
 8.2.  st 17.30  valentýnSKÉ KorálKování
 24.2. pá 10.00  mimíSeK

   country taneční Klub laSo – každou středu od 18 hodin
   autodráHa pro veřejnoSt – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopolední KeramiKa – každé úterý od 10 hodin
   KeramiKa pro doSpělÉ a mládež – každou středu od 17 hodin
   zumba Fit nejen pro maminKy – každou středu od 10 hodin
   zumba Fit – každý čtvrtek od 17 hodin, každé pondělí od 18 hodin
   cvičíneK – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

Pravidelné 
akce

 1.2.  st 18.00  Herbář aneb bylinář – PaedDr. Jiří Roth – SKKS

 4.2. so 10.00  den v Krytu – zpřístupnění krytu civilní obrany s bohatým progra-
mem – budova ZŠ Duhová cesta, Havlíčkova ulice

 7.2. út 09.30  (ne)bezpečný věK – přednáška ve spolupráci s Policií ČR o bez-
pečném stáří – SKKS 

 7.2.  út 18.00  lidSKÉ vztaHy a emoce z poHledu buddHiSmu – 
přednáší Jakub Kadlec – Lipská 2207, bývalé kino Oko

 8.2. st 17.30  aStroloGie – horoskop České republiky v psychologických souvis-
lostech – SKKS

 9.2. čt 18.00  art zaStavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium

 11.2.  so 08.00  SeveročeSKÉ FarmářSKÉ trHy – náměstí 1. máje

 11.2.  so 13.00  KeramicKá dílna – Rodinné zápolení 2017 – SVČ Domeček

 11. a 25.2.  14.00  babičKo, vyprávěj – literárně dramatické kurzy obsahově vychá-
zející ze vzpomínek babiček – PZOO 

 13.2.  po 17.00  SetKání nad KniHou jana Kadlece – Krušnohorská 
železniční trať Chomutov – Vejprty – SKKS

 16.2.  čt 17.30  ŠKola jinaK – jak mít ve škole spokojené, šťastné a kreativní děti – 
Café Atrium

 18.2. so 13.00  maSopuSt v zooparKu – průvod masek, divadlo V Pytli, kapela 
Ponožky pana Semtamťuka – skanzen Stará Ves

 20.2.  po 17.00  ze Srdce evropy do SantiaGa de compoStela aneb 
pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska – cestovatel-
ská přednáška s Patrikem Kotrbou – SKKS

 21.2. út 17.00  partnerSKÉ, rodinnÉ a rodovÉ vazby naŠeHo bytí 
– přednáška Leony Hrnkové – Café Atrium

 22.2.  st 17.00  židovSKÉ tradice a zvyKy – přednáška Karla Hrdličky – Café 
Atrium

 22.2.  st 18.00  povídání o číně – ceSta tajči – přednáška s Jaroslavem 
a Jiřím Dostálovými a Romanem Steigerem – SKKS

 22.2.  st 19.00  lecHtivý večer S radimem uzlem – MUSIC XS CLUB (býva-
lý Švermák)

 23.2.  čt 16.00  SetKání S biotroniKem – lektor Tomáš Pfeifer – SKKS

 25.2. so 17.00  doteK orientu vi. – taneční show – SKKS

 25.2.  so 20.00  peKař, HoSt: jaKub děKan – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)

 26.2.  ne 15.00  youtube StarS live – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák) 

    proHlídKy interiÉrŮ Staveb ve StarÉ vSi S prŮvod-
cem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

podrobný Kalendář 
aKcí najdete na Webu:
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NeJLePŠÍ SPOrtOVec cHOMUtOVSKA 2016

Jaro máme silnější, těší se 
hokejbalisté z Dandy chomutov

Poosmé na trůn usedla Baumrtová

Starší žáci 
dovezli bronz

V loňském roce slavili titul mis
trů 2. národní hokejbalové ligy a le
tos dokazují, že to nebyla náhoda. Po 
podzimní části sezony jsou hokejba
listé z Dandy Chomutov na pátém 
místě tabulky s odstupem pouhých 
dvou bodů na druhou příčku. I když 
před sezonou nechtěli mluvit o obha
jobě, na jaře si o ni mohou zahrát. 

„Před sezonou jsme hlásili, že as
piranty na titul budou jiné týmy, ale 
průběh soutěže dokazuje, že každý 
tým do pátého místa může bojovat 
o celkové prvenství,“ říká obránce 
Tomáš Chyba, podle kterého se na 
podzimních výkonech projevilo, že 
tým odehrál jen málo zápasů v ide
ální sestavě. To by se nyní mohlo 

změnit. „Po novém roce se obvykle 
scházíme ve vyšším počtu a zapojí se 
i hráči, kteří na začátku sezony měli 
své povinnosti. Na jaře jsme silnější 
než na startu sezony,“ vysvětluje. 

V loňském roce působila v druž
stvu řada silných individualit, v le
tošním roce po odchodu zkušených 
opor se klub spoléhá na týmové 
výkony. „Bojujeme jako tým. Naše 
hra není dokonalá, a tak to musíme 
poctivě odmakat,“ vysvětluje Tomáš 
Chyba a připomíná, že změny se 
udály i v brankovišti. Zatímco 
v loňském roce hájili svatyni Dandy 
Chomutov hokejoví brankáři, v le
tošním roce se do ní vrátil Lukáš 
Buřval. „Jednou už nám titul vychy

tal a opět podává výborné výkony. 
Podrží nás, když je třeba. Druhý 
gólman Roy Solčáni letos nabírá 
zkušenosti, ale už nyní prokazuje své 
kvality,“ hodnotí.  

I když tým přes zimní pauzu kvůli 
pracovním povinnostem hráčů ne
měl čas na společné tréninky, Tomáš 
Chyba věří, že se na jaře podaří splnit 
cíl účasti ve fi nále. „I letos máme 
hodně kvalitních hráčů se zkuše
nostmi z hokejbalu nebo hokeje, takže 
není problém sejít se po delší době 
přímo na utkání,“ říká. „Pokud se se
jdeme v ideální sestavě, jsme schopni 
porazit kohokoliv. Věřím, že letos 
pohár můžeme nad hlavu zvednout 
znovu,“ uzavírá. 

Široké zastoupení různých 
sportů, všechny možné kategorie 
sportovců, pestrý kulturní pro
gram, ale už poosmé stejný vítěz. 
To byly atributy vyhlášení tradiční 
ankety Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska za uplynulý rok.

Zmíněným králem sportovců 
nebyl nikdo jiný než plavkyně 
Simona Baumrtová, jejíž rok 2016 
sice nebyl úplně hvězdný, ale účast 
na olympiádě a čtyři umístění ve 
druhé desítce na mistrovství světa jí 
stačily k prodloužení obdivuhodné 
série na osm prvenství v řadě, když 
předtím ještě kralovala v mládež
nické kategorii. Galavečeru dodala 
lesk nejen coby prostá vítězka, ale 
v růžových šatech s odhalenými 
rameny i jako jeho ozdoba. Přitom 
nechybělo mnoho a diváci se jí 

nemuseli dočkat. Závodnice Slávie 
Chomutov a dlouholetá reprezen
tantka totiž na poslední chvíli spolu 
s oddílovým kolegou Tomášem 
Frantou dorazila z Prahy, odkud si 
z vyhlášení nejlepších plavců loň
ska přivezla třetí místo mezi seni
ory, Franta pak druhé mezi juniory.

Zatímco o prvenství nebylo po
chyb, obsazení druhé příčky bylo 
překvapením. Hlasování sportov
ních novinářů, členů okresních 
sportovních sdružení a tělovýchov
ných jednot a také čtenářů pořáda
jícího Chomutovského deníku na ni 
dosadilo fotbalistu FC Chomutov 
Patrika Gedeona. Ten se na sklonku 
kariéry vrátil do mateřského klubu, 
kterému odvádí výborné služby. 
Třetí místo obsadil hokejový re
prezentant David Kämpf, na pátém 

místě následovaný spoluhráčem 
Janem Ruttou. Jako celek Piráti 
vyhráli kategorii kolektivů a jejich 
kouč Vladimír Růžička zase kate
gorii trenérů. Mezi mládežníky nej
výše vystoupala závodnice Karate 
klubu Kadaň a Klášterec Kristýna 
Tesařová.

Účastníci galavečera se dobře 
bavili nejen při rozhovorech mode

rátora Radka Šilhana s vyhlašova
nými sportovci a předávajícími, ale 
i při kulturních vystoupeních, které 
tvořily předěly mezi kategoriemi. 
Také se jim, pokud by se s ní dosud 
náhodou ještě nesetkali, dostalo 
z moderátorových úst doporu
čení přečíst si knihu Olympionici 
Chomutovska, kterou před Vánoci 
vydalo město.

Úvodní lednový víkend patřil ve 
fl orbalovém kalendáři prvnímu roč
níku mládežnického turnaje Prague 
Floorball Cup, na kterém nechyběla 
ani výprava chomutovských fl orba
listů. Ti do Prahy vyrazili v rekord
ním počtu, neboť startovali v pěti 
kategoriích. 

Nejlépe se na turnaji vedlo star
ším žákům, kteří základní skupinou 
prošli bez prohry s vynikajícím skóre 
25:4. Nad jejich síly byl však v se
mifi nále soupeř z Mladé Boleslavi, 
a tak se z Prahy vrátili s bronzovými 
medailemi. Do vyřazovacích bojů 
se probojovaly také týmy mladších 
žáků a elévů. Něžnou polovičku 
klubu na turnaji zastupovaly mladší 
žákyně a juniorky.

jednotlivci doSpělí
1. Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov), 2. Patrik Gedeon 
(fotbal, FC Chomutov), 3. David Kämpf (hokej, Piráti Chomutov), 
4. Ondřej Bišický (kanoistika, Sportclub 80 Chomutov), 5. Jan Rutta 
(hokej, Piráti Chomutov), 6. Pavel Holý (judo, TJ VTŽ Chomutov), 
7. Markéta Štolová (atletika, TJ VTŽ Chomutov), 8. Karel Šantora 
(fl orbal, Florbal Chomutov), 9. Petr Nový (futsal, Baník Chomutov), 
10. Eduard Heluz (basketbal, Levharti Chomutov)

jednotlivci mládež 
1. Kristýna Tesařová (karate, Karate klub Kadaň a Klášterec), 2. Tomáš 
Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov). 3. Jakub Terešák (motokros, 
Motosportklub Málkov), 4. Michal Čeřovský (kanoistika, SC 80 Cho-
mutov), 5. David Kaše (hokej, Piráti Chomutov)

KoleKtivy doSpělí 
1. Piráti Chomutov (hokej), 2. TJ Slávie Chomutov (plavání), 3. Baník 
Chomutov (futsal).

KoleKtivy mládeže 
1. mládež SK Kosagym Kadaň (kickbox), 2. junioři U19 Levhartů Cho-
mutov (basketbal), 3. žákyně Sportclub 80 Beavers Chomutov (softbal)

trenÉři 
1. Vladimír Růžička (hokej, Piráti Chomutov), 2. Marek Vopat (judo, 
TJ VTŽ Chomutov), 3. František Filip (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov)

maSterS 
Petr Smítka (kanoistika, SC 80 Chomutov)

Sportovní Hvězda deníKu 
Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov).



sport fotostrana

Zima venku láká do  teplých 
vnitřních prostorů galerií a v Cho
mutově bylo v lednu na co koukat. 
Velmi zajímavé výstavy jsou k vi
dění i v únoru. 

Galerie Lurago nabízí do konce 
února prohlídku dřevomaleb Tomáše 
Záborce. Ten motivy pro svá díla 
čerpá výhradně v přírodě. Olejové 
barvy nanáší na vyřezané obrazy bez 
rámů, což jim dodává možnost dal
šího rozšíření. Výstava má vernisáž 
7. února v 17 hodin. 

Nezaměnitelný styl malby má 

herečka a malířka Iva Hüttnerová. 
Ta své obrázky vystavuje v gale
rii Zlatý klenot. Její díla jsou velmi 
konkrétní, mají svůj rukopis, od 
kterého se malířka příliš nevzdaluje. 
Obrázky, které pohladí duši, si lidé 
mohou prohlédnout do 31. března. 

Prostory Café Atria zaplnily ob
razy Romana Křeliny. Ten vytvořil 
díla, které přímo zapadají do kon
textu kavárny. „Jsou to tematické 
obrazy, někdy s nevšedními náměty. 
Například na centrálním obrazu je 
velký šálek s čajem, kolem kterého 

stojí rodina. Postavy jsou však malé 
a z obrazu vzniká dojem, že šálek 
nahrazuje bazén, do kterého postavy 
chtějí vstoupit,“ popsal výstavu sám 
autor. Výstavu s názvem Tea Time si 
mohou návštěvníci kavárny prohléd
nout do 20. února. 

V lednu byla přístupná například 
výstava Pavla Hlavatého s názvem 
Grafi ka – obrazy snů a skutečností 
v galerii Špejchar. Umělec byl za 
svou výstavu Protestkresby 68 do
konce tři roky vězněn a dvacet let 
nesměl v tehdejší ČSSR vystavovat. 

Přesto vystavoval například v Belgii, 
Francii či Japonsku. Za svou tvorbu 
získal téměř padesát mezinárodních 
ocenění.

Kamenotisky a jiné tisky si mohli 
prohlédnout lidé v galerii Lurago. 
Autor Jan Nebeský dokonce při ver
nisáži přítomným ukázal, jak takové 
kamenotisky vznikají a jakou tech
nikou je vyrábí. „To bylo velmi zají
mavé, protože pro obtisky z kame
notisku je zapotřebí speciální lis, ale 
autor to dokázal i bez něj,“ doplnil 
kurátor výstavy Roman Křelina. 

Zima venku láká do  teplých 
vnitřních prostorů galerií a v Cho

herečka a malířka Iva Hüttnerová. 
Ta své obrázky vystavuje v gale

stojí rodina. Postavy jsou však malé 
a z obrazu vzniká dojem, že šálek 

Přesto vystavoval například v Belgii, 
Francii či Japonsku. Za svou tvorbu 

Galerie nabídnou dřevomalby, 
kavárnu i krásné obrázky
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Výstava Kamenotisky a jiné tisky – Jan Nebeský

Vernisáž výstavy Ivy Hüttnerové

Výstava Tea Time – Roman Křelina

Výstava Tea Time – Roman Křelina

Výstava Grafi ka – Pavel Hlavatý

Výstava Kamenotisky a jiné tisky – Jan Nebeský




