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� aktuality
 4 NA TRHY DO 

CHOMUTOVA PŘIJEDE 
PĚT ŘEZNÍKŮ
V sobotu 20. února se budou 
na náměstí 1. máje konat 
první letošní Severočeské 
farmářské trhy, tentokrát budou 
zabijačkové.

� aktuality
 5 OD BŘEZNA ZAČNOU 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
SVÁŽET BIOODPAD
 V březnu začnou technické 
služby opět svážet bioodpad. Až 
do poloviny prosince letošního 
roku ho budou vyvážet 
v intervalu dvou týdnů, jednou 
za měsíc nádoby vymývají.

� téma
 6 CHOMUTOVSKÉ 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
NABÍZEJÍ VELMI PESTRÉ 
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
V letošním roce kvůli pandemii 
koronaviru nemohly střední 
školy předávat informace 
o nabízených oborech 
vzdělávání budoucím žákům 
a jejich rodičům osobně.

� minitéma
 9 SADY ČESKOSLOVENSKÉ 

ARMÁDY PŘIHLÍŽELY 
VZTYČENÍ I ODSTRANĚNÍ 
NĚKOLIKA POMNÍKŮ
Pracovníci chomutovského 
muzea vypracovali přehled 
historie památníků 
v současném městském parku.

� historie
 14 PRVNÍM ŘEDITELEM 

ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 
V CHOMUTOVĚ BYL 
MILAN JINDRA
Oblastní muzeum v Chomutově 
otevřelo výstavu pod názvem 
50 let chomutovských bílých 
andělů.

� sport
 22 CO MĚLY LEVHARTICE 

VYHRÁT, TO VYHRÁLY
I v současném systému 
protiepidemických opatření 
jsou nejvyšší soutěže 
v některých sportech povoleny.

� fotostrana
 23 MUZEUM NA KOČIČÁKU 

MĚNÍ BÝVALÝ KRYT 
CIVILNÍ OBRANY NA 
VÝSTAVNÍ PROSTORY
Zcela nový výstavní prostor 
vzniká v bývalém krytu civilní 
obrany v Havlíčkově ulici. 
Členové Muzea čs. opevnění 
z let 1936–1938 Na Kočičáku 
tam instalují stovky exponátů.
 

CHCETE MĚ?
Serinka je přibližně 7 let stará 
kříženka labradora. Je to hodná, 
klidná a milá fenka, vhodná 
nejlépe k domku se zahradou 
a s trvalým přístupem dovnitř 
domu.

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.

SOUTĚŽ PEDAGOGICKÉHO 
INSTITUTU OVLÁDL IT TECHNIK 

Z CHOMUTOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
více na straně 21

Magistrát města Chomutova 
(radnice, Zborovská ulice, 
Husovo náměstí)
pondělí, středa:  08 až 11 h, 
 15 až 17 h
úterý, čtvrtek:  08 až 11 h,
 13 až 15 h

Finanční úřad Chomutov
pondělí:  08 až 13 h
středa 08 až 13 h

Katastrální úřad Chomutov
pondělí:  08 až 17 h
středa: 08 až 17 h

Úřad práce Chomutov
pondělí, středa:  08 až 12 h,
 13 až 17 h

Okresní soud Chomutov
pondělí:  7.30 až 16.30 h
úterý, čtvrtek:  7.30 až 15 h
středa:  7.30 až 15.30 h
pátek:  7.30 až 14 h

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Chomutov
pondělí, středa: 8 až 17 hodin

Vzhledem k možnému vývoji 
situace v nouzovém stavu je 
nutné informace aktuálně 
ověřit.

ÚŘEDNÍ HODINY 
VE STAVU NOUZE
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Nad farmářskými trhy 
visí otazník

V sobotu 20. února se měly na 
náměstí 1. máje konat první letošní 
Severočeské farmářské trhy, tento-
krát zabijačkové. Na konci ledna 
však v důsledku vládního naří-
zení bylo konání trhů zakázané. 
Vzhledem k velmi dynamickému 
vývoji situace v nouzovém stavu 
je však možné, že se do termínu 
konání opatření změní. Zda se tedy 
trhy konat budou je nutné aktuálně 
ověřit na facebookových profilech 
Severočeských farmářských trů či 
města Chomutova.

Kompletní zabijačkovou na-

bídku mělo přivézt hned pět řez-
níků, lidé by si mohli koupit napří-
klad polévku i guláš, vakuovaný 
ovar i s vývarem, jitrnice, jelita, 
prejt, tlačenku, paštiky, sulc, uzené 
maso a mnoho dalšího.

Kromě řezníků by měli na ná-
městí přijet i další oblíbení prodejci.

Severočeské farmářské trhy by 
se od února měly konat každých 
čtrnáct dní v sobotu na náměstí 
1. máje až do Vánoc. Opět záleží na 
aktuální situaci. Pochoutky si však 
lidé mohou zakoupit kdykoli na 
 e-shopu www.nakupztrhu.cz.

Sportovci si užívají kilometry 
běžkařské stopy z údolí do hor

Štědrá sněhová nadílka 
v Krušných horách umožnila 
strojovou úpravu cyklostezky 
v Bezručově údolí směrem na Horu 
Sv. Šebestiána a také z Pašerácké 
stezky do Boleboře. „Letošní zima 
přeje všem zimním sportům a rado-
vánkám. Snažíme se občanům zpří-
jemnit volné chvíle v této nelehké 
době a využít k tomu krásnou pří-
rodu Krušných hor, která se nachází 

jen pár kilometrů od centra města. 
Okolním obcím jsme proto nabídli 
naši techniku i zkušené pracovníky, 
abychom maximálně prodloužili 
běžkařskou stopu,“ řekl náměs-
tek primátora Milan Märc, který je 
současně předsedou Dobrovolného 
svazku obcí Chomutovsko.

Vzhledem k možnostem, které 
město Chomutov má v podobě čtyř-
kolky a profesionálního stopovače, 
vedení města využilo výborných sně-
hových podmínek a spolu s okolními 
obcemi společnými silami nechaly 
strojově protáhnout dalších pár ki-
lometrů běžkařské trasy od pomy-
slné vstupní brány města, kterou je 
Bezručovo údolí. Nadšenci běžeckého 
lyžování mohou bílou stopu projet 
až na Horu Sv. Šebestiána a nebo 
Pašeráckou stezkou do Boleboře.

Trasa je v obou směrech upravo-
vána podle nově napadaných sněho-
vých centimetrů. Po levé straně na 
začátku stezky si na své přijdou také 
sáňkaři a pro pěší turistiku je k dis-
pozici stezka po modré značce.

Výkup bytů od soukromých vlastníků pokračuje
Zhruba tři miliony korun zbývají 

z celkové částky vyšší než šest mi-
lionů korun na výkup bytů městem 
Chomutov od soukromých vlastníků. 
K systémovému výkupů bytů od 
jednotlivých vlastníků přistoupil 
Chomutov jako první město v ČR 
už na jaře roku 2019. Díky dotačním 
prostředkům vykoupil 14 bytových 
jednotek, převážně v sídlištních lo-
kalitách zatížených negativními jevy 
obchodu s chudobou.

V letošním roce v tomto záměru 
pokračuje podle stejných podmínek. 
„Náš nápad s výkupem jednotlivých 

bytů byl pozitivně hodnocen odbor-
níky a v rámci sdílení dobré praxe 
jsme městům dáváni za vzor. Jsem 
tedy rád, že i v současné ekonomicky 
složité době máme možnost získat 
dotaci na pokračování v úspěšném 
projektu,“ řekl náměstek primátora 
pro rozvoj a investice David Dinda.

Město může vykoupit pouze byty 
v osobním vlastnictví, které jsou ihned 
obyvatelné. Součástí prodávané bytové 
jednotky tedy musí být základní vy-
bavení bytu, jako je kuchyňská linka 
s varnou deskou a troubou, toaleta, spr-
cha nebo vana, umyvadlo. Nemovitost 

nesmí být zatížena žádným dluhem 
a může se nacházet v jakékoliv části 
města s výjimkou sídliště Kamenná 
a okolí soudu – v těchto lokalitách není 
možné podle dotačních pravidel výkup 
uskutečnit. Kupní cena za nemovitost 
bude stanovena dle obvyklé kupní ceny 
v místě a čase prodeje, nejvýše však za 
cenu znaleckého posudku.

Vykoupené byty, podpořené 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, přejdou do správy 
města a budou nabídnuty novým ná-
jemníkům. Ti musí především dodržo-
vat řádnou úhradu nájemného a další 

pravidla stanovená nájemní smlouvou. 
„I nadále se primárně chceme zamě-
řovat na matky samoživitelky, seniory 
a mladistvé, kteří opustili dětský do-
mov,“ uvedl náměstek primátora pro 
sociální oblast Milan Märc.

Chomutov chce postupným výku-
pem bytů získat pod kontrolu větší část 
bytového fondu v oblastech zatížených 
spekulanty s nemovitostmi a částečně 
tak vrátit ztracený komfort bydlení 
dlouholetým vlastníkům a nájemníkům.

Více informací o podmínkách 
výkupu nemovitostí je na  
www.vykupbytuchomutov.cz.

Muzeum Na Kočičáku mění 
bývalý kryt na výstavní prostory

Zcela nový výstavní prostor 
vzniká v bývalém krytu civilní 
obrany v Havlíčkově ulici. Členové 
Muzea československého opevnění 
z let 1936–1938 Na Kočičáku tam 
instalují stovky exponátů, které 
provedou návštěvníky obdobím 
let 1918 až 1938. „Prostor byl již 
dříve vybavený nejrůznějšími do-
bovými exponáty, ale sloužil nám 
spíše jako klubovna a sklad, pro 
veřejnost jsme ho otvírali spíše 
výjimečně. Nyní to bude naopak, 
nejenže tu budou vítáni návštěvníci 
z řad široké veřejnosti mnohem čas-
těji, ale prostor bude sloužit hlavně 
pro exkurze škol v rámci vzdělá-
vání,“ uvedl předseda muzea Jiří 
Piramovský.

Rekonstrukce začala loni na 
podzim, v létě byl totiž kryt vyto-
pený vodou a při nutném velkém 
úklidu se členové spolku rozhodli 
ho předělat. „Vše tedy začalo vy-
klizením prostoru, nutnými opra-
vami a výmalbou po vytopení a ná-
sledně jsme plánovali, jak budou 

exponáty rozmístěné. Jednotlivé 
místnosti se budou věnovat na-
příklad československým legiím, 
situaci v roce 1938 ve městě i na 
hranicích, první republice, stráži 
obrany státu, osobnostem, které 
prošli pěším plukem 46 a padlým 
obráncům Krušných hor v roce 
1938,“ popsal předseda.

V nově vybaveném bývalém 
krytu civilní obrany v Havlíčkově 
ulici nově lidé uvidí například pr-
vorepublikovou světnici vojáků 
chomutovského pěšího pluku 46, 
ukázky exponátů z hranic v roce 
1938, slavnostní místnost pěšího 
pluku, šestnáct různých druhů uni-
forem, které budou umístěny ve 
vitrínách, které do krytu zajistilo 
Oblastní muzeum v Chomutově. 
Muzeum Na Kočičáku ve spo-
lupráci s Československou obcí 
legionářskou připravuje panely 
s informacemi o vzniku republiky 
nebo o československých legiích ve 
Francii, Itálii i Rusku.
Pokračování na straně 23.
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KRÁTCE
PRO KNIHY DO OKÉNKA
Předem objednané knihy si 
mohou čtenáři vyzvednout 
bezkontaktně v okně. Objed-
návky knihovna přijímá emai-
lem na beletrie@chomutov-
skaknihovna.cz, telefonicky na 
čísle 474 619 341 nebo on-line 
přes konto čtenáře.

V BŘEZNU ZAČNE SVOZ 
BIOODPADU
Technické služby začnou svážet 
bioodpad z hnědých popelnic. 
Sezóna svozu začíná 29. března 
a skončí 17. prosince letošního 
roku.

POMOC SENIORŮM 
S OČKOVÁNÍM
Senioři nad osmdesát let mo-
hou kvůli pomoci s registrací 
do systému pro očkování proti 
covid-19 volat na linku 474 637 
164. Pomoc zajišťuje město 
Chomutov.

ŘEZNÍCI MĚLI 
NABÍDNOUT ZABÍJAČKU 
První letošní Severočeské 
farmářské trhy se měly konat 
20. února na náměstí 1. máje. 
Vzhledem k zákazu jejich konání 
v rámci vládního nařízení z kon-
ce ledna je nutné ověřit platnost 
na facebooku trhů či města.

NOMINUJTE OSOBNOST 
NA CENU JIŘÍHO 
POPELA
Do konce dubna mohou lidé 
nominovat osobnost na Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic. 
Návrhy je možné zasílat na 
e-mailovou adresu s.skubova@
chomutov-mesto.cz nebo 
na adresu Statutární město 
Chomutov, Zborovská 4602, 
Chomutov.

Od března začnou technické 
služby svážet bioodpad

Problém přemnožených potkanů 
je na čas vyřešen díky deratizaci

V březnu začnou technické 
služby opět svážet bioodpad. Až do 
poloviny prosince letošního roku 
ho budou vyvážet v intervalu dvou 
týdnů, jednou za měsíc nádoby 
vymývají. „Množství bioodpadu 
sebraného za loňský rok od obyvatel 
se zvýšilo oproti roku 2019 o více 
než 150 tun. Důvodem může být 
více srážek a tím i více vegetace než 
v roce 2019, který byl suchým ro-
kem. Také jistě v nárůstu sehrálo roli 
navýšení počtu hnědých kontejnerů 
na bioodpad o 30 kusů. Loni došlo 
ve městě k rozšíření svozu biood-

padu i v sídlištních zástavbách,“ 
uvedl ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Bioodpad je z nádob odvážen na 
kompostárnu, kde je stávající tech-
nologií materiálově využíván pro 
výrobu kompostu. „Mytí nádob pro-
bíhá pomocí speciální mycí nástavby 
na svozovém vozidle. Po vysypání 
odpadu se dovnitř nádoby vsunou 
vysokotlaké trysky, které ji proudem 
vymyjí. Mytí probíhá čistou užitko-
vou vodou bez přidaných chemi-
kálií,“ doplnil vedoucí provozovny 
hospodaření s odpady Marek Pohl. 

Kvalitu třídění bioodpadu hodnotí 
jako velmi dobrou, do hnědých ná-
dob lidé podle jeho slov většinou 
nevhazují odpad, který tam nepa-
tří. Nádoby jsou určené například 
pro posekanou trávu, malé větve 
ze stromů, další rostlinný zahrad-
nický odpad, dále například slupky 
od ovoce a zeleniny, skořápky 
a podobně.

Se svozem bioodpadu začnou 
technické služby 29. března a skončí 
17. prosince. Za sezónu se do kom-
postárny dostane přes osm set tun 
bioodpadu.

Problém přemnožených potkanů 
v Chomutově už není tak palčivý. 
Jejich počet výrazně zredukovala 
plošná deratizace, která na území 
města probíhala od poloviny listo-
padu. Odborná deratizační firma 
během ní na místa, kde byl zvýšený 
výskyt těchto hlodavců zaznamenán, 
položila 1 399 návnad.

Jednalo se o místa na sídlištích 
od Březenecké po Písečnou a také ve 
středu města, především v Palackého 
ulici a okolí a také okolo nákupního 
centra Chomutovka. „Město nikdy 
není potkany zamořeno plošně, vždy 
se jedná o různě velká ohniska. Jsou 
to místa, kde je porušená statika 
budov nebo poškozená kanalizace, 
tam všude si potkani hloubí nory. 
Samozřejmě musejí mít v okolí ně-

jaký zdroj obživy, takže se stahují ke 
kontejnerům na komunální odpad, 
hlavně tam, kde je nepořádek,“ vy-
světluje František Tengler z firmy 
DDD – Služby Kadaň, která derati-
zaci prováděla.

Zásah proběhl ve třech vlnách. 
V první deratizátoři položili ná-
vnady na místa, kde byla přítom-
nost potkanů zjištěna. V odstupech 
se pak na každém z míst uskuteč-
nily dvě kontroly, při kterých byly 
návnady podle potřeby doplněny. 
„Předpokládá se, že tam, kde ná-
vnada nezmizela, už potkani ne-
jsou. Ale nutně to neznamená, že 
o dvě stě metrů dál není nějaké jiné 
potkaní hnízdo. Stejně tak máme 
poznatky, že v některých lokali-
tách jsou potkani tak dobře živeni 

odpadky, že si ani návnadu nevez-
mou,“ říká František Tengler.

Boj proti potkanům je v lidských 
sídlech zřejmě nikdy nekončící 
proces. K jeho větší efektivitě vždy 
významně přispěje součinnost všech 
majitelů nemovitostí a sítí v pro-
blémových územích. „Děkujeme 
všem, kteří se k deratizaci připojili. 
Nejen podle hlášení deratizátorů, ale 
i podle ohlasů od veřejnosti víme, 
že potkanů v Chomutově výrazně 
ubylo,“ říká vedoucí magistrát-
ního odboru životního prostředí 
Dagmar Mutinská. Jak dodává, 
Chomutované mohou k omezení 
výskytu hlodavců přispět nejvíc tím, 
že nebudou vyhazovat zbytky jídel 
a okolo kontejnerů budou udržovat 
pořádek.

Po Vánocích se vyhodilo 
třicet tun stromků

Více než třicet tun odstro-
jených vánočních stromků 
z domácností svezly během 
ledna Technické služby města 
Chomutova. „Se svozem stromků 
začínáme ihned se začátkem roku. 
Lidé je nejčastěji odkládají ke 
kontejnerovým stáním na domovní 
odpad. Letos se množství sveze-
ných stromků trochu zvýšilo,“ 
uvedl ředitel technických služeb 
Zbyněk Koblížek.

Na svoz stromků jsou v pra-
covní dny určená dvě auta s po-

sádkou. „Situaci však pravidelně 
monitorujeme a v případě potřeby 
navyšujeme počty vozidel i pra-
covníků,“ doplnil vedoucí pro-
vozovny hospodaření s odpady 
Marek Pohl.

Na konci ledna svezli pracov-
níci technických služeb přes třicet 
tun stromků, což je zhruba o šest 
tun více než loni. Na konci mě-
síce byl pravidelný svoz ukončen, 
v případě potřeby však organizace 
bude následný svoz řešit flexibilně 
v daných lokalitách.

Město pomáhá při registraci 
na očkování proti covid-19

Město Chomutov pomáhá seni-
orům nad osmdesát let s registrací 
do systému pro očkování proti 
covid-19. „Seniorům, kteří nemají 
chytrý telefon nebo počítač, po-
mohou s registrací naše sociální 
pracovnice,“ řekl náměstek primá-
tora Milan Märc.

Přihlášení na očkování proti 
covid-19 v Centrálním rezervač-
ním systému probíhá ve dvou 
krocích, přičemž první krok je 
registrace a druhý samotná rezer-
vace konkrétního termínu očko-
vání. Veškeré potřebné informace 

a postupy si lidé mohou přečíst 
na stránkách www.mzcr.cz. Pro 
ty, kteří nejsou sami schopni re-
zervaci vyřídit nebo si nejsou 
s čímkoliv jisti, město zřídilo tele-
fonní číslo 474 637 164. Sociální 
pracovnice na této lince dotyč-
ným poradí, jak se mají registro-
vat. Nebo je pozvou na úřad, kde 
s nimi úředníci celé přihlášení 
provedou.

Na telefonní číslo je možné 
se dovolat od pondělí do čtvrtka 
v čase od 8 do 15 hodin nebo 
v pátek od 8 do 13 hodin.
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V letošním roce kvůli pandemii koronaviru nemohly střední školy předávat informace o nabízených oborech 
vzdělávání budoucím žákům a jejich rodičům osobně, volily tedy cestu on-line průvodců, virtuální katalog 
nabídla i Okresní hospodářská komora v Chomutově. Souhrn nabízených oborů vzdělávání i základní 
informace o školách přinášíme i v tomto přehledu. Termín odevzdání přihlášek je do konce března.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA CHOMUTOV
Studium je čtyřleté, denní. První 
dva ročníky studia jsou společné 
pro všechny specializace. Po ab-
solvování prvních dvou let studia 
si žák volí jednu z pěti možných 
specializací. Celé studium je zakon-
čeno maturitní zkouškou.
Nabízené obory: Elektrotechnika
Volba specializace proběhne na 
konci 2. ročníku:
• Automatizační systémy
• Silnoproudá elektrotechnika
• Automatizovaná konstrukce ve 

strojírenství
• Výpočetní systémy
• Technický management
Podmínky přijetí žáka: Kritéria 
jsou zveřejněna na stránkách školy.
Školné: neplatí se
Praxe: 14 dní v 2. a 3. ročníku
Jídelna: ano, jídelna i ubytování 
v budově SZŠ
Mimoškolní aktivity:
Certifikace ECDL, CISCO, 
AUTODESK Academia, Paragraf 
5, Europass, příprava pro Microsoft 
STC, seminář Absolvent, jazykový 
test Scate, E-Twinning
Doplňující informace:
• Škola doporučená zaměstnava-

teli 2019
• Moderní škola 4.0 – 3. místo
• Hrdá škola – Schools United

• ČEPS stipendia
• 6 učeben výpočetní techniky, 4 ja-

zykové učebny, kantýna, školní 
klub, posilovna, kopírka, wifi při-
pojení (ISIC)

Počet přijímaných žáků pro rok 
2021/2022 – 5 tříd (cca 165 žáků)
Kontakt: kontaktní osoba Mgr. 
D. Žižková – zástupce ředitele, 
telefon 474 628 992, 474 628 982, 
info@spscv.cz, zizkova@spscv.cz
Web: www.spscv.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA ENERGETICKÁ 
A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ 
AKADEMIE A STŘEDNÍ 
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV
Škola je Fakultní školou Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad 
Labem, Fakulta zdravotnických 
studií.
Škola zajišťuje výuku v těchto 
typech středních škol:
Střední odborná škola energetická 
a stavební (SOŠEaS)
Obchodní akademie (OA)
Střední zdravotnická škola (SZŠ)
Nabízené obory:
SOŠ energetická a stavební:
Obory vzdělání na 3 roky, zakon-
čené závěrečnou zkouškou s vý-
učním listem:
• Elektrikář pro stroje a zařízení
• Elektrikář pro rozvodná zařízení

• Zámečník
• Instalatér
• Truhlář
• Tesař
• Zedník
• Montér suchých staveb
• Zednické práce
Obory vzdělání na 4 roky, zakon-
čené maturitní zkouškou:
• Strojník požární techniky
• Technik požární ochrany
• Bezpečnost a ochrana obyvatel
• Mechanik elektrotechnik
Obchodní akademie:
Obory vzdělání na 4 roky, zakon-
čené maturitní zkouškou:
• Obchodní akademie
• Sportovní management
Střední zdravotnická škola:
Obory vzdělání na 4 roky, zakon-
čené maturitní zkouškou:
• Praktická sestra
• Sociální činnost
Obor vzdělání na 3 roky, zakon-
čený závěrečnou zkouškou a vý-
učním listem:
• Ošetřovatel
Počty přijímaných: www.esoz.cz/
prijimaci-rizeni-zamer
Základní informace: www.esoz.
cz/prijimaci-rizeni-zakl-info
Kritéria přijetí: www.esoz.cz/
kriteria-prijimaciho-rizeni
Podmínky přijetí žáka:
• V přihlášce je možné uvést dva 

obory školy, není nutné uvádět 

dvě různé střední školy
• Do tříletých oborů – bez přijímací 

zkoušky
• Do čtyřletých (maturitních) oborů 

– s přijímací zkouškou v rámci 
Jednotného systému přijímací 
zkoušky

• Přijímací zkouška se nebude ko-
nat do oborů vzdělání, kde bude 
menší počet přihlášek než mož-
ností v počtech přijatých žáků.

Školné: neplatí se
Poplatky za ubytování v domově 
mládeže: 1 000 korun za měsíc
Poplatky za stravování ve školní 
jídelně: 500 korun za obědy na 
měsíc, celodenní pro ubytované je 
1 000 korun na měsíc
Praxe: Podle jednotlivých oborů
Stravování a ubytování: Dvě 
školní jídelny se školní ku-
chyní v areálech Na Průhoně 
a v Palackého ulici, výdejna stravy 
v objektu Gymnázia Chomutov. 
Výběr ze dvou hlavních jídel. 
Ubytování v domově mládeže hote-
lového typu.
Mimoškolní aktivity:
• Motivační a stipendijní programy
• Rozšíření středoškolské kvalifi-

kace o: oprávnění ke sváření kovů 
a plastů, řidičský průkaz, odborná 
způsobilost v elektrotechnice (vy-
hláška „č. 50“), profesní doved-
nosti při obsluze malých staveb-
ních strojů, profesní dovednosti 

Chomutovské střední školy nabízejí 
velmi pestré možnosti vzdělávání
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pro motorové pily a křovinořezy, 
rozšiřující vzdělání Chůva pro 
děti předškolního věku atd.

• Zahraničí stáže a praxe
Doplňující informace:
Motivační program Prokopa Diviše, 
Motivační program Budoucí poli-
cista Ústeckého kraje, Stipendijní 
program Krajské zdravotní, a.s.
Kontakt:
e-mail: info@esoz.cz
Web: www.esoz.cz
Tel: 474 471 111
Adresa: Na Průhoně 4800, 430 03 
Chomutov
Informace k přijímacímu řízení:
Ing. Miloš Holopírek, milos.holopi-
rek@esoz.cz/tel: 474 471 111
Barbora Babinčáková, barbora.
babincakova@esoz.cz/tel: 474 471 
121
Jiřina Sirůčková, jirina.siruckova@
esoz.cz/tel: 474 471 120

GYMNÁZIUM CHOMUTOV
V současné době je Gymnázium 
Chomutov školou, která poskytuje 
všeobecné vzdělání. Navazuje na 
dlouholetou tradici gymnaziální vý-
uky ve městě, jejíž kořeny sahají až 
do roku 1591.
Obory vzdělávání:
• čtyřleté studium – obor 79-41-

K/41 Gymnázium – po 9. třídě
• šestileté studium – obor 79-41-

K/61 Gymnázium – po 7. třídě
Gymnázium plánuje ve škol-
ním roce 2021/2022 otevřít tři 
třídy čtyřletého cyklu gymnázia 
(84 žáků) a jednu třídu šestiletého 
cyklu (28 žáků).
Přijímací řízení:
• Škola využije v přijímacím řízení 

jednotnou přijímací zkoušku orga-
nizace CERMAT.

• Kritéria pro přijetí nezahrnují 
v letošním školním roce na zá-
kladě doporučení MŠMT pro-
spěch za 2. pololetí školního roku.

• Přijímací zkoušky na čtyř-
leté studium se budou konat 
12. a 13. dubna 2021, na šes-
tileté studium se budou konat 
14. a 15. dubna 2021.

Stravování a ubytování:
Ubytování škola neposkytuje, může 
je ale ve spolupráci s dalšími ško-
lami zprostředkovat.
Stravování je zajištěno v moderní 
jídelně v budově školy, výběr ze 
dvou jídel.
Mimoškolní aktivity:
• Činnost vokálně-instrumentál-

ního souboru COMODO, který 
dosahuje úspěchů i na mezinárodní 
scéně

• Pořádání školních akademií 
a plesů

• Výjezdy studentů do zahraničí 
(Velká Británie, Francie, Itálie, 
Německo, Švýcarsko),

• Výměnné pobyty ve Fürthu 
(Německo)

• Projekty v rámci programu 
Erasmus+ (Slovensko) a další me-
zinárodní projekty,

• Klub mladého diváka
• Četné sportovní akce
• Oblíbené dny anglicky mluvících 

zemí
• Řada charitativních akcí a sbírek
Vybavení školy:
• Učebny vybavené moderní tech-

nikou, připojení k internetu všude 
ve škole

• Rozsáhlý sportovní areál
• Moderní a výborně vybavené la-

boratoře a učebny fyziky, chemie, 
geografie a biologie

Kontakty:
E-mail: info@gymcv.cz
Telefon: kancelář 474 624 140, ře-
ditel 474 620 546, zástupce ředitele 
474 624 531, zástupkyně ředitele 
474 620 565

STŘEDNÍ ŠKOLA 
TECHNICKÁ, 
GASTRONOMICKÁ 
A AUTOMOBILNÍ 
CHOMUTOV
Přehled oborů – místo výuky:
Čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitní zkouškou:
• Logistické a finanční služby – 

Chomutov, Pražská
• Hotelnictví – Chomutov, Cihlářská
Podmínkou pro zařazení do přijí-

macího řízení je úspěšné absolvo-
vání ZŠ devátou třídou. Přijímací 
zkoušky se konají.
Čtyřleté obory zakončené matu-
ritní zkouškou:
• Autotronik – Chomutov, Pražská
• Mechanik seřizovač – Chomutov, 

Pražská
Podmínkou pro zařazení do přijí-
macího řízení je úspěšné absolvo-
vání ZŠ devátou třídou. Přijímací 
zkoušky se konají.
Tříleté obory s výučním listem:
• Karosář – Chomutov, Pražská
• Mechanik opravář motorových vo-

zidel – Chomutov, Pražská
• Obráběč kovů – Chomutov, 

Pražská a Kadaň
• Strojní mechanik – Chomutov, 

Pražská a Kadaň
• Operátor skladování – Chomutov, 

Pražská
• Zahradník – Jirkov
• Opravář zemědělských strojů – 

Chomutov, Cihlářská
• Zemědělec – farmář – Chomutov, 

Cihlářská a Kadaň
• Cukrář – Chomutov, Cihlářská
• Pekař – Chomutov, Cihlářská
• Kuchař – číšník – Chomutov, 

Cihlářská a Kadaň
• Řezník – uzenář – Chomutov, 

Cihlářská
• Kadeřník – Kadaň
• Prodavač – Kadaň
Podmínkou přijetí je splnění po-
vinné školní docházky. Přijímací 

zkoušky se nekonají.
Tříleté učební obory s výuč-
ním listem a nižšími nároky na 
studium:
• Opravářské práce – Jirkov
• Zednické práce – Kadaň
• Zahradnické práce – Jirkov, Kadaň
• Stravovací a ubytovací služby 

– Jirkov
• Prodavačské práce – Chomutov, 

Cihlářská
• Pečovatelské služby – Chomutov, 

Cihlářská
• Šití oděvů – Jirkov
Obor vzdělání je určen pro žáky 
ZŠ speciálních, žáky vycházející 
z nižších ročníků a žáky se slabým 
prospěchem v deváté třídě ZŠ. 
Přijímací zkoušky se nekonají.
Dvouleté učební obory s výuč-
ním listem a nižšími nároky na 
studium:
• Zahradnická výroba – Jirkov
• Šití prádla – Jirkov
• Praktická škola dvouletá – Jirkov
Obor vzdělání je vhodný převážně 
pro absolventy základních škol 
speciálních. Přijímací zkoušky se 
nekonají.
Školné: neplatí se
Jídelna: ano
Praxe: dle jednotlivých oborů
Podmínky přijetí: na webu www.
tgacv.cz
Kontakt:
E-mail: tgacv@tgacv.cz
Web: www.tgacv.cz
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Jak jste se dostaly k zajímavé práci 
optometristek a jak jste se daly 
dohromady?

Pavla Hasenöhrlová: Známe se 
už několik let. Nejvíce jsme se sblí-
žily v době, kdy nastoupila Natálka 
na stejnou vysokou školu – ČVUT, 
obor optometrie – a já ji akorát 
dokončovala. Stále jsme udržovaly 
kontakt, ačkoliv jsem již pracovala 
v optice v Německu.

Natálie Šofrová: Vždy jsem si 
přála nějakým způsobem pomáhat 
lidem a to jsem v tomto oboru našla. 
Po škole jsem nastoupila do zaměst-
nání, ale nebylo to ono. Napadlo mě, 
že zavolám Páje, tou dobou pracu-
jící v Německu, abych se poptala, 
zda u nich není volné místo. Avšak 
z našeho rozhovoru vznikla myš-
lenka v podobě vlastního podniku, 
ve kterém bychom se mohly reali-
zovat podle svých představ. Naše 
nadšení nebrzdil ani fakt, že tato 
doba není pro začínající podnika-
tele zrovna přívětivá, stejně tak jako 
zdejší konkurence, které fungují již 
dlouho a zákazníci je znají. Věděly 
jsme, že musíme přijít s něčím, co 
naše budoucí klienty ohromí, aby se 
rádi vraceli zrovna k nám – příjemné 
industriální prostředí, osobní přístup 
a široký sortiment brýlí.
Co obnáší práce optometristy?

Pavla Hasenöhrlová: Stručně ře-
čeno – změřit zrak a vybrat optimální 
brýle nebo kontaktní čočky. V praxi 
to však znamená, že nejprve musíme 
zjistit, co zákazník chce a jakou má 
potřebu. Práce tedy začíná tímto roz-
hovorem, který je pro nás nesmírně 

důležitý, ale vždy musí být pro obě 
strany příjemný.

Natálie Šofrová: Dále následuje 
vyšetření zraku, kde zákazníkovi 
nejprve změříme dioptrie, u kterých 
je důležité binokulární vyvážení, 
zkontro lujeme suchost očí a pokud 
nějakou vadu naměříme, můžeme jít 
vybírat obroučky. Nedílnou součástí 
je centrace, tedy přesné naměření 
zornic, protože optický střed brýlové 
čočky musí být přesně tam, kde je 
zornice. Nakonec se vybírají skla, 
těch je mnoho druhů.
Vybírají si lidé z vašeho pohledu 
vhodné brýle?

Natálie Šofrová: Většinou sáhnou 
po ověřené klasice. Což určitě není 

špatná volba. Avšak snažíme se jim 
ukázat i jiné alternativy, které by jim 
mohly slušet. Ale prioritou je, aby se 
zákazník cítil v brýlích komfortně a ty 
zároveň podtrhly i jeho osobitost.
Jaké jsou nyní moderní?

Pavla Hasenöhrlová: V módě jsou 
výrazné a velké obruby z plastových, 
často odlehčených materiálů. V kovu 
to jsou pak zvláštní oktagonální tvary, 
ale i kulaté menší tvary.
Jsou i nějaké nové trendy?

Pavla Hasenöhrlová: Současná 
doba nutí trávit mnoho lidí, ale i dětí 
u počítačů, a proto je vyšší poptávka 
po brýlích s takzvaným modrým fil-
trem, který eliminuje vliv modrého 

světla. Tato část světelného záření 
z monitorů a displejů je příčinou, 
proč jsou lidé po delší době vystavení 
modrému světlu unavení. Takové 
brýle přitom nemusí mít ani dioptrie.

Natálie Šofrová: Novinkou na 
trhu jsou brýlové čočky pro řidiče 
a také úlevové brýlové čočky. Jejich 
princip fungování je ale na delší vy-
světlování. To by chtělo extra článek, 
tak třeba někdy příště.
Co čeká klienta, který jde na mě-
ření očí poprvé? Jsou na místě 
obavy?

Natálie Šofrová: Vůbec ne, vyšet-
ření trvá dvacet až třicet minut a není 
nijak nepříjemné. Pokud už zákazník 
nějaké brýle nosí, je dobré vzít si je 

s sebou, není to ale podmínkou.
Po této první návštěvě je nutná 
i další kontrola?

Pavla Hasenöhrlová: Nutná není. 
Klient by k nám měl znovu přijít ve 
chvíli, kdy začne hůř vidět. To se 
může projevovat vyšší únavou očí, 
bolestí hlavy či krční páteře. V tomto 
případě oči znovu přeměříme a pří-
padně upravíme dioptrie. Dále se 
k nám lidé vracejí v případě rozbitých 
brýlí, které jim tu umíme opravit, 
nebo když si chtějí koupit náhradní 
brýle, kontaktní čočky – s nimi je na-
učíme i zacházet.
Mohou k vám přijít i děti?

Pavla Hasenöhrlová: Určitě 

mohou, ale s poukazem od očního 
lékaře. V kompetenci optometristy 
je měřit dospívající od 15 let. Mladší 
děti mají totiž velkou schopnost ako-
modovat – zaostřovat, a proto jim oči 
musí být rozkapány u očního lékaře.

Natálie Šofrová: Stejně tak je 
důležité, aby k očnímu lékaři chodili 
i lidé nad čtyřicet let, protože one-
mocnění očí zjistí pouze oční lékař.
Máte praxi i z Německa, liší 
se práce optometristy tam 
a v Čechách?

Pavla Hasenöhrlová: Práce opto-
metristy je stejná. Pracovní morálka 
se už ale liší. V Německu je daleko 
větší pracovní disciplína. Odlišný je 
i přístup k zákazníkovi, nic se neřeší 
takzvaně mezi dveřmi, před změřením 
zraku si popovídáme u stolu s šálkem 
kávy. Tu budeme mimo jiné nabízet 
i našim klientům. Oproti nám mají 
Němci úplně jiný systém vzdělání, a to 
i v tomto oboru. Abych mohla měřit 
zrak v České republice, musím vystu-
dovat vysokou školu a mít minimálně 
titul Bc., poté jsem optometrista – 
umím měřit zrak, aplikovat kontaktní 
čočky a hlavně vím, co se v oku děje, 
když vyšetřuji. V Německu může 
měřit zrak vystudovaný oční optik, 
jde však o vyšší odbornou školu. 
Oční optik v Německu po škole mě-
řit zrak neumí a učí se to v optice od 
svých kolegů, a to je oproti nám velká 
nevýhoda.

Natálie Šofrová: Ano, vedle pří-
jemné atmosféry u nás v la Optice 
je měření zraku a následná péče na 
prvním místě. Cílem je, aby od nás 
odcházel klient, který výborně vidí.

Natálie Šofrová a Pavla Hasenöhrlová jsou chomutovské optometristky, lidé se s nimi mohou setkat 
v provozovně la Optika v Chelčického ulici, vedle restaurace Pepe Lopez. Nelze jim odepřít odvahu, 
svou provozovnu nově otevřely v době, kdy mnoho jiných podnikatelskou činnost ukončilo. Práci, která 
je jim koníčkem, popisují v následujícím rozhovoru.

Natálie Šofrová a Pavla Hasenöhrlová:

Cílem práce optometristy má 
být člověk, který skvěle vidí 

VĚDĚLY JSME, ŽE MUSÍME PŘIJÍT S NĚČÍM,  
CO NAŠE BUDOUCÍ KLIENTY OHROMÍ, ABY SE 
RÁDI VRACELI ZROVNA K NÁM.
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Sady Československé armády přihlížely 
vztyčení i odstranění několika pomníků

Pracovníci chomutovského muzea 
vypracovali zajímavý přehled historie 
památníků v Sadech Československé 
armády, tedy v současném měst-
ském parku. Podívejte se, kolem 
jakých památníků vedly procházky 
v dobách minulých a porovnejte je se 
současností.

1. NEÚPLNÝ PAMÁTNÍK 
92. PĚŠÍHO PLUKU 
Z CHOMUTOVA

V roce 1922 byl položen základní 
kámen k památníku 92. pěšího pluku. 
Tento památník nebyl nikdy dokon-
čen, proto nedaleko od pěšiny mezi 
divadlem a bývalými lázněmi je jen 
tento původní základní kámen.

2. SOCHA VOJÁKA 
ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ 
ARMÁDY

V roce 1951 bylo žateckému so-
chaři Radovi zadáno vytvoření plas-

tiky vojáka Československé lidové 
armády. Na podstavci sochy je nápis: 
„Lidová armáda, záštita míru“. Park 
dnes nese jméno Československé 
armády, jež odkazuje k dřívějšímu 
názvu sady Československé lidové 
armády, přičemž tento název byl spjat 
právě se sochou čs. vojáka. Původní 
pomník Československé armády byl 
odstraněn po roce 1948.

3. POMNÍK CÍSAŘE JOSEFA 
II., POMNÍK PADLÝM 
CHOMUTOVANŮM VE 
VELIKÉ VÁLCE, PAMÁTNÍK 
RUDÉ ARMÁDĚ, DNEŠNÍ 
PAMÁTNÍK OBĚTEM 
FAŠISMU

V roce 1885 byl v parku postaven 
památník Josefa II. ve formě busty 
v nadživotní velikosti. Pomník byl 
postaven při příležitosti 100 let od 
nástupu Josefa II. na trůn. V očích 
českých Němců byl tento císař vní-
mán jako zastánce německého cha-
rakteru říše. Proto když v roce 1918 
byl Chomutov obsazen čs. vojskem, 
vojáci proti pomníku vystupovali. 
V únoru 1920 byla busta několika 
vojáky stržena a hozena do latríny. 
Odtud byla zástupci města vyndána 
a následně umístěna do městského 
muzea. V roce 1940 ji město ode-
vzdalo do sběru kovového odpadu za 
účelem zbrojní výroby.

V roce 1928 byl na tomto 
místě odhalen pomník mužům 
z Chomutova padlým ve Veliké 
válce. Na zachovaný podstavec po 

bustě byla umístěna bronzova socha 
schýleného válečníka. Kolem něho 
na čtyřech sloupcích bylo vytesáno 
celkem 460 jmen. Památník byl zni-
čen po roce 1945.

Na uvolněný podstavec byl 
vztyčen jehlan s pěticípou hvězdou 
nahoře. Text „nového“ památníku 
upomínal na Rudou armádu, osvobo-
ditelku všech slovanských národů od 
fašismu. Po roce 1990 byla sundána 
pěticípá rudá hvězda a památník zís-
kal nový text, který připomíná oběti 
fašismu.

4. PAMÁTNÍK JURIJE 
DIMITROVA, PAMÁTNÍK 
OBĚTEM VÁLEK A TOTALIT

V roce 1953 byl v parku posta-
ven památník bulharskému před-
staviteli komunistické strany Juriji 
Dimitrovovi. Ze svého původního 
místa byl v polovině sedmdesátých 
let 20. století přemístěn k hlavní par-
kové aleji. Po roce 1989 byla deska 
se jménem Dimitrova sundána a po-
mník vzdává čest obětem válek (svě-
tových) a totalit.

5. POMNÍK K POCTĚ 
FRANTIŠKA JOSEFA I.

Památník byl umístěn v hlavní 
aleji nedaleko dnešní Čelakovského 
ulice a vztyčen při příležitosti 
60 let vlády Františka Josefa I. 

Bezprostředně po obsazení 
Chomutova čs. vojskem byl stržen 
a na jeho místě už žádný další po-
mník vybudován nebyl.

6. SOCHA V. I. LENINA, 
SOCHA TANEČNICE

V listopadu 1971 byla před di-
vadlem odhalena socha V. I. Lenina 
v nadživotní velikosti. Socha byla 
sundána v roce 1990 a na stejné místo 
byla v roce 1999 umístěna bronzová 
socha tanečnice s názvem Ve víru 
tance.

7. JAK VYPADAL PARK 
MEZI VÁLKAMI, UKAZUJE 
POHLEDNICE, KTEROU 
MĚSTO CHOMUTOV V TÉ 
DOBĚ VYDÁVALO

1
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Jak probíhají exekuce v době pandemie
Stejně jako tomu bylo na jaře, 

nemohou ani nyní z důvodu pande-
mie exekutoři chodit do domác-
ností za účelem výkonu exekuce. 
Exekuce movitých a nemovitých 
věcí byly nejprve pozastaveny 
od dubna do června, aktuálně je 
znovu zákonodárci pozastavili 
od 13. listopadu do konce ledna 
2021. V obou případech ale platily 
určité výjimky, nebyly pozasta-
veny například exekuce prováděné 
státní správou nebo samosprávou 
(finanční úřad, celní úřad, magis-
tráty a městské úřady). V těchto 
případech by měl dlužník znát svá 
práva. Exekutor by měl znát práva 

jak dlužníka, tak i věřitele, neboť 
pro věřitele může být exekuce 
poslední možností, jak se domoci 
svých práv.

Co dělat, když se dostaví exe-
kutor? Nejen v době pandemie se 
musí exekutor prokázat příslušným 
„služebním“ průkazem. Také musí 
dodržovat nařízení vydaná vládou 
a mít zakrytá ústa a nos. Dále by 
si měl dlužník zjistit údaje o svém 
věřiteli, protože v případě, že pů-
jde o dluh vůči státní správě, musí 
dlužník exekutora do bytu pustit.

Exekutor zabavil počítač, který 
dítě používá k distanční výuce. 
Co teď? Obecně platí, že školní 

potřeby nepodléhají exekuci. 
Posouzení, zda se v případě výpo-
četní techniky a jejího příslušenství 
(např. wifi router) jedná o školní 
potřebu, závisí na konkrétní situaci. 
Soudní exekutoři mají povědomí 
o tom, že distanční výuka je po-
vinná, a s ohledem na to by také 
měli postupovat. Dlužníkům pro 
takové případy doporučujeme mít 
k dispozici potvrzení školy o tom, 
kteří členové domácnosti se účastní 
distanční výuky. Pokud je v dané 
domácnosti více zařízení výpo-
četní techniky a nejsou používána 
k distanční výuce, mohou být tato 
zabavena.

Jestliže je v rámci  mobiliární 
exekuce (zabavování majetku 
v místě bydliště dlužníka) zabavena 
i věc, která je podle občanského 
soudního řádu z výkonu rozhodnutí 
vyloučena, může se dlužník bránit 
tím, že danému exekutorovi doručí 
návrh na vyloučení věci ze soupisu 
majetku. Pokud tento návrh exeku-
tor nebude akceptovat, nezbývá než 
se obrátit na soud s tzv. vylučovací 
žalobou. Avšak při podání návrhu na 
vyloučení věci ze soupisu majetku je 
nutné doložit důkazy, které prokážou 
pravdivost dlužníkova tvrzení.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Pojišťovna proplácí nový typ 
vyšetření na rakovinu čípku
Jak jsem se dočetla na internetu, 
mezi novinky letošního roku patří 
i zavedení nového typu vyšetření 
na rakovinu děložního čípku, které 
bude pojišťovna proplácet. K čemu 
toto vyšetření slouží, komu je ur-
čeno a kdo na něj má nárok?

Od letošního roku opravdu po-
jišťovny začínají proplácet tzv. test 
na přítomnost DNA HPV, což je 
zkratka z angličtiny. Jedná se o test 
na přítomnost lidského papiloma-
viru na děložním čípku u žen.

Nejde o žádné nové vyšetření, 
ale pacientky ho dosud musely 
hradit (cena bývá okolo 1 000 Kč). 
Nově zdravotní pojišťovny hradí 

tento test 2x za život, konkrétně ve 
35 a 45 letech, a to všem ženám. 
Tím by mělo být zajištěné vyšetření 
co největší části populace. Technika 
odběru je podobná jako u odběru 
cytologie a ženy se tedy nemusí bát 
nového a bolestivého vyšetření.

Pokud bude žena negativní 
(přítomnost rizikového viru se 
neprokáže), je pravděpodobnost 
vzniku rakoviny čípku v následují-
cích cca 5 letech pod 1 %. Naopak 
pokud bude prokázána přítomnost 
rizikového viru, měla by být žena 
odeslána na specializované vyšetření 
a do dalšího období intenzivněji sle-
dována. Na tomto místě je ale nutné 

podotknout, že pouze velmi malé 
procento pozitivních žen opravdu 
onemocní a pozitivita rozhodně ne-
znamená závažnou nemoc, pouze 
vyšší riziko než u negativních.

V žádném případě ale neopou-
štíme dosavadní systém gyne-
kologické prevence, založené na 
cytologickém vyšetření provádě-
ném jednou ročně. Pouze je přidán 
další záchytný systém, který by měl 
pomoci nalézt rizikové pacientky 
a včas provést jejich ošetření, ještě 
před rozvojem zákeřné, ale preven-
tabilní nemoci. Proto by každá žena 
měla jednou ročně chodit na gyne-
kologickou preventivní prohlídku 

hrazenou zdravotními pojišťovnami 
od 15 let věku.

Vzhledem k tomu, že infekce 
HPV patří mezi tzv. sexuálně pře-
nosné infekce, je dalším pilířem 
prevence rakoviny čípku očkování 
proti HPV. Dosud se provádělo ve 
zhruba 13 letech pouze děvčatům, 
nyní nově od letošního roku mají na 
očkování nárok i chlapci. Důvodem 
je jednak prevence genitálních 
bradavic, ale zejména zabránění in-
fekce u mužů, kteří se do budoucna 
mohou stát přenašeči rizikových 
HPV a tím mohou ohrozit zdraví 
svých partnerek.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Test na protilátky pomůže určit, 
zda jste prodělal covid-19
Před časem jsem prodělal one-
mocnění, které se příznaky po-
dobalo covidu-19. Zůstal jsem 
doma, nemoc jsem vyležel. Jak 
bych mohl zjistit, zda už jsem 
covid-19 náhodou neprodělal? 
Pokud by se ukázalo, že ano, je 
nutné, abych se v takovém pří-
padě nechal očkovat?

Po prodělaném infekčním one-
mocnění se v těle většinou vytvářejí 
protilátky, které nás mají chránit 
před dalším onemocněním. Náš 
imunitní systém je však mnohem 
složitější. Část naší imunity je vro-

zená, přirozená. Imunní tedy ne-
jsme jen tehdy, máme-li v sobě ak-
tuálně protilátky proti konkrétnímu 
onemocnění. Imunitní systém jako 
celek je funkční neustále a virus 
je ve zdravém člověku ničen vždy, 
s protilátkami nebo bez nich.

Druhou obrannou linií je imunita 
specifická (adaptivní, získaná), která 
je zaměřena proti jediné konkrétní 
nemoci a získává se jejím prodělá-
ním nebo vakcinací. Zda máte v těle 
specifické protilátky proti one-
mocnění covid-19, je možné zjistit 
absolvováním testu za úhradu (cca 

400 Kč) na většině odběrových míst. 
Test se provádí z krve.

Pokud vám vyjde test na proti-
látky pozitivní, znamená to, že jste 
nemoc již prodělal. Naopak nepří-
tomnost protilátek nutně nezna-
mená, že jste onemocnění covid-19 
neprodělal. U některých pozitivně 
testovaných pacientů k tvorbě 
protilátek nedojde. V takovém pří-
padě Váš imunitní systém nemá 
specifické protilátky proti tomuto 
onemocnění.

Očkování je napodobením při-
rozené infekce, které umělou ces-

tou vyvolává tvorbu specifických 
ochranných protilátek. Pokud se 
prokáže, že máte v těle dostatečné 
množství přirozených protilátek po 
prodělaném onemocnění, měl byste 
být proti dalšímu onemocnění po ur-
čitou dobu chráněný. Bohužel v tuto 
chvíli není zcela jisté, jak dlouho 
tato přirozená specifická imunita 
trvá. Názory expertů nejsou jedno-
značné. Odhady se pohybují v řádu 
jednotek měsíců po několik let.

Mgr. Jitka Fricová
Sociálně aktivizační služba pro OZP 

www.aprcr.cz
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OD STŘECHY AŽ  
PO SKLEPNÍ OKNA
Chomutovská bytová pokračuje v rekonstrukcích domů, které 
má ve svém majetku. Dům v ulici Karolíny Světlé 3623–3626 
má novou fasádu, balkonové zábradlí a nová sklepní okna. To 
je jedna část mnohamilionové investice do domu, konkrétně 
za 4,3 milionu korun. Už v minulosti byla na domě opravena 
střecha. V rámci opravy Chomutovská bytová již zajistila 
i nátěry a sanaci komínových těles.

V PODKOVĚ SE INVESTOVALO  
DO OPRAV 10 MILIONŮ
V takzvané Podkově v Palackého ulici v čp. 4468–4469 + 4501–4505, 
které město vykoupilo v dubnu 2020, již Chomutovská bytová 
zrealizovala za necelý rok řadu investičních a údržbových prací. Byly 
vyměněny rozvody plynu včetně požárních ventilů, rozvody teplé 
i studené vody a byty byly osazeny poměrovými měřidly (bytové 
vodoměry). Obyvatelům výrazně pomohla výměna oken a balkonových 
sestav a vstupních dveří do domů. Zrekonstruována a zateplena byla 
střecha nad nebytovými prostory. Celkem už Chomutovská bytová do 
Podkovy investovala přes deset milionů korun.

KONÍRNA MÁ NOVOU  
FASÁDU A LOGO

V zooparku sice chybějí návštěvníci, ale i tak bylo v jeho areálech 
celkem živo. Nejviditelnější změnou je zbrusu nová fasáda na 

budově konírny, která je vidět i ze silnice I/13. Rozdíl pozná každý 
na první pohled, stará oprýskaná zeď je pryč a nová fasáda v béžové 

barvě doslova svítí. Na štítě ji navíc zdobí plastické logo zooparku. 
Za minimálně posledních 15 let se jedná o největší opravu.
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Kniha Město Chomutov a železnice připomíná 
historii a vývoj i tři důležitá výročí

Nová kniha chomutovského au-
tora Jana Kadlece s názvem Město 
Chomutov a železnice přináší ucelený 
pohled na historii a vývoj železnice 
v Chomutově a okolí. Zachycuje 
významné a zajímavé události od 
druhé poloviny devatenáctého století, 
kdy se začaly budovat tratě vedoucí 
do Chomutova, až po současnost. 
Publikace vyšla hned k několika 
jubilejím. Loni uplynulo 150 let od 
příjezdu prvního vlaku do Chomutova 
po Ústecko-teplické dráze, letos 
v únoru to bude 150 let od zprovoz-
nění Buštěhradské dráhy z Prahy 
a příští rok v prosinci oslaví stejné 
jubileum Duchcovsko-podmokelská 
dráha. „Právě tyto tři dráhy utvořily 
důležitý dopravní uzel. Vlak byl ve 
své době nejdůležitějším dopravním 
prostředkem. Přeprava osob a nákladu 
se prováděla do té doby pomocí do-
stavníků a povozů, byla to tedy revo-
luce v přepravě. První vlaky využívali 
lidé třeba k cestám do Prahy, tam do té 
doby jezdili jen dostavníkem. Vlakem 

to byl tehdy velký rozdíl nejen v krat-
ším čase cesty, ale i v pohodlí,“ popsal 
Jan Kadlec.

Kniha je rozdělena do několika 
kapitol. Po popisu staveb a směru 
tratí se věnuje i výstavbě mostů, které 
byly zapotřebí. Město bylo rozdě-
leno dvěma tratěmi, což zhoršovalo 
dopravní situaci. „Byly tu jen dva 
mosty, v Bezručově a Blatenské ulici. 
Ten v Blatenské byl navíc velmi 
úzký, neprojela pod ním současně 
dvě vozidla, navíc tudy procházeli 
chodci. Hledalo se tedy řešení této 
situace a vyřešilo se pomocí provizo-
ria nad silnicí, které bylo zprovoz-
něno v roce 1972. Pod ním vedla 
dvouproudá silnice a po straně vedl 
chodník. Pro řidiče i pro pěší tak byla 
situace bezpečnější. Provizorium ná-
sledně nahradil nový most. Silniční 
vozidla i chodci museli překonávat 
druhou trať pomocí přejezdů, které 
byly opatřeny závorami,“ popsal 
autor. K dalšímu zlepšení dopravní 
situace přispělo odstranění těchto 

přejezdů se závorami, které se na-
cházely v Čelakovského, Blatenské 
a Bezručově ulici. K tomu došlo 
v roce 1984 po změně trasování tratí 
a zrušení nákladové spojky.

Čtenáři dále v knize najdou zají-
mavé fotografie zastávek, a to i těch 
již zrušených, informace o vybudo-
vání hlavního nádraží s popisem bu-
dov v celém areálu, o traťových spoj-
kách a odbočkách, dílnách, výtopně 
nebo ukázky historických jízdních 
řádů. „Zajímavostí je popis s foto-
grafiemi úzkorozchodné tratě z dolu 
Rafael v Krbicích do překladiště za 

Kadaňskou ulicí, kde se překládalo 
uhlí, nebo plány přesunu hlavního ná-
draží, o kterém se již uvažovalo v roce 
1972, další návrh pochází z roku 1985 
a v současnosti se připravuje již třetí 
návrh. Všechny návrhy jsou si velmi 
podobné,“ konkretizoval Jan Kadlec.

Část knihy se věnuje i Franzi 
Josefu Gerstnerovi. Byl to chomutov-
ský rodák a zakladatel první želez-
nice – koňské z Budějovic do Lince – 
na evropském kontinentě.

Kniha je k dostání v chomutov-
ském muzeu, v knihkupectví DDD 
nebo na telefonu 736 440 978.

Významné osobnosti může veřejnost 
nominovat na Cenu Jiřího Popela

Jubilejní dvacátý ročník slaví literární soutěž 
Chomutovský kalamář, přihlášky do konce března

Do konce dubna mohou lidé letos 
již posedmnácté nominovat osobnost 
na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Její získání je podmíněno šířením 
dobrého jména města, pozitivním 
ovlivněním veřejného života ve 
městě a podobnými skutky.

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by osoba měla být oce-
něna, výčet jejích činností a zásluh 
i životopis osobnosti. K návrhu musí 
být připojen kontakt na navrho-
vaného i navrhovatele a v případě 
nežijící osobnosti i kontakt na její 
nejbližší příbuzné. Připojit lze i pub-
likační přehled nebo novinové články 

o činech navrhovaného. Rada statu-
tárního města rozhodne, kdo z kan-
didátů obdrží Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic v roce 2021.

Návrhy je možné zasílat do konce 
dubna na e-mailovou adresu s.sku-
bova@chomutov-mesto.cz nebo na 
adresu Statutární město Chomutov, 
odbor vnějších vztahů, Silvie 
Škubová, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov. Obálka by měla být ozna-
čena slovy NOMINACE JPL. Více 
informací je k dispozici na webu ce-
najpl.chomutov-mesto.cz/#nominace.

V loňském roce získali ocenění 
Milada Zelenková a Jaroslav Pachner. 

Milada Zelenková působila od roku 
1992 v taneční škole Stardance, 
v roce 1998 sama převzala vedení 
školy. Věnovala se nejen admini-
strativě, zajištění soutěží, zajištění 
zázemí školy, zajištění prezentace 
školy, kontaktu s rodiči, ale i vedení 
mažoretkových skupin a samotnému 
vytváření choreografií mažoretko-
vých skupin.

Ing. arch. Jaroslav Pachner se ce-
loživotně podílí na záchraně historic-
kých památek nejen na území města 
Chomutova, ale i v okolních městech 
a obcích. Je dlouholetým spolupra-
covníkem mnoha městských institucí. 

Jako městský architekt se svou prací 
podílí na vzhledu města, na rozvoji 
městské architektury a nastavení pa-
mátkové péče.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
uděluje město od roku 2005. Při 
prvním ročníku ji získalo hned deset 
osobností. Mezi nimi například in 
memoriam chomutovský lékař Josef 
Fučík, dále pedagog a ředitel chomu-
tovského gymnázia Zdeněk Petráček, 
zápasníci v řeckořímském zápase 
Jiří Kormaník a Bohumil Kubát, 
zasloužilý bojovník II. a III. odboje 
Jiří Zenáhlík a další. Celkem cenu 
získalo již 55 osobností.

Chomutovská knihovna ve 
spolupráci s dalšími organizacemi 
vyhlásila jubilejní dvacátý ročník 
Chomutovského kalamáře. Literární 
soutěž je určena autorům starším 
třinácti let bez omezení. Autor může 
dodat jednu povídku na volné téma do 
kategorie próza, jednu báseň na volné 
téma do kategorie poezie či jednu 

povídku do 1 800 znaků do kategorie 
mikropovídka. Podmínkou v poslední 
zmiňované kategorii je ukončení větou 
„Byl to dar nedar, ale jak se říká, daro-
vanému koni na zuby nekoukej".

Próza a poezie budou hodno-
cené ve dvou věkových katego-
riích – 13 až 19 let a 20 a více let. 
U mikropovídky budou všechny 

práce posuzované společně.
Do soutěže lze přihlásit pouze 

původní práce, dosud nepublikované 
v jakémkoli médiu včetně internetu. 
Odevzdaná díla musí být napsaná 
pouze na počítači nebo na stroji, ne 
ručně. Práce lze odeslat na adresu 
SVČ Domeček Chomutov, CVK – 
k rukám: Radoslav Malarik, Jiráskova 

4140, Chomutov 430 03. Nebo je do 
Domečku donést osobně.

Uzávěrka je 31. března. Více infor-
mací na webu www.domecek-chomu-
tov.cz v sekci olympiády a soutěže, na 
telefonu 731 610 570 nebo na e-mailu 
reditel@domecek-chomutov.cz. 
Výsledky budou odtajněny 27. května 
v Chomutovské knihovně.
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HANA KOŘÍNKOVÁ
Józe se věnuje polovinu života, aby ji mohla předávat 
dál, založila jógové studio. Její potřeba věnovat se dětem 
prohloubila spolupráci na dalších projektech spojených s jógou. 
Malá jóga podporuje onkologicky nemocné děti, s Nadací 
plného vědomí přibližuje jógu dětem z dětských domovů 
a dalších zařízení. Jóga se prolíná i do dalšího jejího projektu 
v Chomutově, dětské skupiny Kouzelná montessori školička, kde 
se předškolní děti vzdělávají vědomým přístupem na principech 
montessori pedagogiky. Jógové studio najdete na www.
joganaoblacku.cz, školičku na www.kouzelna-skolicka.cz.

ŠTĚPÁNKA 
BOUČKOVÁ
Původní profesí je farmaceutickou laborantkou. O založení 
obchůdku se zdravou obuví hlavně pro děti přemýšlela 
dlouho. Impuls přišel ve chvíli, kdy lékárnu, kde pracovala, 
převzal nový majitel. Díky zkušenostem z lékárny a znalosti 
některých dodavatelů se nebála jít za svým snem. Obchůdek 
Zdravé botky za deset let existence získal důvěru rodičů a malí 
zákazníci s ním doslova rostou. Štěpánka nechce mít e-shop, 
zdravotní obuv podle ní nelze kupovat na dálku, bota se musí 
opravdu vyzkoušet. Obchůdek najdete v ulici 28. října nebo na 
www.zdravebotky.cz. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Prvním ředitelem zdravotnické 
školy v Chomutově byl Milan Jindra

K výročí založení chomutovské 
zdravotnické školy Oblastní mu-
zeum v Chomutově na sklonku roku 
2020 vernisáží otevřelo výstavu pod 
názvem 50 let chomutovských bí-
lých andělů a ta až do 31. července 
2021 představuje veřejnosti historii 
školy a zdravotnictví. Aktuálně je 
výstava sice uzavřena, ale jak-
mile to situace umožní, opět bude 
zpřístupněna veřejnosti. Koncepce 
výstavy nemohla nabídnout větší 
prostor osobnostem chomutovské 
„zdrávky“, následující řádky věnu-
jeme tedy pedagogovi, který u zrodu 
školy stál.

Milan Jindra se narodil 22. srpna 
1919 v Praze a mládí prožil v uči-

telské rodině v Kostelci nad Labem. 
Na jaře roku 1938 maturoval na 
gymnáziu v Brandýse nad Labem 
a na podzim zahájil studia oboru 
biologie-chemie na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Protektorátní vyhláška však uni-
verzitu o rok později uzavřela, pro-
moval proto až v roce 1948. Ale již 
v roce 1947 byl jmenován suplu-
jícím profesorem a začal vyučo-
vat na státním reálném gymnáziu 
v Chomutově.

Současně přednášel biolo-
gii a chemii studentům dálkového 
studia pedagogické fakulty, která 
v té době měla studijní středisko 
v Chomutově. Vypomáhal s výukou 
chemie i na tehdejší chomutovské 
ekonomické škole a jeden rok také 
na škole průmyslové. Za působení 
na gymnáziu se zabýval metodi-
kou výuky chemie a řadu let byl 
metodikem okresního a krajského 
pedagogického střediska. V roce 
1961 přestoupil na chomutovskou 
střední průmyslovou školu a v ní ve 
funkci zástupce ředitele působil do 
roku 1970. Tehdy byla v Chomutově 
otevřena střední zdravotnická škola 
a Milan Jindra byl jmenován jejím 
ředitelem.

První přijímací řízení ke stu-
diu „zdrávky“ pořádal na průmy-
slovce, protože škole přidělená 
budova 7. ZDŠ v ulici VŘSR, 

dnešní Palackého, ještě na jaře toho 
roku sloužila základnímu školství. 
V úterý 1. září 1970 již zdravotnic-
kou školu s učebnami v 2. poschodí 
otevřel, sám se coby ředitel usadil 
o patro výš, v podkrovní místnosti 
v sousedství sborovny, a laboratorní 
výuku fyziky a chemie zajistil žá-
kyním prozatímně na průmyslovce. 
Po dohodě s OÚNZ Chomutov 
nechal záhy připravit školní stanice 
v nemocnicích a dojíždějícím žá-
kyním vyjednal internátní ubyto-
vání v domovech mládeže VTŽ 
a průmyslovky. Ve škole pod jeho 
vedením postupně přibývaly učebny 
a laboratoře v souladu s potřebami 
odbornosti absolventek. Až do svého 
odchodu do důchodu v roce 1980 
zároveň ve škole vyučoval.

Profesor Milan Jindra nezahá-
lel ani na zasloužilém odpočinku. 
Nejprve vypomáhal na zkrácený 
úvazek na průmyslové škole a mezi 
léty 1991 a 1998 znovu na škole 
zdravotnické. Pedagožkou byla 
i jeho manželka, po řadu let ředitelka 
mateřské školy.

Milan Jindra zdatně muzicíro-
val, již při nástupu na gymnázium 
v roce 1947 založil swingový orche-
str. Zároveň se celý život věnoval 
pozorování a ochraně přírody, byl 
činný ve funkci okresního konzer-
vátora a již od roku 1950 vedl aktiv 
ochrany přírody kulturní komise 

okresního národního výboru. Byl 
členem muzejní a redakční rady 
časopisu Památky, příroda, život 
a do něj přispíval vlastními články 
s přírodovědnou tematikou. Na 
Chomutovsku dokumentoval vý-
značné přírodní lokality a přírodní 
druhy zahrnuté do seznamu chrá-
něných a podílel se na vyhlašování 
chráněných území.

Za pedagogickou práci a akti-
vity v kulturně společenské oblasti 
obdržel řadu ocenění. V roce 1967 
se stal nositelem stříbrné medaile 
J. A. Komenského za pedagogické 
čtení na téma sociologického prů-
zkumu postojů dospívající mládeže, 
v roce 1968 získal titul Vzorného 
učitele a roku 1970 čestné uznání 
ministerstva školství za pedagogické 
čtení na téma problematiky domovů 
mládeže. Postupně obdržel bronzový 
a stříbrný odznak budovatele města 
Chomutova a bylo mu uděleno vy-
znamenání vlády ČSSR za zásluhy 
o budování zdravotnictví v letech 
1975 až 1980. Výčet ocenění svědčí 
o kvalitách středoškolského profe-
sora a je obdivuhodný také proto, 
že Milan Jindra byl vždy bezpar-
tijní. V roce 2005 město Chomutov 
ocenilo jeho zásluhy udělením Ceny 
Jiřího Popela z Lobkovic.

Profesor Milan Jindra zemřel 
13. července 2010 v nedožitých 
91 letech.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

MALOVANÉ LÁHVE  
NA PÁLENKU

V muzeu jsou ve sbírce skla 
uloženy tři nevelké láhve na pálenku 
zdobené emailovými malbami. 
Tento typ skleněné čtyřboké nebo 
osmiboké láhve z foukaného skla 
se nazývá pryska. Hrdlo v horní 
zaoblené části mělo cínový šroubo-
vací uzávěr. Prysky se vyráběly od 
barokní doby do 19. století. Byly 
často zdobeny pestrými emailovými 
malbami s lidovými motivy krojova-
ných postav, květin i zvířat.

Dvě menší prysky z chomutov-
ského muzea jsou vysoké kolem 
14 cm. Na jedné je vyobrazena po-
stava muže v rokokovém oděvu, na 
druhé dáma v šatech téže epochy. Na 
zadní straně obou lahviček jsou žer-

tovné nápisy v němčině. Na prysce 
s kavalírem čteme: „Ein gutter 
Trunck macht alte jung“ („Dobrý 
nápoj udělá ze starých mladé“). 
Třetí láhev z muzejní sbírky je nej-
větší (19 cm). Její pestrá emailová 
výzdoba se omezuje na rostlinné 
dekorativní malby doplněné moti-
vem ptáků. V českých i moravských 
muzeích najdeme velmi podobné ná-
doby. Jejich datace bývá různá, po-
hybuje se v rozmezí od 2. poloviny 
18. století do počátku 19. století. 
Vyráběly se tradičně v Rakousku. 
Známá huť ve Freudenthalu, činná 
od 1. poloviny 18. století, se „figu-
rovými láhvemi“ (Figurenflaschen) 
proslavila. Podobné prysky se ale 
vyráběly také v Čechách.

Milena Bílková



historie poradna, neziskové organizace

poradna, neziskové organizace | 15

Člověk v tísni pomáhá v Chomutově lidem
ve složité životní situaci, vzdělává i baví děti

Chomutovská skupina Fat Bat sbírá velké 
úspěchy v celorepublikových hitparádách

Do Tříkrálové sbírky mohou letos 
lidé přispívat až do konce dubna

Od roku 2002 působí v Chomu-
tově organizace Člověk v tísni. 
Pomáhá lidem, kteří se nacházejí 
ve složité životní situaci. Mezi 
základní témata, která řeší, patří 
vzdělání, dluhy, zaměstnání či by-
dlení. Velkou část činnosti věnuje 
podpoře dětí. V současné době 
provozuje v Chomutově dva kluby 
předškolního vzdělávání. Jsou to 
kluby Kamarád a Človíček na sídli-
šti Písečná.

Kluby jsou určeny pro děti ve 
věku od 3 do 5 let, které by z růz-
ných důvodů nenavštěvovaly běž-
nou mateřinku. Pro děti, které již 
chodí na základní školu, zajišťuje 
organizace individuální a skupinové 
doučování, které kromě dalšího 
klade důraz na aktivní zapojení 
rodičů do školní přípravy dítěte. 
S dětmi pracuje také na místní 
ubytovně, kde nabízí doučování 
a věnuje se předškolákům. V rámci 

kariérního poradenství pracuje též 
s mládeží a podporuje osoby hleda-
jící zaměstnání.

Kromě dětí se pracovníci věnují 
i dospělým. Dlouhodobě posky-
tují individuální poradenství, které 
se zaměřuje nejen na práci s lidmi 
v sociálně vyloučených lokalitách, 
ale také s lidmi, kterým sociální vy-
loučení hrozí. Pomáhají jim v kon-
taktu s úřady, při hledání práce či 
bydlení. Kromě toho nabízejí také 

dluhové poradenství, jehož cílem je 
pomáhat lidem nacházet řešení pro-
blémů souvisejících s dluhy.

Organizace spolupracuje také 
s Úřadem práce ČR v rámci projektu 
Společně to dokážeme v Ústeckém 
kraji, dále s Probační a mediační služ-
bou ČR, jejímž klientům umožňuje 
odpracování hodin v rámci obecně 
prospěšných prací. Chomutovské 
pracoviště je aktivně zapojeno do 
místních pracovních skupin.

Chomutovská rock-metalová 
skupina Fat Bat má na kontě další 
velké úspěchy. Zvítězili v ledno-

vém kole celorepublikové klipové 
hitparády Kluboofka. „Náš vi-
deoklip ke skladbě Po cestě trnité 

dosáhl během dvou týdnů více než 
devíti set shlédnutí, což je zároveň 
hitparádový rekord. Díky prvnímu 
místu jsme postoupili i do únoro-
vého kola a proběhl s námi i živý 
rozhovor na Radiu Hey,“ uvedl 
kytarista skupiny Pavel Réz. Lidé 
mohou kapelu podpořit i v únoru, 
všechny potřebné informace jsou 
na profilech Fat Bat na sociálních 
sítích.

To však není vše, co členové Fat 
Bat letos stihli oslavit. „Zároveň se 
nám podařilo obsadit první místo 
i v MAK TV hitparádě ve 3. týdnu, 
a to v konkurenci další téměř dva-
cítky kapel,“ doplnil kytarista.

Kapela ale neusíná na vavří-
nech. Dokončila natáčení video-

klipu k další skladbě. „Je nám vel-
kou ctí, že naše pozvání do jedné 
z hlavních rolí přijal osminásobný 
mistr světa v K-1 a Muay Thai 
a několikanásobný mistr ČR Jiří 
Žák. O realizaci se opět postaral 
Marek Gaier se svým týmem,“ do-
dal Pavel Réz.

Fat Bat hraje ve složení: 
Matěj Matěcha – zpěv, Pavel 
Réz a Zbyšek Krotký – kytary, 
Josef Ložan – baskytara a Josef 
Šlehofer – bicí. Na české rockové 
scéně působí čtvrtým rokem.

Loni vydala kapela debutové 
CD s názvem Pozvedněte prapory. 
V současné době skupina připra-
vuje materiál na nové CD, které by 
mělo vyjít ještě letos.

Příspěvky do Tříkrálové sbírky 
je letos možné darovat až do 
30. dubna. Lidé mohou dar ode-
slat prostřednictvím stránek www.
trikralovasbirka.cz, a to přes for-
mulář nebo dárcovskou SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA 30, DMS 
KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 
90 na číslo 87 777. Formou SMS 
lze přispívat i trvale, částka se 
bude odečítat každý měsíc až do 
odvolání. Tvar trvalé SMS je DMS 
TRV KOLEDA 30, DMS TRV 
KOLEDA 60 nebo DMS TRV 
KOLEDA 90 na stejné číslo.

Výtěžek sbírky je určen na po-
moc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 

a dalším lidem v nouzi všude 
tam, kam dosáhne pomoc Charity 
Česká republika. Desetina výnosu 
sbírky je každoročně určena na 
rozvojovou a humanitární pomoc 
v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle 
pevně daného klíče takto: 65 % 
vybraných prostředků se vrací 
charitám, které je vykoledovaly, 
15 % je určeno na velké diecézní 
projekty, 10 % putuje do krizo-
vého fondu, odkud jsou uvolněny 
při mimořádných událostech, a na 
pomoc v zahraničí, 5 % využije 
na své projekty Charita Česká re-
publika, 5 % tvoří zákonné režie 
sbírky.
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Předškoláci poznávali budovy 
i jejich vnitřní místnosti

Součástí olympiády 
v mateřince byla i koulovaná

Základní škola Školní stále zajišťuje péči 
o děti zaměstnanců záchranných složek

Předškoláci z mateřské školy 
Abeceda v Blatenské ulici se v lednu 
zajímali o město, a to nejen o to 
své, ale o všechna města na světě. 
Dozvěděli se například, jak poznají 
budovu hasičů, policistů nebo ne-
mocnici, prohlíželi si různé značky 
a piktogramy, které tyto budovy zdobí, 
a také si své město se všemi důležitými 
budovami postavili. Při té příležitosti 
se seznámili i s prací kartografa, který 
kreslí mapy, podle nichž se pak mohou 
lidé ve městě orientovat.

Neméně důležité bylo i seznámení 
se s vnitřky budov nebo svých do-
movů. Zjistili při tom, co je to půdorys 
domu a co z něho lze vyčíst. Vše bylo 
pro děti připravené zábavnou, přesto 
velmi naučnou formou.

Pravé lednové počasí využily děti 
z mateřské školy v Jiráskově ulici 
k zimním hrám. Malé Žabičky se 
venku na sněhu rozdělily do družstev, 
vymyslely si název toho svého a pak 
vypuklo to pravé sportovní nadšení. 
Předškoláci stříleli hokejkou míček 
na cíl, házeli, běhali slalom ve sněhu 
a nemohla chybět ani koulovaná nebo 
vlastními těly vytvořený andílek.

Třídy U Ježečků a U Koťátek si 
zimní olympiádu uspořádaly i uvnitř 
školky. Děti jezdily na papírových 

lyžích, házely papírové koule, klou-
zali se na klouzačce a za své nad-
šení i snahu pak dostaly medaile.

Nezbytnou péči pro děti od 
3 do 10 let z Chomutova a při-
lehlých obcí stále zajišťuje zá-
kladní škola Školní. Činnost se 
týká dětí, jejichž zákonní zástupci 
jsou zaměstnanci bezpečnostních 
sborů, obecní policie, poskytova-
telů zdravotních služeb, orgánů 
ochrany veřejného zdraví, za-

městnanci uvedení v § 115 odst. 
1 a další zaměstnanci v sociálních 
službách podle zákona o sociál-
ních službách, sociální pracovníci 
zařazení k výkonu sociální práce 
na krajských a obecních úřadech 
podle zákona o sociálních služ-
bách, sociální pracovníci a další 
odborní pracovníci vykonávající 

činnost podle zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí, příslušníky 
ozbrojených sil nebo pedago-
gickými nebo nepedagogickými 
pracovníky určené školy nebo 
školského zařízení, zaměstnanci 
územních samosprávných celků 
podílející se na výkonu správních 
činností, zařazení do městských 

úřadů nebo magistrátu obcí s roz-
šířenou působností.

Péče o děti do deseti let je 
zajištěna ve všední dny od 6.00 
do 18.30 hodin v budově školy 
v Beethovenově ulici. V případě zá-
jmu mohou rodiče kontaktovat ředi-
telku školy Mgr. Vlastu Markovou 
na telefonním čísle 603 433 790.

Hráči Life is skill mohou za čipy do přírody
V období, kdy jsou kvůli nou-

zovému stavu uzavřené kulturní 
památky, sportovní haly a další vol-
nočasová zařízení, mohou být hráči 
Life is skill stále aktivní. V přírodě 
Chomutovska se nachází hned několik 
míst, kde si mohou načíst herní čip.

Děti i jejich rodiče mohou vyra-
zit například na procházku naučnou 
stezkou Na Kočičák, kde se nacházejí 
čipy u objektů číslo 12, 13 a 89. Dále 
se čip nachází u bunkru u Černovic, 
u turistického přístřešku Hradiště, 

u Tišiny u Křimovské přehrady nebo 
u Hasištejna. Pěkná procházka za či-
pem může být i na rozhlednu Maják 
u Strupčic.

Každý účastník prokazuje svoji 
účast na aktivitě načtením bodů do 
svého mobilního telefonu, který vše 
eviduje a odesílá do centrální evidence 
celého projektu. Zde dochází k oka-
mžitému vyhodnocení a výsledky 
včetně aktuálního stavu každého účast-
níka jsou ihned k dispozici na portále 
projektu.

Pro úspěch ve hře nejsou potřeba 
žádné speciální dovednosti, schopnosti 
či talent. Jedinou vlastnost, kterou 
musí každý účastník prokázat, je jeho 
vytrvalost, se kterou je schopen se 
všech volnočasových aktivit účastnit.

Life is skill je hra, která hráče 
láká na nejrůznější místa – kulturní, 
sportovní, volnočasová a do přírody. 
Když se hráč zúčastní dané aktivity, 
může si načíst bod. Na konci hry, 
která trvá vždy od září do srpna, 
budou vyhodnoceni hráči s nejvíce 

body a dostanou hodnotnou cenu.
Čipů je v Chomutově a okolí 

zhruba pět desítek. Děti je najdou 
v různých sportovních klubech, 
v Domečku, muzeu, knihovně, 
Aquasvětě, zooparku, na hvězdář-
ské věži. V současné době však 
nemusí být k dispozici kvůli vlád-
ním nařízením. Místa nacházející se 
v přírodě však přístupná jsou. Mapu 
s čipy účastník vidí v aplikaci.

Zaregistrovat se do hry je možné 
na stránkách www.lifeisskill.cz.

Padesátá 
rovnoběžka 

rozhýbala školáky

Učitelé tělesné výchovy a ze-
měpisu ze základní školy Hornická 
přišli s nápadem obejít Zemi po 
50. rovnoběžce. „Je to možnost pro 
každého ze školy. Jak pro žáky, tak 
pro dospělé. Počítá se každý krok 
nebo kilometr, který zvládli ujít. 
Počítá se pěší cesta k babičce, od-
polední procházka či sváteční výlet. 
Jako bonus se zaznamenává trasa 
výletu, kdy objevujeme nová krásná 
místa našeho města či blízkých hor. 
Je to inspirace pro ostatní spolu-
žáky, kam vyrazit,“ popsal učitel 
Libor Dudek.

Zvlášť učitelé evidují tři ka-
tegorie – žáci z 1. stupně, žáci 
z 2. stupně a kategorii nad 18 let. 
„Kdybychom využili dopravní 
prostředky, dala by se celá naše vy-
tyčená cesta zvládnout za necelých 
54 hodin. Jen by to nebyla taková 
zábava, to řekli sami žáci, kteří to 
v hodině zeměpisu spočítali,“ dodal 
učitel.

Celkem už účastníci ušli 5 383 
ki lo metrů. Vzhledem k tomu, že 
celková délka 50. rovnoběžky je 
25 731 kilometrů, čeká je ještě 
spousta pěkných procházek.
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Díky sněhu byla zajímavější výuka 
výtvarné výchovy i tělocviku

Do školky zavítali tři králové i s pokladem

Doma si žáci stavěli rotundy a vyráběli 
dekorace i potřeby do domácnosti

V lednu mohli do škol k prezen-
čnímu vzdělávání nastoupit první 
a druhé ročníky základních škol a nejen 
že se ihned pustily do učení, ale také si 
žáci mohli konečně užít v rámci výuky 
i společnou zábavu.

Prvňáčci ze základní školy Kadaň-
ská se v prvouce dozvěděli, jak zvířátka 
při tuhých mrazech trpí nedostatkem 

potravy a sužuje je velká zima, a tak 
se rozhodli jim trochu pomoci. „Děti 
donesly množství různých dobrůtek, 
mrkvičky, oříšky, semínka. Předtím, 
než jsme se vydali na výpravu za zví-
řátky, jsme se pokusili vyrobit lojové 
koule. Navázali jsme jablíčka a oříšky 
na provázky a drátkem jsme provlékali 
buráky, abychom je mohli pověsit na 

stromky. Děti práce moc bavila,“ po-
psala třídní učitelka Dita Nobstová.

Školáci dobroty pro ptáčky pověsili 
na strom před školou, s čímž jim po-
mohl školník. Teď mohou pozorovat 
hodující ptactvo přímo ze třídy. „Potom 
jsme se vypravili k Filipovým rybní-
kům. Mnozí zde byli poprvé. Nasypali 
jsme do krmítek, na kraj lesa dali vše, 
co nám ještě zbylo, a vypravili jsme 
se na zpáteční cestu ke škole. Na cestě 
nám dělal radost čerstvě napadaný sníh, 
takže o zábavu nebyla nouze. Teď už 
jen doufat, že zvířátka všechno jídlo od 
nás objeví a že jim přijde v dlouhé zimě 
vhod,“ doplnila učitelka.

Když do města přišla zima, roz-
hodli se toho využít jak prvňáčci, tak 
jejich o rok starší spolužáci. „Do školy 
jsme si vzali boby a pekáče a vydali 
jsme se na kopec užít si trochu legrace. 
Výborně jsme si zasportovali. Vraceli 

jsme se do školy protáhnutí, usměvaví, 
ale i příjemně unavení. Tak moc jsme 
si to pochvalovali, že jsme se rozhodli 
další den sníh využít i ve výtvarné 
výchově. Stavěli jsme ze sněhu sně-
huláky,“ řekla učitelka druháků Petra 
Kinclmanová.

Sníh netrpělivě vyhlíželi i prv-
ňáčci, kteří si ho chtěli užít při vy-
cházce. „Jak milé bylo překvapení, 
když jsme se to ráno probudili do za-
sněžené krajiny. Museli jsme sice do 
školy, ale věděli jsme, že v ní budeme 
jen dvě hodiny a potom nás čekají 
zimní radovánky. Maminky nám na-
chystaly teplé oblečení, a tak už nám 
nechybělo nic než vyrazit na nejbližší 
kopec. Na Domovince, která se na-
chází nedaleko naší školy, jsme se po-
řádně vyřádili. Dělali jsme ve sněhu 
andělíčky, klouzali se a stavěli iglú,“ 
dodala učitelka Ivana Lhotáková.

Šestý leden se ve třídě U Včeliček 
v mateřské škole Palackého nesl v du-
chu svátku Tří králů. Hned při pří-
chodu si děti nabarvily korunu, poté 
se vrhly do složitých úkolů – od počí-
tání přes řešení rébusů, hledání stínů 
ke skládání písmen. Důležitá byla 
samozřejmě spolupráce, a tak se učily 
i pomáhat kamarádům, kterým dělá 
řešení různých úkolů trošku problém.

Po svačince přešli k teorii. 
Zjistili, kdo byli tři králové, proč si 

je připomínáme. Dozvěděli se, že 
Ježíškovi přinesli poklad, ale trošku 
se jim cestou pomíchal. Předškoláci 
jim ale rádi pomohli a krásně po-
klad roztřídili. Na závěr si zahráli 
hru Král sedí na trůně. Při té je ale 
vyrušila milá návštěva – tříkrálový 
průvod, který zazpíval známou pí-
seň My tři králové jdeme k vám. 
Taková návštěva nemohla zůstat 
neoceněna, a tak si všichni společně 
zamlsali u bonbonů.

K učení jen počítač nestačí. 
Hlavně pokud se jedná o výuku dílen 
nebo výtvarné výchovy. S tím si však 
učitelé ze základní školy Kadaňská 
uměli poradit. „V této nelehké době, 
kdy jsou děti přikovány k počíta-
čům, jsem si dal za úkol je od nich 
alespoň na chvíli vytáhnout. Sedmáci 
mají dílny, kde se věnujeme výrob-
kům ze dřeva. Protože se dílny přes 
počítač špatně vyučují, dostaly děti 
netradiční úkol. Všichni, kteří by 
v dílnách opracovávali dřevo, dostali 
nyní možnost vzdělávat se podle 
svých možností. Počítač jsme použili 
pouze pro zadání a sdílení úkolu,“ 
uvedl učitel Jan Kužminski.

Každý žák si navrhnul svůj 
vlastní výrobek a mohl si také 
zvolit materiál, ze kterého výrobek 
bude. Žáci se naučili, jak si práci 
naplánovat, převzali zodpovědnost 
od nápadu, přes realizaci, až po 
zaslání hotového výrobku. Tímto 
způsobem vznikly různé dekorace, 
potřeby do domácnosti, ale i ptačí 
budky, loutky nebo modely letadel.

Čtvrťáci se zase stali stavi-
teli v románském stylu, protože to 
bylo téma několika předcházejících 
společných setkání při distanční 
výuce. Prohlížet společně obrázky 
a videa, povídat si, hledat společné 
prvky románského slohu je celkem 

jednoduché, ale vše si zapamato-
vat a nezapomenout, to je už trochu 
složitější. „Protože ale každý z nás, 
někdy za pomoci rodičů, jednu 
z typických románských staveb – 
rotundu či baziliku postavil z mate-
riálů dostupných, mnohdy určených 
k likvidaci, už si budeme pama-
tovat rozdíl mezi těmito dvěma 
stavbami – kulatý půdorys rotund, 
jejich malá, obloukem zakončená 
okna a další typické prvky. Navíc 
jsme si také připomněli, že ne ka-
ždá použitá věc patří rovnou do 
odpadu, ale můžeme ji ještě smys-
luplně využít,“ dodala učitelka Jana 
Adámková.
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OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE?
 

N A J D E M E  V  C H O M U T O V Ě  

Provize za zákazníka až 11000,-
Pasivní příjem ze získaných zákazníků 
Kvalitní a oblíbený produkt v gastru i retailu 
Vhodné i jako part-time či rozšíření portfolia
Výhodný mobilní tarif, Activepass a další benefity
Znalost a zkušenost s gastroscénou velkou výhodou 

P R O Č  S P O L U P R A C O V A T :   

C I N K @ C I N K E E T . C Z

Volná místa:

• Skladník – zásobovač
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky – disponent
• Technik kvality – elektro
• Technik prototypové výroby
• Technolog
• Inženýr kvality 

Staňte se součástí našeho ZF týmu  
a zašlete nám Váš životopis.

Pracujte  
v popředí automobilových inovací  
ve společnosti ZF, jedním z předních  
světových dodavatelů v automobilovém  
průmyslu. V současné době posilujeme  
náš tým v Klášterci nad Ohří.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.  
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KŘÍŽOVKA Před sto lety v únoru byla v Horní Vsi otevřena (tajenka).
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OSMISMĚRKA Víceadmirál a polárník, chomutovský rodák… VTIPY

„Pane kolego, přibylo vám po 
svatbě hodně starostí?" „Právě 
naopak, ubylo. Žena mi řekne, 
kdy mám vstát, co snídat, kdy se 
vrátit, na co se dívat na televizi, 
kdy se mi chce milovat.“

„Drahoušku, dneska se mi zdál 
velmi ošklivý sen.“ „A co to bylo?" 
„Zdálo se mi, že tuto zimu budu 
mít stejný kožich jako vloni!"

Moje žena řekla dvakrát „ano" 
a udělala ze mne nejšťastnějšího 
člověka na světě. 
Proč dvakrát? 
Poprvé, když jsem ji žádal 
o ruku…, a podruhé o rozvod.

Muž přistoupil ve velkém 
supermarketu k velmi krásné 
ženě a zeptal se: „Víte, já jsem 
tady v supermarketu ztratil svou 
ženu. Můžete se mnou pár minut 
mluvit?“ 
„Proč?“ 
„Protože pokaždé, když mluvím 
s krásnou ženou, moje manželka 
se z ničeho nic objeví.“

„Vím všechno!“ křičí žárlivec na 
přicházející manželku. 
„Tak mi řekni, kdy byla bitva 
u Trafalgaru!“

„Dělej něco! Vstávej! V kuchyni 
je zloděj a jí ten salát, co jsem 
udělala na zítřek!“ 
„Mám volat policii nebo záchranku?“

AFEKCE, BURLA, CIKÁN, ČINEL, DÝMKA, INCEST, KLÍČE, KNÍRY, KULTURA, 
MÍSTO, NANDU, OBVOD, OMASTEK, OPONA, OSVITY, PNUTÍ, PONČO, 
SAFÍR, SEKÁČ, SEKCE, STÁDO, TREST, VÁLKA, VRKOČ, ZÁVĚSY
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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 stanoviště Bělohorská, 
kde jsou kontejnery umisťovány pro-
vizorně. Seznam stanovišť je uveden 
v tabulce.

OBJEDNÁVÁNÍ VELKOOB-
JEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
Možno objednat kontejnery 

o obsahu 1; 6; 9; 10 a 14 m3 na tele-
fonních číslech: 474 651 971, 474 651 
438-9, DISPEČINK mob.: 731 411 775 

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

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
– SBĚRNÉ DVORY A MÍSTA
Občané města mohou 

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

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

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

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

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

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

BIOODPAD
Rodinné domy jsou vybaveny 
kompostejnery o objemu 120 
(140) litrů, sídlištní zástavba 

nádobami objemu 1100 l. Do těchto ná-
dob 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. Od roku 2020 je zajištěn odběr 
jedlých olejů a tuků na výše uvedených 
sběrných místech a dále na stanovištích 
v Chomutově viz. www.tsmch.cz.
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

Březenecká 4750 | 17. listopadu 4793 | Kamenná 5110 | Kamenný vrch 5286
15.2.–19.2. 15.3.–19.3. 12.4.–16.4. 10.5.–14.5. 7.6.–11.6. 7.7.–9.7. 2.8.–6.8. 30.8.–3.9. 27.9.–1.10.  25.10.–29.10.  22.11.–26.11.  20.12.-23.12.

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.  

2

3

4

V. Nezvala 4093 | Bělohorská 3446 | Kosmova u garáží | Nové Spořice 4718 
8.2.–12.2. 8.3.–12.3. 6.4.–9.4. 3.5.–7.5. 31.5.–4.6. 28.6.–2.7. 26.7.–30.7. 23.8.–27.8. 20.9.–24.9. 18.10.–22.10.  15.11.–19.11.  13.12.–17.12.

Skalková 5284 | Výletní 5264 | Písečná 5034
22.2.–26.2. 22.3.–26.3. 19.4.–23.4. 17.5.–21.5. 14.6.–18.6. 12.7.–16.7. 9.8.–13.8. 6.9.–10.9. 4.10.–8.10.  1.11.–5.11.  29.11.–3.12.  27.12.–31.12.

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

1

Termíny jsou uvedeny první jeden nebo dva a poslední, ostatní jsou pravidelné dle oblasti svozu – pondělí až pátek , sudý nebo lichý týden. Zelenomodrý  text – kontejnery 1 100 litrů.

VÝVOZNÍ TERMÍNY BIOODPADŮ Z NÁDOB O OBJEMU 120 LITRŮ Z DOMÁCNOSTÍ PRO ROK 2021

Oblast 

1

Hutnická, Šípková, Kamenný vrch – Canaba, Jarní, Jasmínová, Tomáše ze Štítného, Dostojevského, Želivského, Politických vězňů, 
Krátká, Přemyslova, SNP Maroldova, Přísečnická, Scheinerova, Kpt. Jaroše, Kosmonautů, A. Muchy, U Kamencového jezera, 
Jirkovská, Zadní Vinohrady 4671, Karla Buriana 4645, Kundratická 4398, Selská 3592, Krátká 4316, Politických vězňů 3925, Zadní 
Vinohrady 4671, Karla Buriana 4645

7.4., 21.4.–15.12. 
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, Palackého 4445

31.3., 14.4.–8.12. 
středa 

 (lichý týden)

Oblast 

3
Blatenská (po Husovu), Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Jiráskova (po Kostnickou), Husova, Erbenova, Havlíčkova (po 
Kostnickou), Hornická (po Kostnickou), Bezručova (po Kostnickou), Kostnická + zezadu Zengerova, Husova 2900

6.4., 20.4.–14.12. 
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, Černovická, Pražská – od PČR až za skládku, 
Ctiborova, Jugoslávská, Sladkovského, Žerotínova, Svahová 4961, 4956, Černovická 4402, 4466

30.3., 13.4.–7.12. 
úterý 

(lichý týden)

Oblast 

5

28. října, Arbesova, Beethovenova, Dolní, Grégrova, Jakoubka ze Stříbra, Karolíny 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, Zd. Štěpánka 3973, Libušina 3240, Na Moráni 4877, 
Vikové-Kunětické 1952, Riegrova 3643, Arbesova 3764

2.4., 16.4.–10.12. 
pátek 

(lichý týden)

Oblast 

6
Barákova, Blatenská – okály, Dobrovského, Jabloňová, Kozinova, Letní, Lipanská, Na Lucině, Na Spravedlnosti, Na Vyhlídce, Pod 
Lesem, Pod Strání, Pod Strážištěm, Šrobárova, Tylova, U Třešňovky, V Zahradách, Ve Stráni, Winterova, Blatenská 4907

5.4., 19.4.–13.12. 
pondělí 

(sudý týden)
Oblast 

7
Blanická, Elišky Krásnohorské, Hraničářská, Kosmova, Sadová, Slezská, Sládkova, Sukova, Třebízského, Zdravotnická, Lipská, 
Kostelní, Mýtná, Sadová 4865, TJ Veros Lipská – parkoviště, Slezská 5385

 29.3., 12.4.–6.12. 
pondělí 

(lichý týden)
Oblast 

8
Adámkova, Alešova, Čermákova, Dvořákova, Karla Čapka, Kmochova, Krušnohorská, Na Průhoně, Podhorská, Resslova, 
Trocnovská, U Filipových rybníků, Višňová, Železniční, Klicperova, Krušnohorská 5630, Adámkova 4647, Alešova 3080

8.4., 22.4.–16.12. 
čtvrtek 

(sudý týden)
Oblast 

9 Dukelská, Fibichova, Fügnerova, Kadaňská, Komenského, Kukaňova, Osvobození, Palachova, Sokolská, Št. kpt. Kouby, V Alejích
1.4., 15.4.–9.12. 

čtvrtek 
(lichý týden)

Oblast 

10
Bělohorská, Čechova, Max. Gorkého, Daliborova, Haškova, Holečkova, Kochova, Křižíkova, Legionářská, Meisnerova, Mjr. Šulce, 
Rokycanova, nám. Dr. Beneše, Pionýrů, Prokopova, Purkyňova, Rokycanova, Smetanova, Spořická, Školní 3634, Kochova 4986, 
Dr. Jánského 4588, Poděbradova 1307, Mostecká 3860

9.4., 23.4.–17.12. 
pátek 

(sudý týden)

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

1.2.–5.2. 1.3.–5.3. 29.3.–1.4. 26.4.–30.4. 24.5.–28.5. 21.6.–25.6. 19.7.–23.7. 16.8.–20.8. 13.9.–17.9. 11.10.–15.10.  8.11.–12.11.  6.12.–10.12.
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Organizátoři tančírny naplánovali únorové termíny konání na středy 10., 17. 
a 24. ledna od 18 do 20 hodin ve Středisku volného času Domeček. Zájemci 
si však vzhledem k vládním opatřením v nouzovém stavu musí daný termín 
aktuálně ověřit na e-mailu laso.country@gmail.com nebo na stránkách 
www.gcity.cz/laso_country.
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Vodohospodáři v Chomutově 
opraví potrubí z roku 1903

Vodohospodáři letos plánují 
v Chomutově dvě rekonstrukce. 
Vodovodní a kanalizační potrubí 
vymění v ulicích Moravská a Na 
Příkopech. Jedná se přitom o vý-
měnu nejstaršího potrubí, které 
budou letos modernizovat, pochází 
z roku 1903. 

Celkem do oprav různého po-
trubí letos organizace na Chomu-
tovsku dá přes 108 milionů korun. 
Do vodohospodářských staveb 

na severu Čech pak letos SVS 
vloží 1,4 miliardy korun. Finance 
půjdou především na obnovu 
a modernizaci infrastrukturního 
majetku. SVS investuje do 174 no-
vých staveb v deseti okresech se-
veročeského regionu společně se 
44 stavbami přecházejícími z před-
chozího roku. 

O přesných termínech 
oprav bu de společnost aktuálně 
informovat. 

Soutěž pedagogického institutu ovládl IT 
technik z chomutovské mateřské školy

Tomáš Polák, IT technik z Mateř-
ské školy Chomutov, zvítězil v sou-
těžní přehlídce 9. ročníku soutěže 
DOMINO, kterou pořádá Národní 
pedagogický institut České repub-
liky. Cílem této soutěže je motivovat 
učitele a podporovat školy při využí-
vání digitálních nástrojů. 

Do finálového kola postoupilo 
celkem deset výukových objektů, 

tedy různých didaktických aktivit 
určených k obohacení hodin ve 
školách v celé České republice. 
Všechny měly jedno společné – vy-
myslet a uplatnit digitální nástroje. 
„I díky zkušenostem z digitální vý-
uky v rámci Šablon II v Mateřské 
škole Chomutov, kterou sám vede, 
vyhrál Tomáš Polák cenné první 
místo. Soutěž i samotná výuka doka-

zují, že pokud se digitální techno-
logie v mateřských školách uchopí 
správným a zábavným směrem, je 
velmi přínosná a zábavná,“ uvedla 
ředitelka MŠ Chomutov Eliška 
Smetanová.

Hlavní myšlenka celého soutěž-
ního objektu byla, aby děti pomocí 
digitálních technologií společně 
s pedagogy vytvářely své vlastní 

hry. První místo v soutěži DOMINO 
a dokonce cena absolutního vítěze 
soutěže jasně ukazuje, že se tento cíl 
kolektivu Mateřské školy Chomutov 
daří plnit.

Pro inspiraci je na platformě 
YouTube umístěno video s názvem 
MŠ Chomutov IT, které zobrazuje 
prostřihy ze samotné výuky za vyu-
žití digitálních technologií.
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Co měly Levhartice vyhrát, to vyhrály

Jakuba Štemberka čeká maturita a láká olympiáda

I v současném systému proti-
epidemických opatření jsou nej-
vyšší soutěže v některých sportech 
povoleny. V Chomutově si této 
výsady užívají pouze basketbalové 
Levhartice.

Se sezonou zásadně ovlivněnou 
pandemií koronaviru se vyrovnávají 
výborně, tři kola před koncem zá-
kladní části Renomia ŽBL jim patří 
7. místo za 6 výher a 9 porážek. Už 
nyní je tedy jasné, že si zahrají play 
off, otázkou je, z jakého místa po-
stoupí a kdo bude jejich soupeřem. 
„Je to hodně specifická sezona, asi 
třikrát jsme ji restartovali. Ale jsme 
strašně rádi, že za daných podmínek 
můžeme vůbec hrát,“ oceňuje trenér 
Tomáš Eisner. On sám si už nemocí 

covid-19 prošel, stejně jako devade-
sát procent týmu. V tomto ohledu 
už Levhartice velké obavy netrápí, 
mohou se soustředit na trénink a na 
zápasy. Až na pár jednotlivkyň se 
jich netýká ani testování na korona-
vir před každým zápasem. „Nám, 
kteří jsme tím prošli, běží devadesá-
tidenní ochranná lhůta. A takových 
týmů, kterými se prohnal covid, je 
v lize už většina,“ doplňuje asistent 
trenéra Ondřej Matýs.

V těžkých chvílích neměli 
trenéři dost hráček v přípravě 
a některé opory jim chyběly i při 
utkáních, a to i z jiných důvodů, 
než je koronavir. A tak se stalo, že 
Levhartice některé zápasy prohrály 
větším rozdílem, než se čekalo. 

„Ale už se dostáváme do normálu. 
A zrovna teď jsme uprostřed ob-
dobí, kdy hrajeme důležité zápasy 
s týmy okolo nás,“ říká trenér 
Eisner. A právě proti konkurentům 
se Chomutovu daří, níže posta-
vené soupeře Levhartice zatím 
vždy porazily, se šestou Ostravou 
mají vyrovnanou bilanci jedné vý-
hry a jedné prohry. Stále tak drží 
šanci na posun výš. „Zatím jsme 
s průběhem sezony spokojení, zá-
pasy, které jsme měli vyhrát, jsme 
vyhráli. Měli jsme sice také nějaké 
výkyvy s top celky, ale to bylo dané 
i těmi okolnostmi,“ hodnotí Tomáš 
Eisner.

Chomutovským trenérům se 
do družstva daří zapojovat mladé 
hráčky, z nichž čtyři ještě nejsou 
ani plnoleté. „Byl to už předsezonní 
záměr, ale že budou takto vytí-
žené, to jsem nečekal. Hlavně Valča 
Kadlecová, to je dneska hráčka 
základní sestavy. Vybojovala si to, 
její výkony jdou stabilně nahoru,“ 
chválí chomutovské mládí trenér 
Tomáš Eisner. „Samozřejmě jsou to 
hodně mladé hráčky a byly do toho 
hozené. Mrzí nás, že současně s tím 
nehrají své kadetské nebo junior-
ské soutěže (nařízením vlády byly 
krátce po rozehrání zastavené – 
pozn. red.), protože tam bychom 
si lépe ověřili jejich formu a ony 
by tam svoji výkonnost mohly líp 
prodat.“

Nyní má Renomia ŽBL pauzu, ve 
které ženská reprezentace odehraje 
zbývající zápasy kvalifikace o postup 
na mistrovství Evropy, v širší nomi-
naci je opět i chomutovská kapitánka 
Michaela Krejzová. Pak Levhartice 
čeká závěr základní části ligy – 
13. února budou hrát na palubovce 
poslední Slovanky Mladá Boleslav 
a pak dvakrát doma, 16. února proti 
páté Slavii Praha a 19. února se čtvr-
tými Žabinami Brno. Všechny zápasy 
ŽBL mohou fanoušci sledovat na 
webu TVCOM.cz.

Devatenáctiletý plavec Jakub 
Štemberk patří největším talentům 
nejen chomutovského, ale i českého 
plavání. Ve škole se připravuje na ma-
turitu, v bazénu zkouší bojovat o účast 
na olympiádě v Tokiu. Na obou fron-
tách mu ale snahu komplikuje pande-
mie nemoci covid-19.
Víme, že jste měl úžasnou sezónu 
v roce 2019, dokonce jste se ještě 
jako junior zúčastnil seniorského 
ME v Glasgow. Loňský rok už byl 
ale hodně poznamenán různými 
omezeními, karanténami, rušením 
soutěží…

Rok 2020 byl složitý. Bez omezení 
jsme mohli trénovat jen třetinu roku. 
Po intenzivní zimní přípravě měly od 
března začínat důležité závody, ale do-
šlo k uzavření bazénů. Jediné, co jsme 
stihli, bylo podařené 1. kolo a semi-
finále MČR družstev. Obě družstva – 
mužů i žen – postoupila do finále, 
které se uskutečnilo kvůli odkladům 

až v září. Byl z toho úžasný úspěch – 
holky byly o kousek čtvrté a my jsme 
skončili osmí. Ze všech plaveckých 
oddílů v ČR! Všichni, kdo se o to za-
sloužili, z toho měli velkou radost. No 
a na podzim byly zase všechny závody 
v Čechách zrušeny, a tak zbyly jen 
zahraniční – v listopadu jsme závodili 
s reprezentací v Uzbekistánu a v pro-
sinci se Slávií v maďarském Györu. 
Tam trenéři přihlásili mnoho našich 
závodníků, ale jen část byla přijata. 
Přesto startovalo z našeho klubu asi 
dvacet plavců, což je samo o sobě 
úspěch.
Jaké byly Vaše nejúspěšnější závody 
v roce 2020 a čeho se Vám podařilo 
dosáhnout?

Já mám největší radost ze závodů 
v Györu, kde se mi podařilo zaplavat 
téměř na hranici osobního rekordu 
dvoustovku kraul. Čas 1:50,01 byl jen 
0,2 sekundy od B limitu na olympiádu.
Jde si vůbec v této složité době sta-

novit nějaké odvážné cíle?
Priorita je pro mě úspěšná maturita. 

A v bazénu – to je teď složité… Ale 
olympiáda láká…
A jak se daří vašemu klubu Slávii 
Chomutov?

Všichni jsme tak nějak smutní 
z toho, že se nemůžeme v plném počtu 
potkávat na bazénu, naplno tréno-
vat, závodit. Velice úzký okruh z nás, 

v podstatě jen ty dva úspěšné týmy 
z loňského MČR družstev, má vytvo-
řeny podmínky na úrovni profesio-
nálních sportovců, ale přesto je nemů-
žeme naplno využít. Cítíme obrovskou 
podporu od trenérů, ale co se dá v této 
situaci dělat? Všichni se strašně těšíme, 
až karantény skončí a bazén bude zase 
plný a nikdo nebude omezován v tré-
ninku a závodění.

Vládní protikoronavirová 
opatření naopak zakazují hrát 
soutěž mužům BK Levharti 
Chomutov. Alespoň vybraným 
hráčům dává šanci na zápa-
sovou praxi spolupráce s BK 
Armex Děčín. V Kooperativa NBL 
díky ní nastupují jak David Žikla, 
Jakub Skalička a Lukáš Bobek, 
kteří v Chomutově hráli v rámci 
hostování právě z Děčína, tak 
21letý chomutovský talent 
Nestor Boyko. Velkým překva-
pením je návrat Jakuba Houšky, 
který se s děčínským dresem 
rozloučil už na konci sezony 
2017/18. Hostování do Děčína 
má vyřízeno také pivot Ondřej 
Kovář, ale v nejvyšší soutěži 
zatím příležitost nedostal.

BK LEVHARTI
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Pokračování ze strany 4.
Členové muzea si cení všech 

vystavovaných exponátů, mezi nej-
vzácnější však patří kopie praporu 
pěšího pluku 46, který bude vysta-
vený v osvícené uzavřené vitríně. 
Další perlou je střílna pro českoslo-
venský protitankový kanon vzor 36, 
kterou muzeum převezlo z dale-
kého francouzského přístavu Saint 

Nazaire. Tam se střílna dostala po 
roce 1939, kdy ji němečtí vojáci 
spolu s dalšími střílnami ukořistili 
a odvezli na pobřeží Atlantiku do 
nově budovaných bunkrů. Objekt 
se střílnou v přístavu přečkal dru-
hou světovou válku. Osudný se mu 
stal až rok 2014, kdy město Saint 
Nazaire rozhodlo zničit devate-
náct bunkrů v přístavu, aby bylo 

uvolněno místo pro další přístavní 
budovy. Díky tomu se mohla střílna 
přesunout do Chomutova.

Muzeum bude otevřené, jakmile 
členové dokončí instalaci všech ex-
ponátů a také s ohledem na vládní 
opatření. Aktuální informace jsou 
k dispozici na  www.kocicak.cz 
nebo na facebookovém profilu 
muzea.
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Muzeum Na Kočičáku mění bývalý kryt 
civilní obrany na výstavní prostory



CHOMUTOVSKÉ NOVINY 

Nejlepší volba reklamy pro Chomutov a okolí

Dosah Vaší inzerce 22 600 domácností

S NÁMI BUDETE VIDĚT!

chomutov.sdilenainzerce.cz    +420 723 681 051    chomutov@sdilenainzerce.cz
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