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

Máte problémy v současném zaměstnání v 
Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka, CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní

A nejen v příhraničí!

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 
Hovořím i česky 

Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI (2014 - 
2020)�. 
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� aktuality
 5 VÁNOČNÍ PROGRAM 

BUDE, ALE ZA PŘÍSNÝCH 
HYGIENICKÝCH 
OPATŘENÍ
Město Chomutov letos 
naplánovalo program 
Chomutovských Vánoc 
s ohledem na opatření týkající 
se prevence šíření koronaviru.

� téma
 6 DESÍTKY STROJŮ 

A TISÍC TUN SOLI MAJÍ 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
PŘIPRAVENÉ NA ZIMU
Technické služby jsou již 
od začátku listopadu plně 
připravené na případné zimní 
mrazy či návaly sněhu. 

� rozhovor
 8 MICHAELA GVOŽDIAKOVÁ 

A TEREZA ŠTEFÁNOVÁ: 
POMOC V KRIZI BYLA 
SAMOZŘEJMOSTÍ
Žáci 3. a 4. ročníku Střední 
zdravotnické školy 
v Chomutově nastoupili v říjnu 
na výpomoc do nemocnic 
Krajské zdravotní, do ústavu 
sociálních služeb v Jirkově 
a domova pro seniory. 

� minitéma
 9 RUCH ROKU 2020 BYL 

V CHOMUTOVĚ ZTIŠENÝ 
PANDEMIÍ, PŘESTO 
PESTRÝ
Přinášíme vám souhrn 
toho nejdůležitějšího nebo 
nejzajímavějšího, co se 
v Chomutově událo.  

� kultura
 12 SOUTĚŽ ART SENIOR ZNÁ 

NEJLÉPE HODNOCENÁ 
DÍLA ČTYŘ KATEGORIÍ
Také v letošním roce vyhlásilo 
město Chomutov ve spolupráci se 
Sociálními službami, knihovnou 
a Domečkem soutěž ručních prací 
pro seniory s názvem Art senior.

� historie
 14 ZDRAVOTNICKÁ 

ŠKOLA SLAVÍ PŮL 
STOLETÍ, MUZEUM 
PŘIPRAVILO VÝSTAVU
Střední zdravotnická škola 
v Chomutově letos slaví 
50 let od svého založení. Je to 
hodně nebo málo? 

� školy
 16 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

V CENTRU MĚSTA 
USNADNÍ START 
PRVŇÁČKŮM
Velký zájem rodičů o umístění 
dětí do přípravné třídy 
vyslyšelo vedení základní 
školy Hornická.

CHCETE MĚ?
Jeff  je zhruba roční kříženec teri-
éra a jako správný teriér je akční 
a tvrdohlavý, ale na druhou stranu 
je to i velký mazel. Je vhodný 
k aktivním lidem do bytu. 

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.

JELENI BUCHARŠTÍ 
JSOU OZDOBOU 
I PÝCHOU ZOOPARKU
Chomutovský zoopark je jedinou zoologickou zahradou 
v České republice, která chová silně ohrožený druh jelena 
bucharského. Navíc má tu čest vést jeho evropskou 
plemennou knihu. Správce knihy chov jelenů bucharských 
sice přímo neřídí, ale jednotlivé zoologické zahrady se na 
něj obracejí s tím, aby jim pomohl vybrat vhodného jedince, 
případně pomohl s umístěním odchovaných mláďat. „Záznamy 
v plemenné knize tak umožňují sestavovat stáda způsobem, 
aby nedocházelo k nežádoucímu křížení,“ doplnila ředitelka 
zooparku Věra Fryčová. Zoopark Chomutov chová jeleny 
bucharské již od roku 2003 a má za sebou řadu úspěšných 
odchovů. První mládě se narodilo hned po roce chovu, v roce 
2018 přišla na svět hned tři mláďata.

Magistrát města Chomutova 
(radnice, Zborovská ulice, 
Husovo náměstí)
pondělí:  08 až 11 hodin,  
 15 až 17 hodin
středa:  08 až 11 hodin,  
 15 až 17 hodin

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

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

Úřad práce Chomutov
pondělí:  08 až 10 hodin,  
 14 až 17 hodin
středa: 08 až 10 hodin,  
 14 až 17 hodin

Okresní soud Chomutov
pondělí:  08 až 10 hodin,  
 13 až 16 hodin
středa:  08 až 11 hodin,  
 12 až 14 hodin

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Chomutov
pondělí:  08 až 13 hodin
středa:  12 až 17 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY 
ÚŘADŮ VE STAVU 
NOUZE
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Třicet devět 
stromů v aleji je 

nově památných

Třicet sedm dubů letních a dvě 
lípy srdčité, které dohromady tvoří alej 
na západním kraji Kamenné směrem 
k Hutnické ulici, se nově zařadilo 
mezi památné stromy. Alej je zhruba 
dvě stě let stará a vysázel ji chomu-
tovský německý okrašlovací spolek, 
v dalších obdobích pak byla dosa-
zovaná. Zřejmě spojovala městský 
park s vrchem Strážiště, známějším 
pod názvem Partyzán, který byl už 
tehdy oblíbeným výletním místem. 
Další, ale už kratší fragmenty aleje, 
původně dlouhé přes tři kilometry, 
jsou totiž i dnes patrné ve Stromovce 
u vlakové zastávky Chomutov město, 

v Přísečnické ulici, v zooparku a ná-
sledně nad Kamennou linie pokra-
čuje okolo Hutnické ulice přes les až 
k Partyzánu.

„Význam této aleje je kraji-
notvorný, urbanistický, historický 
i kulturní, dokresluje tvorbu parků 
a vycházkových a odpočinkových zón 
okrašlovacími spolky ve městech de-
vatenáctého století. Její přínos je i eko-
logický, protože vytváří stanoviště pro 
mnoho druhů ptactva a bezobratlých 
živočichů,“ popsal důvody vyhlášení 
stromů za památné Rostislav Vošický, 
referent ochrany přírody a krajiny od-
boru životního prostředí.

Úřad spustil elektronický rezervační systém 
na všechny poskytované služby

Konec frontám před úřadem, 
úspora času a efektivní odbavení poža-
davků klientů. Zejména to si slibuje 
chomutovský magistrát od zavedení 
nového elektronického rezervačního 
systému. „Systém plně nahradí starší 
SMS rezervace, které bylo možné 
využít jen na vybrané agendy. Nově 
bude možné rezervovat si termín na 
všechny poskytované služby,“ řekl ta-
jemník úřadu Robert Plechatý.

Vzhledem k aktuálně omezené 

otevírací době a vládou přijatým 
opatřením budou úřad moct navštívit 
pouze předem objednaní klienti. „Bez 
rezervace bude možné využívat služeb 
podatelny a pokladny. Samotné ob-
jednání je velmi jednoduché, stačí pár 
kliknutí a je hotovo. Pokud by přesto 
některým občanům dělalo elektro-
nické objednání problémy, mohou se 
obrátit telefonicky na naši informační 
linku, kde jim s rezervací pomůžeme,“ 
ujistil Robert Plechatý.

Rezervační systém bude přístupný 
na webové adrese rezervace.chomu-
tov.cz. Z pohodlí a bezpečí domova 
bude možné objednat se už na ná-
sledující den. Termín lze získat na 
všechny dostupné agendy, které cho-
mutovský úřad poskytuje občanům. 
K samotnému objednání je potřeba 
vyplnit pouze jméno a e-mailovou 
adresu, kam systém během pár oka-
mžiků odešle potvrzovací PIN. Při 
příchodu na úřad pak tento PIN zadá 

klient do vyvolávacího systému.
Občanům, kteří rezervaci nezvlád-

nou sami, jsou na telefonním čísle 474 
637 111 připraveni pomoci pracov-
níci informačního servisu magistrátu. 
„Věřím, že občané tento přístup uví-
tají. Chceme naše služby poskytovat 
maximálně efektivně, ideálně bez 
front a zbytečného čekání v prosto-
rách úřadu. Nabízených termínů bude 
dostatek, určitě obsloužíme všechny 
klienty,“ doplnil tajemník.

Chomutov pomohl dvacetiletému Lukášovi 
a jeho mamince darováním polohovací postele

Prostřednictvím sbírkového účtu 
přispěli lidé na nákup polohovacího 
dvoulůžka pro Lukáše Heřmánka. 
„Lukáš je jedním z potřebných, 
kterému můžeme pomoci díky ve-
řejnosti přispívající na sbírkový účet 
Chomutov pomáhá. Nová polohovací 
postel mu dá více komfortu a jeho 
mamince pomůže při každodenní péči. 
Připravujeme pomoc i dalším potřeb-
ným obyvatelům města, o konkrétních 
krocích budeme vždy informovat, aby 
přispívající lidé věděli, na co byly fi-

nanční prostředky použity,“ vysvětlila 
vedoucí magistrátního odboru sociál-
ních věcí Kamila Faiglová.

Dvacetiletý Lukáš žije se svou 
maminkou. Během pár let přišli 
o své milované a oba postihly 
vážné nemoci. V roce 2014 zemřel 
mamince Martině partner, který 
trpěl rakovinou plic. Sama trpí roz-
troušenou sklerózou a řadu let je 
v invalidním důchodu. I přes své 
onemocnění pečuje o syna Lukáše, 
autistu s diagnostikovaným ADHD. 

„Po smrti partnera jsem si myslela, 
že se nám nic horšího už nemůže 
přihodit, že vše zlé máme za sebou. 
Strašně jsem se zmýlila,“ uvedla. 
Tentýž rok se stal její syn obětí zá-
važného trestného činu. Další rána 
přišla vloni, kdy si Lukáš nahmatal 
v podpaží bulku a byla mu diagnos-
tikována rakovina mízních uzlin. 
„První, co mi problesklo hlavou, 
bylo proč? Ještě se nám nezahojily 
rány po předešlých potížích a teď se 
máme vyrovnat s touto diagnózou,“ 

popsala maminka Martina bolestivé 
momenty.

Město Chomutov díky příspěv-
kům veřejnosti mohlo rodině předat 
novou dvoulůžkovou polohovací 
postel v hodnotě dvacet tisíc korun. 
„Velmi mi usnadní manipulaci se sy-
nem, hlavně v momentech, kdy je mu 
špatně. Dříve jsem ho musela podklá-
dat polštáři do potřebné polohy, bylo 
to pro mě namáhavé. Dar je pro nás 
opravdu velkou pomocí a moc za něj 
děkuji,“ uvedla Martina Heřmánková.

Připojte se k deratizaci, společný postup je účinný!
Na pozemcích města je od polo-

viny listopadu prováděna celoplošná 
podpovrchová deratizace. Probíhat 
bude i v lednu 2021. Město Chomutov 
při té příležitosti vyzývá všechny 
soukromé vlastníky rodinných domů, 
pozemků a podnikající subjekty, aby 
se k deratizaci připojili. V boji proti 

hlodavcům totiž jen společný postup 
zajistí kýžený výsledek.

„Upozorňujeme, že provádění de-
ratizace je povinné pro každého, ať se 
jedná o podnikatele, bytová družstva, 
společenství vlastníků bytů, ale i pro 
majitele rodinných domů. V případě 
nepodnikajících osob ji může podle 

potřeby provádět každý svépomocí, 
naopak právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby, ale i například spole-
čenství vlastníků bytů mají povinnost 
provádět ve svých provozovnách a ob-
jektech speciální ochrannou deratizaci 
prostřednictvím odborně způsobilých 
osob,“ vysvětluje vedoucí magist-

rátního odboru životního prostředí 
Dagmar Mutinská.

K omezení výskytu hlodavců 
může každý přispět tím, že nebude vy-
lévat zbytky jídel a tuků do kanalizace, 
vyhazovat zbytky jídel do kontejnerů 
nebo odkládat odpady mimo popel-
nice a na veřejná prostranství.
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KRÁTCE
K MLSÁNÍ NALÁKAJÍ 
CUKRÁRNY
V muzeu na radnici je nově 
přichystaná výstava Historic-
ké cukrárny aneb mlsání za 
první republiky. Veřejnosti bude 
zpřístupněna ihned po otevření 
muzea, potrvá do 23. ledna 
2021.

FOTOGRAFIE PŘIBLÍŽÍ 
JIŽNÍ AMERIKU
Ve čtvrtek 17. prosince od 
17 hodin proběhne vernisáž vý-
stavy Jiřího Sajnera – fotografie 
Jižní Ameriky v galerii Lurago.

V SOBOTU OPĚT 
NA TRHY
Tradiční Severočeské farmářské 
trhy se budou konat 12. prosin-
ce u informačního centra. Lidé 
si mohou přijít koupit kvalitní 
produkty i vánoční dekoraci od 
8 do 12 hodin.

CHOMUTOV PŘIPRAVIL 
VÁNOČNÍ PROGRAM
S ohledem na vládní opatření 
začne Vánoční trh na náměstí 
1. máje v pátek 4. prosince 
a potrvá do 24. prosince. Lidé 
i prodejci budou muset dodržo-
vat přísná hygienická opatření.

BÍLÍ ANDĚLÉ V MUZEU
V hlavní budově muzea se bude 
od 12. prosince konat výstava 
50 let chomutovských bílých 
andělů. Výstava je připomínkou 
založení zdejší střední zdravot-
nické školy.

Technické služby nainstalovaly 
vánoční dekorace v ulicích

Technické služby město pro letošní 
Vánoce vyzdobily necelými dvěma 
stovkami dekorací. Ve třech ulicích a na 
náměstí si lidé budou moci prohlédnout 
zcela nové motivy. „Nové typy deko-

rací jsme tentokrát instalovali do ulic 
Palackého, Mánesova, Farského a na 
náměstí 1. máje. Tyto i velká většina 
ostatních motivů jsou vybavené mo-
derním a na pohled velmi příjemným 
osvětlením LED technologií,“ popsal 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Celkem v ulicích svítí 186 kusů 
vánočních motivů, a to v ulicích 
Ruská, Nerudova, Jakoubka ze 
Stříbra, Blatenská, Zborovská, Lipská, 
Revoluční, Na Příkopech, Riegrova, 
náměstí 1. máje, Chelčického, 
Palackého, Farského, Mánesova, 
28. října, dále u fary, na budově tech-
nických služeb a v průchodu z náměstí 
1. máje k turistickému infocentru.

Vánoční strom je stejně jako 
v minulých letech ozdoben světel-
nými řetězy se 16 200 kusy LED 
žároviček a 50 kusy dekorativ-
ních koulí. „Na osazení výzdoby 
se podílelo celkem pět pracovníků 
provozovny veřejného osvětlení se 
dvěma vysokozdvižnými plošinami. 
Výzdoba byla osazena v období od 
3. do 20. listopadu,“ sdělil vedoucí 
provozovny veřejného osvětlení 
Daniel Hurník.

Technické služby dále půjčují vy-
sokozdvižné plošiny s obsluhou sou-
kromé firmě, která instaluje ozdoby 
na vánoční strom, městskou věž, 
kašny a stromy v parčíku za radnicí 
a v městském parku.

Dobrovolný svazek obcí 
Chomutovsko pomohl nemocnici

Obce Dobrovolného svazku obcí 
Chomutovsko opět pomohly chomu-
tovské nemocnici pořízením potřeb-
ných přístrojů. Již na jaře zareagovaly 
na opravdu složitou situaci v souvis-
losti s první vlnou pandemie covid-19 
a věnovaly finanční dar Krajské 
zdravotní – Nemocnici Chomutov na 
pořízení potřebných přístrojů. „Nyní je 
situace také vážná a nemocnice podstu-
pují těžkou zkoušku v péči o rostoucí 
počty pozitivních pacientů. Požadavky 
na vybavení nemocnic odpovída-

jící přístrojovou technikou stoupají. 
Nemocnice opětovně požádala sta-
rostky a starosty o pomoc při pořízení 
dalších dvou takzvaných vysokoprůto-
kových oxygenátorů,“ popsala mana-
žerka svazku obcí Lenka Kynčilová.

Přístroje slouží k zabezpečení 
vysoké dávky kyslíku se zajištěním 
malého tlaku v dýchacích cestách. Je 
velmi přínosný pro pacienty s onemoc-
něním covid-19, protože z velké části 
umožní překlenout období nedostatku 
kyslíku. Přitom není nutné invazivní 

zajištění dýchacích cest a napojení na 
umělou plicní ventilaci, která s sebou 
nese četná rizika pro pacienta. „Naše 
obce tedy opět nenechaly chomutov-
skou nemocnici ve štychu a pořídily 
další dva přístroje, které pomohou 
zajistit šetrnou, neinvazivní péči o pa-
cienty. Máme zprávu z nemocnice, že 
oba přístroje jsou již zapojeny a naplno 
využívány, což je v této chvíli dobrá 
zpráva, ačkoli bychom si jistě všichni 
přáli, aby raději tato potřeba ne-
vznikla,“ dodala manažerka.

Představitelé města v listopadu 
uctili památku válečných veteránů 
a připomněli si boje za svobodu a de-
mokracii. Přestože se ani při jednom 
pietním aktu nemohl uskutečnit ce-
remoniál za účasti široké veřejnosti, 
nevynechalo ani letos město příležitost 
k uctění památky i zavzpomínání na 
události let minulých, které významně 

ovlivnily i současnost.
Květy vlčího máku ozdobilo ve-

dení města památník u kostela sv. 
Barbory při Dni válečných veteránů, 
při Dni boje za svobodu a demokracii 
zase položilo věnec k pomníku v měst-
ském parku. Čestnou stráž drželi za-
śtupci Muzea československého opev-
nění z let 1936-1938 Na Kočičáku.

Vánoční program bude, ale za 
přísných hygienických opatření

Město Chomutov letos naplá-
novalo program Chomutovských 
Vánoc s ohledem na opatření tý-
kající se prevence šíření korona-
viru. Pokud se situace bude vyvíjet 
dobře, lidé nepřijdou o trhy ani 
o zábavu.

Vánoční trhy začnou v pátek 
4. prosince v 9 hodin na náměstí 
1. máje. Mezi jednotlivými stánky 
musejí být zachované bezpeč-
nostní rozestupy, rozprostřou se 
tedy po celém oválu náměstí. „Lidé 
se mohou těšit na stánky s vánoč-
ním zbožím, ozdobami a dárečky. 
K dispozici bude návštěvníkům 
i Ježíškova pošta,“ uvedla organi-
zátorka programu Silvie Škubová.
Trhy se budou konat za přísných 
hygienických opatření, lidé budou 
muset dodržovat mezi sebou roze-

stupy, nosit roušky přes ústa i nos, 
prodejci budou používat rukavice, 
k dispozici bude i dezinfekce. Trhy 
se budou konat do 24. prosince.

Součástí Vánočního trhu nebude 
žádný doprovodný kulturní pro-
gram v party stanu ani na venkov-
ním pódiu. S ohledem na plánovaná 
rozvolnění vládních opatření však 
město počítá s konáním někte-
rých akcí. V prostoru náměstí bude 
tradiční Vánoční kopec a program 
Staročeské Vánoce, na Štědrý den 
pak živý betlém. V parčíku vedle 
radnice se bude konat tradiční 
Kapříkování.

Aktuální informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
města www.chomutov-mesto.cz 
a na facebookovém profilu Město 
Chomutov.

Město si připomnělo 
dva významné dny
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Technické služby jsou již od začátku listopadu plně připravené na případné zimní mrazy či návaly sněhu. 
Ve skladech je dostatečné množství posypových materiálů, stroje jsou po důkladné technické kontrole 
a pracovníci díky zavedenému postupu dobře vědí, co mají dělat. Přesto apelují zejména na řidiče, aby přes 
zimu jezdili velmi opatrně, pomalu a s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu.

Pro údržbu komunikací během 
zimy mají technické služby připra-
vených jednatřicet strojů, z toho 
čtyři velké sypače s pluhy a devět 
malých, dále šest vozů pomáhají-
cích při ručním posypu, tři traktory 
s čelní šípovou radlicí, pět náklad-
ních aut pro odvoz sněhu, tři nakla-
dače a jedno dispečerské vozidlo.

Komunikace technické služby 
ošetřují solí, drtí, solankou nebo 
ekologickým materiálem Ekogrit. 
Zatímco sůl nakupují technické 
služby již v létě a zásobu mají ve 

skladech na celou zimu, ostatní 
posypové materiály dokupují prů-
běžně podle potřeby. Soli je nyní ve 
skladech tisíc tun, což je množství 
dostačující i při velmi tuhé zimě 
vydatné na sníh i mráz. Drtě mají 
technické služby sto tun a Ekogritu 
osmnáct kubíků. Solanku dodává 
Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje průběžně.

VÝJEZDY TECHNIKY
Podle platného plánu zimní 

údržby vozovek musí vyrazit sy-

pače, traktory a další technika 
v pracovní dny na zasněžené či 
zledovatělé vozovky do 30 minut 
od vzniku závady ve sjízdnosti či 
schůdnosti. Mimo pracovní dny se 
pak technika do ulic musí dostat do 
hodiny. „Závadou ve sjízdnosti se 
rozumí taková změna ve sjízdnosti 
místní komunikace, kterou nemůže 
řidič vozidla předvídat při pohybu 
vozidla přizpůsobenému staveb-
nímu stavu a dopravně technickému 
stavu těchto pozemních komunikací 
a povětrnostním situacím a jejich 

důsledkům. Závada ve schůdnosti je 
pak taková změna pozemní komu-
nikace, kterou nemůže chodec před-
vídat při pohybu přizpůsobenému 
stavebnímu stavu a dopravně tech-
nickému stavu a povětrnostním situ-
acím a jejich důsledkům,“ vysvětlil 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Do čtyř hodin od vzniku zá-
vady musí být ošetřeny hlavní 
komunikace, které jsou podle po-
řadí důležitosti zařazené na první 
místo v plánu zimní údržby silnic. 

Desítky strojů a tisíc tun soli 
mají technické služby připravené na zimu

SILNICE
I. pořadí důležitosti do 4 hodin
II. pořadí důležitosti do 12 hodin
III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději 
však do 48 hodin
Doba určená pro výjezd mechanismů od vzniku závady ve sjízdnosti je 
pro údržbu komunikací I. pořadí stanovena v pracovní dny do 30 minut 
a mimo pracovní dny do 60 minut.

CHODNÍKY
I. pořadí důležitost do 24 hodin
II. pořadí důležitosti po ošetření chodníků zatříděných do I. pořadí 
důležitosti, v pracovní dny od 6.30 do 15 hodin

LHŮTY PRO ZMÍRNĚNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
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Jedná se o 27 kilometrů komuni-
kací, konkrétně jsou to silnice, kudy 
jezdí městská hromadná doprava, 
příjezdy k nemocnici nebo hlavní 
silnice na sídlištích. Pak přicházejí 
na řadu vedlejší silnice v sídlištích, 
které jsou důležité pro zajištění 
plynulé dopravy. Třináct kilometrů 
těchto komunikací musí být ošet-
řeno do 12 hodin. Do 48 hodin pak 
musí být ošetřené také zbývající sil-
nice. V případě hustého sněžení pro-
jíždějí sypače hlavní úseky a páteřní 
komunikace stále dokola.

Ne všechny silnice v Chomutově 
přes zimu udržují technické služby. 
„Některé komunikace spadají pod 
Správu a údržbu silnic Ústeckého 
kraje. Jedná se o silnice třetí třídy, 
které procházejí městem, například 
sem patří ulice Lipská, Kadaňská, 
Spořická, Černovická, Dukelská, 
Blatenská a velké části Pražské, 
Mostecké či Vinohradské,“ připo-
mněl vedoucí provozovny údržba 
komunikací technických služeb 
Vladimír Hurník.

KONTROLA SILNIC
Během zimy drží po celých 

24 hodin denně službu technik, který 
neustále sleduje počasí a v případě 
klimatických podmínek pro vznik 
námrazy projíždí autem město. 

„Pokud zjistí závadu ve sjízdnosti, 
vyjíždí naše technika nejpozději 
v pracovní dny do 30 minut a mimo 
pracovní dny do 60 minut,“ řekl 
vedoucí provozovny údržba komu-
nikací Vladimír Hurník. Vzhledem 
k držení pohotovostí zaměstnanci 
technických služeb je doba prvních 
výjezdů většinou kratší.

Technik vyjíždí v pravidelných 
intervalech osobním autem do ulic 
města a sám se tak přesvědčí, zda 
je sjízdnost komunikací v pořádku, 
nebo není. V závislosti na počasí 

zkouší tento pracovník se služeb-
ním vozem sjízdnost každou hodinu, 
maximálně každou druhou. Ze zku-
šenosti již zná nejrizikovější úseky 
silnic, ty tedy projíždí nejdříve. 
Vizuálně samozřejmě kontroluje 
i stav chodníků a okolí.

Jakmile nastane takzvaná závada 
ve sjízdnosti, tedy situace, kdy ko-
munikace nejsou bezpečně sjízdné 
nebo schůdné, okamžitě do služby 
povolá obsluhu sypačů, pluhů, trak-
torů a multikár.

NA CHODNÍKY DRŤ
Chodníky v prvním pořadí 

důležitosti musejí být ošetřené 
do čtyřiadvaceti hodin po tom, co 
technika vyjede do ulic. Jakmile 
jsou tyto páteřní spoje pro chodce 
ošetřené, starají se pracovníci 
o ostatní úseky. Chodníky jsou 
udržovány mechanizací. Ruční 
úklid přichází na řadu, pokud 
z nějakého důvodu není chod-
ník sjízdný, například když stroji 
v průjezdu překáží lampa veřej-
ného osvětlení, výkop a podobně.

K ošetření chodníků se nej-
častěji používá drť. Sůl, přestože 
může mít vyšší účinnost při údržbě 
komunikací, technické služby na 
chodníky používat většinou nesmí. 
Zákon o pozemních komunikacích 
totiž umožňuje sypat chodníky 
a stezky solí za předpokladu, že 
v nich nejsou uloženy inženýrské 
sítě bez uzavřeného krytu a že jsou 
oddělené od zelených ploch a pásů 
pro stromy, aby na ně nemohl sté-
kat slaný roztok. Používání drtě 

navíc ušetří ve srovnání s používá-
ním soli téměř polovinu nákladů. 
Po skončení zimy se drť i jiné 
znečištění z chodníků snadno od-
straní v rámci blokového čištění 
komunikací.

U schodišť, lávek a můstků 
jsou již rozmístěné bedny s posy-
povými materiály, tato místa se 
udržují výhradně ručně. Právě pro 
ruční údržbu používají technické 
služby na tyto úseky mimo jiné 
i ekologický posypový mate-
riál Ekogrit, který se v minulosti 
osvědčil. Jelikož se jedná o velmi 
lehký materiál, používají ho na ro-
vinných úsecích, kde se nesesouvá.

Technické služby se v Chomu-
tově starají o sjízdnost více než sta 
kilometrů silnic, zabezpečují také 
schůdnost chodníků v délce přes 
160 kilometrů.

K činnostem zimní údržby pa-
tří také čištění parkovišť. Pokud 
je zima vydatná na přívaly sněhu, 
musejí ho technické služby odvá-
žet na skládku. „Nejobtížněji se 
udržují úseky, kde kvůli parkování 
vozidel nezbývá místo na průjezd 
techniky, tato místa se musí vyne-
chat a později tam vyslat mechani-
smus, který má užší radlici, nebo 
zaměstnance na ruční čištění,“ do-
plnil Vladimír Hurník.

TECHNIK VYJÍŽDÍ V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH 
OSOBNÍM AUTEM DO ULIC MĚSTA A SÁM SE TAK 
PŘESVĚDČÍ, ZDA JE SJÍZDNOST KOMUNIKACÍ 
V POŘÁDKU, NEBO NENÍ.

•  Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zim-
ní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují 
se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace přiměřeně ke vzniklé situaci.

•  Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobe-
ný stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům.

•  V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují 
bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

•  Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou 
vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, 
povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

•  Odvoz sněhu z místních komunikací v případě kalamity je zajišťován tam, kde dochází k podstatnému 
zúžení jízdního pruhu. Provádí se nejdříve na trasách MHD.

Z PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY
Plán zimní údržby pro zimu 
2020 a 2021 je veřejnosti k dis-
pozici na webových stránkách 
www.tsmch.cz v záložce 
Harmonogramy činností, 
případně využijte přímý odkaz 
přes QR kód.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
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Proč jste si vybrali nemocnici, re-
spektive zařízení sociálních služeb 
pro dobrovolnictví?

Michaela Gvoždiaková: Hlavní 
motiv výběru byl pro mě hlavně po-
moci. Doufala jsem, že moje pomoc 
bude v této krizi potřeba a teď jsem 
šťastná, že mohu pracovat každý den 
po boku úžasných sestřiček. Věděla 
jsem, že bude náročné skloubit to se 
školou, ale stále chodím do nemocnice 
s radostí a energií.

Tereza Štefánová: Nepřemýšlela 
jsem nad výběrem ani sekundu, 
jelikož absolvuji odbornou praxi 
v Domově pro seniory na Písečné. 
Mám to tam ráda, a hlavně to tam 
znám, takže si myslím, že je moje vý-
pomoc o to vítanější.
Co je náplní vaší práce?

Michaela Gvoždiaková: Za hlavní 
náplň své práce považuji hlavně po-
moc pacientům. Strašně mě těší, když 
vidím pokroky, jak se lepší po stránce 
psychické i fyzické. Je to úžasný pocit, 
když vidíte, že jste někomu pomohli. 
Celé zdravotnictví mě naplňuje. Vím 
určitě, že jsem si vybrala správně a že 
toho nikdy nebudu litovat.

Tereza Štefánová: Starám se pře-
devším o imobilní uživatele, tudíž je 
mojí náplní pečovat o jejich hygienu, 
stravovací návyky, hlídat a doplňo-
vat tekutiny. Mezitím jim vykouzlit 
úsměv na tváři a pomáhat ostatním 
mobilním uživatelům DPS, s čím po-
třebují. Pokud by byla potřeba během 

dne, stane se ze mě doprovod při vý-
jezdu do nemocnice či obstarám menší 
nákupy pro uživatele.
Vnímáte zkušenosti nabyté v ne-
obvyklé situaci koronavirové krize 
jako potřebné?

Michaela Gvoždiaková: Určitě 
ano. Je to zkušenost, kterou bych za 
nic nevyměnila. Každý den vidím 
něco nového, co mě doteď nepolíbilo, 
a stále mám chuť se učit více a více 
v tomto oboru. Do budoucna jsem 
vybavená novými zkušenostmi a dou-
fám, že jich ještě mnoho přibyde.

Tereza Štefánová: Samozřejmě. 

Všichni pracují na sto procent a je to 
po psychické i fyzické stránce dost 
znát. Ale jsem ráda, že jsem něčeho 
takového součástí.
Dala vám tato zkušenost něco, co by 
škola nikdy nemohla?

Michaela Gvoždiaková: Škola mi 
dala hlavně základy, bez kterých bych 
se neobešla, ale tato zkušenost je úplně 
o něčem jiném. Těší mě, že bez ohledu 
na to, že jsem studentka, všechny 
sestřičky drží se mnou a navzájem si 
pomáháme. Tato zkušenost mi dala 
hlavně spoustu praxe, informací a zá-
jem věnovat se zdravotnictví do bu-
doucna na sto procent. Je to náročné, 

ale když vás to baví, tak pro to uděláte 
maximum.

Tereza Štefánová: Určitě ano. Ale 
k výkonu takové práce je potřeba mít 
dostatek vědomostí a ty získáte právě 
ve škole. Pokud bych měla být kon-
krétní, co přesně mi práce v sociálním 
zařízení dala, tak bych řekla samostat-
nost a pohotovost.
Při studiu máte praxi ve zdravotnic-
tví běžně, v čem je tato praxe jiná?

Michaela Gvoždiaková: Je jiná 
úplně ve všem. Při praxi je nás hodně 
na jednom oddělení a nemáme moc 
prostoru poznávat a zkoušet si vše, co 

bychom chtěli umět. Teď je to pravý 
opak. Jsem tam vlastně jen sama za 
sebe a naučila jsem se spoustu doved-
ností, které bych si na praxi nemohla 
vyzkoušet.

Tereza Štefánová: Myslím si, 
že zásadním rozdílem je aktuální 
koronavirová situace. Když jsem 
docházela na běžné praxe, jednalo 
se o klidné dny. Teď jsme všichni 
ve stresu. Zaměstnanci se honí, aby 
vše stihli, uživatelé jsou smutní, pro-
tože jsou zakázané návštěvy, a my 
dobrovolníci ze škol se strachujeme, 
co s námi bude u maturit. Vše je to 
takové v jednom kole.

Jak vás vnímají pacienti a klienti?
Michaela Gvoždiaková: Jsem na 

oddělení, kde pacienti nejsou plně 
při vědomí, takže to nemohu posou-
dit, ale doufám z celého srdce, že 
se zlepší a budu s nimi v budoucnu 
komunikovat a povídat si.

Tereza Štefánová: Vnímají nás 
jako příjemnou společnost. Jsou 
rádi za každý mezilidský kontakt. 
Nahrazujeme jim vlastně rodinu 
a pro některé rodina i jsme.
Dokážete popsat, jak budete na 
současnost vzpomínat po letech 
a třeba jak o ní vyprávět svým 
dětem?

Michaela Gvoždiaková: Sama 
nevím, jak budu na to vzpomínat. 
Určitě to je skvělá zkušenost do 
budoucna a jsem šťastná, že mohu 
vypomáhat. Hrozně mě to pozna-
menalo ve zkušenostech, ale najdou 
se i stinné stránky, protože i když 
děláme maximum, tak se nám ne-
povede zachránit každého. Je to 
náročná situace a sama nevím, jak 
to bude druhý den vypadat v ne-
mocnici, tak doufám už jen v to 
nejlepší, abych měla lepších vzpo-
mínek víc než těch špatných.

Tereza Štefánová: Myslím, že se 
nad tím za pár let pousměji a budu 
na sebe pyšná, že jsem pomáhala 
lidem, kteří to potřebovali. Zároveň 
budu vděčná za to, že jsem něco 
takového zažila a začala si vážit lidí 
kolem sebe.

Žáci 3. a 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Chomutově nastoupili v říjnu na výpomoc do nemocnic 
Krajské zdravotní, do Městského ústavu sociálních služeb v Jirkově a do Domova pro seniory na Písečné. 
O své dobrovolnické práci hovořily Michaela Gvoždiaková ze čtvrtého ročníku oboru zdravotnický 
asistent, která pomáhala v chomutovské nemocnici, a Tereza Štefánová ze čtvrtého ročníku oboru 
sociální činnost, jež pomáhala v Domově pro seniory na Písečné.

Michaela Gvoždiaková a Tereza Štefánová:

Pomoc v krizi byla samozřejmostí, 
tato praxe nás mnoho naučila 

VNÍMAJÍ NÁS JAKO PŘÍJEMNOU SPOLEČNOST. JSOU 
RÁDI ZA KAŽDÝ MEZILIDSKÝ KONTAKT. NAHRAZUJEME 
JIM VLASTNĚ RODINU A PRO NĚKTERÉ RODINA I JSME.
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Ruch roku 2020 byl v Chomutově 
ztišený pandemií, přesto pestrý

Letošní rok byl velmi odlišný 
od předchozích v novodobé historii 
města, poznamenala ho pandemie 
koronaviru. Přinášíme vám souhrn 
toho nejdůležitějšího nebo nejza-
jímavějšího, co se v Chomutově 
událo. Přestože se totiž mohlo zdát, 
že se chvílemi život zastavil, město 
a lidé v něm jsou o rok starší a stojí 
za to se aspoň krátce ohlédnout zpět.

LEDEN PLNÝ PLÁNŮ
Začátek roku avizoval měsíce 

plné zábavy, město i organizace 
plánovaly, čím budou obyvatele 
vzdělávat, zaměstnávat či bavit. 
Jednou z nejoblíbenější akcí pro 
Chomutovany je Rodinné zápo-
lení, které by letos oslavilo desátý 
ročník konání. Bohužel se ale 
nekonalo. Rodiny se měly poprvé 
sejít v únoru na ledě v maskách, 
následně by je čekalo dalších devět 
akcí a závěrečné losování.

V lednových Chomutovských 
novinách byl veřejnosti představený 
nový ředitel Chomutovské knihovny 

Bedřich Fryč. V rozhovoru mimo 
jiné uvedl, že knihovna bude dál 
plnit svou hlavní funkci, k níž je ze 
zákona zřízena, a bude tedy místem, 
které v první řadě umožňuje bez-
platný přístup ke knihovnímu fondu. 
Zároveň však bude sledovat moderní 
trendy a reagovat na ně.

S prvním vydáním letošního roku 
se mohli čtenáři seznámit s architek-
tonickou studií revitalizace areálu 
Kamencového jezera. První etapa 
prací by měla začít v příštím roce. 
Studie navrhuje například vstupy ke 
Kamencovému jezeru z nových ná-
městí, více parkovacích míst, upra-
venou zeleň i zklidnění dopravy.

První chomutovské miminko 
město letos přivítalo 2. ledna 
v 11 hodin dopoledne. Byla jím 
Nikola Adiová.

MNOHO NOVINEK 
A NOUZOVÝ STAV

Únor a březen byl ve znamení 
mnohého nového. V zooparku se 
narodilo první letošní mládě – pe-

likán bílý. Obrázky deseti žáků zá-
kladní školy se dostaly do vesmíru. 
Děti se totiž pod vedením Jaroslava 
Landy z Astronomické společnosti 
Chomutov zapojily do soutěže 
vyhlášené Evropskou vesmírnou 
agenturou a zaslaly tam své ob-
rázky na téma poznávání vesmíru. 
Ty měly velký úspěch a evropská 
sonda Cheops je vzala sebou na 
svou vesmírnou misi.

Velkým krokem v boji se spe-
kulanty s bydlením byl odkup více 
než osmdesáti bytů v takzvané pod-
kově městem.

Na Husově náměstí začala fun-
govat sdílená dílna pod názvem 
SDílna, do města se vrátila skle-
něná mozaika Žena – květ, která 
v minulosti zdobila obchodní stře-
disko Luna. Nyní je umístěna v zá-
kladní škole Na Příkopech.

V polovině února byly vyhlá-
šené výsledky ankety Sportovec 
regionu Chomutovsko 2019, krá-
lovnou sportovců se stala Simona 
Kubová.

V březnu byla v Kochově ulici 
slavnostně otevřena noclehárna pro 
ženy a nízkoprahové denní centrum 
pro lidi bez přístřeší.

Druhá polovina měsíce se již 
nesla v duchu nouzového stavu. 
Chomutované k němu přistoupili 
velmi zodpovědně a solidárně. Desítky, 
možná i stovky dobrovolníků začaly šít 
látkové roušky a rozdávat je ostatním, 
Chomutovská nemocnice omezila pro-
voz, vznikl nový projekt Chomutov po-
máhá, uzavřely se školy a bylo zrušeno 
mnoho nejrůznějších akcí.

O LETNÍ AKCE LIDÉ 
NEPŘIŠLI

Právě zjara vyhlášený nouzový 
stav výrazně ovlivnil kulturní a spo-
lečenský život. Například Zoopark 
Chomutov v tichosti a bez svých 
návštěvníků oslavil v květnu pěta-
čtyřicetileté výroční svého založení, 
mateřinky zapsaly 242 dětí, aniž 
by mohly přijít osobně k zápisu, 
a basketbaloví Levharti se trochu 
předčasně radovali, že si letos užijí 
mnoho zápasů v první lize.

Letní rozvolnění však umožnilo 
konání hned několika důležitých akcí. 
Osobně si mohli přijít převzít Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic zaklada-
telka taneční školy Stardance Milada 
Zelenková a architekt Jaroslav 
Pachner. Na konci prázdnin se mohl 
konat i čtvrtý ročník Chomutovského 
půlmaratonu, v září pak světový po-
hár ve street workoutu. Chomutovský 
festival sportu opět přiblížil dětem 
krásy sportování a hudební festival 
Párty pomáhá usnadnil život dvěma 
nemocným dívkám a jejich rodinám.

Letos také oslavil dopravní pod-
nik výročí 25 let provozu trolejbusů 
a lidé se seznámili s možností, jak 
by mohly v budoucnu vypadat a žít 
městské lázně. 
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Bez sociálního pojištění není ani 
invalidní důchod, pozor na to

Odcizení ve vztahu může mít překvapivě 
jednoduché řešení, třeba jen fyzický kontakt

Mimoděložní těhotenství může vést 
k akutnímu ohrožení života ženy

Mám dluh na zdravotním pojiš-
tění, a proto mi teď nemůže být 
vyplácen invalidní důchod, i když 
na něj mám nárok. Když dluh 
uhradím, začne mi být invalidní 
důchod vyplácen? Musí být za-
placeno i penále?

V první řadě je potřeba rozlišo-
vat zdravotní pojištění od sociál-
ního pojištění. Hradit si zdravotní 
pojištění je ze zákona povinné, 
pokud tak nečiníme, vzniká nám 
u zdravotní pojišťovny dluh. 
Pokud však nedochází k odvádění 
sociálního pojištění, žádný dluh 
nevzniká, jelikož hrazení tohoto po-

jištění povinné není.
Avšak pokud sociální pojištění 

není hrazeno, přesněji není splněna 
zákonem daná doba pojištění, ne-
vzniká nárok na výplatu důchodu 
i přesto, že je přiznán určitý stupeň 
invalidity či došlo k dosažení dů-
chodového věku. Pro splnění doby 
sociálního pojištění se počítá s tím, 
že bude odváděno sociální pojištění 
alespoň 5 let za posledních 10 let, či 
10 let za posledních 20 let. Sociální 
pojištění je za zaměstnance povinen 
odvádět zaměstnavatel. Pokud však 
nejste zaměstnaní, můžete si hradit 
sociální pojištění sami. V případě, 

že byste byli evidováni jako ucha-
zeči o zaměstnání při Úřadu práce 
ČR, ani ten za vás sociální pojištění 
neodvádí.

V případě našeho dotazu tedy 
dotyčnému byl přiznán určitý stu-
peň invalidity, avšak nebyla splněna 
zákonná doba sociálního pojištění. 
Dotyčný tak nemá nárok na výplatu 
důchodu. V tuto chvíli si lze soci-
ální pojištění doplatit nebo chybě-
jící dobu pojištění „dopracovat“. 
Díky pracovním místům vhodným 
pro osoby zdravotně postižené je 
možné si najít zaměstnání i s při-
znanou invaliditou, pokud však 

dotyčný nemá výslovně zakázáno 
vykonávat jakékoli zaměstnání, což 
někdy bývá u invalidity III. stupně.

Dle výše uvedeného tedy dluh 
na zdravotním pojištění nemá vliv 
na přiznání žádného důchodu. 
Uhrazením dluhu tak lze předejít 
exekučnímu vymáhání. Se zdravotní 
pojišťovnou je možné zkusit domlu-
vit splátkový kalendář, popřípadě 
dlužnou částku uhradit najednou. Po 
uhrazení dlužné částky je pak možné 
požádat o zmírnění tvrdosti zákona, 
tedy o prominutí penále.

Martina Klausová, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Jsme manželé již několik let. 
Manžela stále miluji, ale poslední 
léta pozoruji, že jsme se odcizili. 
Vůbec se mě nedotýká. Už si ani 
nepamatuji, kdy jsme se napo-
sledy milovali. Nemyslím si, že 
bychom měli jiné problémy, ani si 
nemyslím, že má někoho jiného. 
Ráda bych s tím něco udělala. 
Mám šanci to změnit?

Píšete, že jste spolu několik let, 
a je jasné, že vztah za léta společ-
ného života prochází různými fá-
zemi. Když se zamilujeme, dokáže 
nás rozpálit pohled, letmý dotyk 
a třeba jen přítomnost milované 
osoby. Avšak po delším společ-

ném soužití se vztah dostává do tak 
zvané fáze pohody, klidu, stereo-
typu, kdy si myslíme, že partnera 
máme jistého, vnímáme určité 
ochlazení, odcizení a v tu chvíli 
jsme často nesebekritičtí a nevidíme 
to, že i my se nechováme stejně 
jako na začátku vztahu. Nicméně 
v posledních letech pozoruji ve 
své praxi potíže v sexuální oblasti 
i u relativně mladých párů.

Protože důvodů nezájmu o in-
timní soužití může být mnoho, je 
složité dát ženám nějakou univer-
zální radu. Na snížení chuti na sex 
má u mužů vliv například stres, 
zdravotní problémy, ale častým zabi-

jákem vášně je docela obyčejná man-
želská rutina. V dlouhodobém vztahu 
je potřeba vzít v potaz také věk. Je 
známým faktem, že zatímco ženy 
jsou na vrcholu svých sexuálních sil 
kolem třiceti až čtyřiceti let, muži 
vrcholu dosahují už kolem osmnác-
tého až dvacátého roku života a poté 
jejich sexuální potřeba klesá.

Přes výše uvedené je tady jeden 
recept, který je opravdu jednoduchý. 
Zkuste se přiblížit k partnerovi, dotý-
kejte se ho. I bez toho, aby měl dotek 
jakýkoliv sexuální podtext. Fyzický 
kontakt má sám o sobě sílu změnit 
váš společný život. Možná se vám 
zdá, že je to prostý nápad, ale vězte, 

neexistuje nic účinnějšího. Může se 
jednat o obyčejnou pusu na dobré 
ráno nebo dobrou noc, držení se za 
ruce, jednoduché masáže atd. Letmý, 
sebenepatrnější dotek může daleko-
sáhle ovlivnit to, jak vás druhý člo-
věk vnímá. Je také vhodné pokusit 
se nabourat zažitou rutinu. Zkuste to 
a uvidíte. Pokud budete mít i přesto 
pocit, že vaše snaha nikam nevede, 
můžete se obrátit na naši bezplatnou 
manželskou poradnu, kterou můžete 
navštívit sama či s manželem, a to 
i zcela anonymně.

PhDr. Irina Malinová,
manželská terapeutka

www.curzu.cz

Mám 6 týdnů vynechání měsíčků, 
dělala jsem si těhotenský test a je 
pozitivní. Moje lékařka mi ale při 
ultrazvukovém vyšetření řekla, 
že v děloze nic nevidí. Obává se, 
abych neměla mimoděložní tě-
hotenství. To na ultrazvuku není 
vidět?

Základním příznakem, který 
i Vás přivedl do ordinace, je vy-
nechání měsíčků. Pokud meškají 
zhruba o 2 týdny, je vhodné si udě-
lat těhotenský test, který prokazuje 
přítomnost těhotenského hormonu 
v moči. Pokud je pozitivní, lékař by 
Vám měl potvrdit těhotenství ultra-

zvukem. Pokud na něm není „nic 
vidět“, měl by vyloučit falešnou po-
zitivitu těhotenského testu vyšetře-
ním těhotenského hormonu z krve. 

Možnosti, proč na ultrazvuku 
není „nic v děloze vidět“, jsou 
v podstatě tři. První je, že jde 
o menší těhotenství, než odpovídá 
době od vynechání menstruace, tě-
hotenství je normálně v děloze, ale 
ultrazvukem není ještě detekova-
telné. Tento stav není třeba řešit. 
Za druhé jde o neprosperující (ne-
rostoucí) těhotenství v děloze, není 
vidět na ultrazvuku, do budoucna 
ani nebude, k normálnímu vývoji 

již nemůže dojít. Stav se řeší „pře-
čištěním“ dělohy v krátkodobé ně-
kolikaminutové narkóze. Posledním 
důvodem je, že se jedná o mimo-
děložní těhotenství. Na ultrazvuku 
bývá prokazatelné těhotenství 
mimo dělohu velmi zřídka. Stav je 
třeba řešit laparoskopickou operací, 
většinou odstraněním postiženého 
vejcovodu. Hrozí prasknutí posti-
ženého vejcovodu a krvácení do du-
tiny břišní.

Obavy Vaší lékařky jsou tedy 
opodstatněné, i když nutně se o mi-
moděložní těhotenství jednat ne-
musí. Jedná se o tzv. těhotenství ne-

známé lokalizace – v angl. zkratka 
PUL. S počínajícím těhotenstvím 
a jeho potvrzením je to někdy 
i v době ultrazvukových možností 
těžké. Je třeba opakovaný odběr 
krve, stanovení hladin těhotenského 
hormonu a sledování Vašeho stavu. 
Toto se v rizikových situacích 
provádí za hospitalizace, aby bylo 
možné včas operačně zasáhnout, 
pokud by došlo ke krvácení do 
dutiny břišní a tedy akutnímu ohro-
žení života.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov
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ALEJÍ ZA POZNÁNÍM
Na příjemnou procházku, na které se dozvíte mnoho 
zajímavého, se můžete vydat oživenou  dubovou alejí, která 
před sto lety vedla od současné zastávky Chomutov – město 
až na Partyzán. V zachovaném úseku od křižovatky Březenecká 
a Kamenná po silnici na Březenec a za touto silnicí k přivaděči 
v Hutnické ulici město na přání obyvatel alej oživilo. Cílem 
projektu, který vznikl v rámci participativního rozpočtu, bylo 
i zpřístupnit alej z ulice Kamenná, proto byly ve vyšlapaném 
svahu zhotoveny schody z dřevěných kulatin. Alej byla 
obohacena o naučné a herní tabule s tematikou lesa a 
skutečného výskytu hmyzu, ptáků i zvěře. Stromy v aleji byly 
prohlédnuty a odborně ošetřeny arboristou. Prostor kolem 
aleje byl vyčištěn i od náletových dřevin. Cestička alejí byla 
vysypána štěpkou. Celkové práce vyšly na 600 tisíc korun.

S ODPADEM DO PODZEMNÍCH 
KONTEJNERŮ
V průběhu prosince skončí realizace projektu na vybudování polopod-
zemních kontejnerových stání v sídlišti Březenecká, která byla podpořena 
programem pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. 
V okolí Experimentů vzniklo šest „hnízd“ polopodzemních kontejnerů na 
směsný a tříděný komunální odpad. Každé stanoviště má různý počet kon-
tejnerů o objemu 5 m³ na komunál, plast, papír a o objemu 3 m³ pro sklo 
a bioodpad. Jednotlivá stanoviště byla vybrána po důkladném prověření 
podzemních sítí a zařízení a možnosti přístupu občanů a vyvážení odpadů 
technickými službami. Větší část ploch pro umístění byla využita v místech 
stávajících kontejnerových stanovišť. Kontejnery budou následně vybaveny 
také chytrou technologií čidel, která budou hlásit naplněnost jednotlivých 
nádob a řídit efektivitu odvozu odpadu z celé lokality.

KONČÍ REKONSTRUKCE ULICE 
KOMENSKÉHO
Do finále jde rekonstrukce ulice Komenského. Během ní byly 
odstraněny původní vozovky i chodníky, současně byly vyměněny 
kabely veřejného osvětlení a staré lampy veřejného osvětlení byly 
nahrazeny novými. Povrchové vody z komunikace byly svedeny do 
stávajících uličních vpustí a z chodníku do nově vytvořených zelených 
pásů. Součástí akce jsou i nové sadové úpravy v ulici. Práce na druhé 
etapě by měly skončit okolo poloviny prosince. Radnici rekonstrukce 
vyjde na více než šest milionů korun.

V LIPSKÉ ULICI BUDOU SVÍTIT 
CHYTRÁ LED SVĚTLA

Lipská ulice v úseku od začátku města až k okružní křižovatce Palackého 
dostane nové úsporné LED osvětlení, které nesvítí do horní polokoule 

a neprodukuje tedy světelný smog. Barvy světla budou stejně jako jinde 
v Chomutově nastaveny na hodnotu 2700 K, tedy na příjemnou teplou 

barvu. Nové osvětlení bude takzvaně chytré. Každé svítidlo dokáže 
bezdrátově komunikovat s rozvaděčem, který je ovládán přes webové 

rozhraní, lze tedy na dálku například regulovat intenzitu osvětlení, 
nastavovat plány intenzit ve smyslu snižování intenzity v závislosti na 

čase a další vychytávky. Osvětlení město bude budovat v pěti etapách 
do konce příštího roku. První etapa od vodárny k prvním domům se už 

buduje. Celkově zakázka vyjde na devět a půl milionu korun.
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Soutěž Art senior zná nejlépe
hodnocená díla čtyř kategorií

Se životem i díly Komenského se děti seznámí 
v novém komiksovém příběhu muzea

Bruslení, divadlo, aquapark? Jednání 
probíhají, záleží na vývoji situace

Také v letošním roce vyhlá-
silo statutární město Chomutov ve 
spolupráci se Sociálními službami 
Chomutov, Chomutovskou kni-
hovnou a Střediskem volného času 

Domeček Chomutov soutěž ručních 
prací pro seniory s názvem Art se-
nior. Letošní práce v kategoriích ke-
ramika, fotografie, kresba a malba, 
paličkování a výšivka mohla ve-

řejnost hodnotit v září v Domečku. 
Stejně jako v předešlých letech se 
ukázalo, kolik nadaných a aktiv-
ních seniorů v Chomutově a okolí 
žije. Všechny výrobky zářily 
originalitou.

Vítězové měli převzít ceny z ru-
kou náměstka primátora Milana 
Märce osobně na společenském 
večeru v městském divadle, ale 
vládní opatření znemožnila akci 
realizovat.

V kategorii Keramika – dře-
vořezba zaslal do soutěže nejlépe 
hodnocený výrobek Jiří Tloušť, 
jeho dílo nese název Dlouhý, ši-
roký, bystrozraký a ponocný. Druhé 
místo obsadila Jana Vítková s dílem 
Náměstí a třetí skončila Libuše 
Křížová s výrobkem Lampa.

Kategorii Kresba a malba ovlá-
d la Květa Nováková s obrazem 
Mlýn ve skanzenu, pomyslnou dru-

hou příčku obsadila Jana Topinková 
s obrazem Krása a třetí byla Heidi 
Šottová se svým Ornamentem.

První místo v kategorii Palič-
kování a výšivka patřilo hned ně-
kolika krajkářkám, obsadily ji totiž 
členky Klubu šité krajky se společ-
ným dílem Krušnohorský les, hned 
za nimi zazářila Jana Řezníčková 
s Vějířem a o třetí místo se po-
dělily Jana Vítková s Náměstím 
a Marie Rendlová s Květinovou 
vazbou – růže.

V poslední kategorii se o pr-
v ní místa utkali fotografové. 
Nejlépe hodnocený byl snímek 
Liběny Šmídové s názvem Slunce 
a stín, druhé místo patřilo Kláře 
Felgenhauerové s fotkou nazvanou 
Nebe nad Merkurem.

V soutěži bylo uděleno i jedno 
zvláštní ocenění, a to Jaroslavě 
Navarové za háčkovaná zvířata.

Na webových stránkách muzea je 
veřejnosti přístupný virtuální projekt, 
věnovaný letošnímu výročí 350 let od 
úmrtí jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých myslitelů a spisovatelů, Učitele 
národů Jana Amose Komenského. „Je 
cílen především na děti a mládež, pro-
hlédnout si ho však samozřejmě mohou 
i dospělí. Nejvíce jistě zaujme zbrusu 
nově vytvořený autorský komiks, 
v jehož příběhu je ústředním bodem 
Komenského kniha Orbis Pictus z roku 
1658, vůbec první obrázková učebnice 
na světě,“ uvedla muzejní edukátorka 
a autorka komiksu Veronika Budilová.

K dispozici jsou také základní 
informace k této knize a odkazy na 
národní oslavy důležité osobnosti, od 

jejíhož narození navíc v roce 2022 
uplyne 430 let. Chomutovské muzeum 
se snaží na tato významná výročí a je-
jich oslavy upozornit právě zmíněným 
online projektem, který má skloubit 
zábavu i poučení. Prostřednictvím 
komiksu se mohou děti s tímto mi-
mořádným dílem seznámit a načer-
pat základní informace. Výtvarného 
zpracování komiksu se zhostila mladá 
studentka geodézie Johana Sasková, 
která při tvorbě použila techniku po-
čítačové kresby. Finálního grafic-
kého ztvárnění webu se ujalo studio 
Trifor. Fotografické materiály po-
skytlo Národní pedagogické muzeum 
a knihovna Jana Amose Komenského.

Postava Jana Amose Komen ského 

je bohatá, výjimečná a originální. 
Probíhající oslavy přinesou nová 
zajímavá zjištění a poznání, ale pře-

devším připomenou jeho myšlenky 
a dílo, které jsou nadčasové a inspira-
tivní i v dnešní době.

Kulturní stánky i sportovní za-
řízení jsou pro veřejnost stále za-
vřené. Zaměstnanci Kultury a sport 
Chomutov mají ale stále oči na 
stopkách a telefony v ruce. Sledují 
aktuální vývoj a opatrně domlouvají 
termíny pro kulturní představení.

První poznámky v kulturním ka-

lendáři na příští rok zatím doprovází 
vždy maličký otazník. „Opatrní ne-
jsme jen my, ale také divadelní sou-
bory, kapely, distributoři filmů. Nikdo 
přesně neví, jaká v příštích měsících 
bude situace,“ říká Věra Fryčová, jed-
natelka Kultury a sport.

Vedle počítače má nalepenou 

tabulku rizikového skóre PES, která 
obsahuje pravidla pro kulturní před-
stavení, sportovní vyžití či otevření 
bazénů v jednotlivých režimech. 
„Jenže nikdo neví, kdy spadneme do 
jiného stupně, na jak dlouho, jestli 
nebude třetí vlna epidemie. Plánuje 
se dost obtížně, natož abychom lidem 

něco slibovali a lákali je,“ popisuje 
Fryčová. Jak ale dodává, nechtějí ani 
vyčkávat do poslední chvíle a třeba 
první termíny s divadly už mají raději 
domluvené. „Jediné doporučení pro 
veřejnost je sledovat naše webové 
nebo facebookové stránky, o všem 
budeme včas informovat.“
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HUBERT MLEJNEK
Vyrost v hájence, jeho otec byl totiž hajný. Už jako dítě 
přičichl k vůni benzinu a tíhl k motorům, motorkám a později 
i k motorovým pilám, protože v lese se s nimi pracovalo hodně. 
Práce s motory u aut, strojů i motorových pil ho provázela 
celý život, byla jeho profesí i koníčkem. Postupně se stával 
„fachmanem“ na opravy pil a dalšího motorového nářadí. 
V oboru se zvěsti o jeho dovednostech dostaly až k firmě Stihl, 
která ho před 18 lety oslovila, zda by si nechtěl otevřít jejich 
pobočku. Dnes nemá nouzi o zákazníky a je víc než spokojený, 
protože jeho koníček se mu stal podnikáním. Jeho prodejnu 
a servis najdete v ulici Št. kpt. Kouby.

DENISA 
BADINKOVÁ
Své první tetování si nechala udělat v 16 letech. Od té 
doby sledovala tatéry, kteří pracovali na jejím těle, i jejich 
práce. Sama tetovat začala před dvěma lety, když jí bylo 
čtyřiadvacet. Z ničeho nic si objednala barvy a zkusila to na 
sobě. Následovaly první pokusy na kamarádech a známých. 
Talent se projevil a zájemců začalo přibývat. Absolvování kurzů 
a otevření tetovacího salonu Psáno Jehlou by Juddy (najdete 
na facebooku) bylo logickým pokračováním. Opustila své 
původní zaměstnání a tetování se věnuje naplno.

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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Zdravotnická škola slaví půl století, 
muzeum připravilo výstavu

Střední zdravotnická škola 
v Chomutově letos slaví 50 let od 
svého založení. Je to hodně nebo 
málo? Na to ať si každý odpoví 
sám, každopádně je to významné 
jubileum, ke kterému se zaslouží 
pogratulovat.

Dříve než se budeme věnovat 
samotné škole, je třeba se stručně 
zmínit o Kongregaci Milosrdných 
sester svatého Kříže. Jednalo se 
a stále jedná o ženskou řeholní 
kongregaci, která se věnuje pomoci 
nemocným a práci ve školství. 
Kongregace byla založena v 50. le-
tech 19. století ve Švýcarsku a bě-
hem několika desetiletí se rozšířila 
do celého světa včetně Chomutova. 
Od roku 1862 vyučovaly tři členky 
kongregace na chomutovské dívčí 
škole. O dva roky později zakoupily 
milosrdné sestry pozemek v teh-
dejší Dlouhé ulici (dnes Palackého), 
kde vzniklo jejich sídlo skládající 
se z více budov. Milosrdné sestry za 
svého působení ve městě spravo-
valy dívčí školy, penzionát a také 
dům pro sirotky. Konec jejich práce 

v Chomutově nastal v roce 1954. 
A právě v jejich sídle později našla 
své místo zdravotnická škola.

První snahy o založení „zdrá-
v ky“ spadají do roku 1960. 
Důvodem bylo přání OÚNZ vy-
chovávat si své vlastní zdravotní 
sestry. Zde je nutná odbočka pro 
později narozené. OÚNZ je zkratka 
pro Okresní ústav národního zdraví, 
což byly stručně řečeno organizace 
mající na starost v jednotlivých 
okresech péči o zdraví obyvatel. 
Roku 1967 byly zahájeny konkrétní 
kroky s cílem otevřít 1. ročník ve 
školním roce 1970/71. Během této 
doby bylo stanoveno, jaká bude 
potřeba absolventek pro jednot-
livá zdravotnická zařízení v okrese 
Chomutov. Dále bylo určeno, kolik 
žákyň (nepočítalo se s tím, že by 
byl nějaký zdravotní bratr) bude 
moci z jednotlivých základních 
škol na Chomutovsku, Žatecku 
a Podbořansku nastoupit na no-
vou střední školu. A v neposlední 
řadě bylo třeba rozhodnout, kde se 
vlastně bude nová škola nachá-

zet. Vybrána nakonec byla budova 
7. základní devítileté školy v teh-
dejší ulici VŘSR (dnes Palackého). 
O ní se však musely obě školy 
podělit.

Přijímací řízení do prvního 
ročníku muselo proběhnout ještě 
na střední průmyslové škole, ale 
již 1. září 1970 nastoupilo celkem 
108 žákyň do oborů zdravotní se-
stra, dětská sestra a ošetřovatelka 
do své školy. První školní rok však 
probíhal v hodně spartánských 
podmínkách. Pro zdravotní školu 
byly v podkroví vyčleněny dvě 
místnosti, kde byly zřízeny ředi-
telna a sborovna. Školní třídy byly 
ve druhém patře, kde se nacházely 
tři velké učebny a jedna malá, kde 
probíhala výuka péče o nemocné. 
Tělocvična byla zapůjčena na jeden 
den v týdnu a laboratoře fyziky 
i chemie zapůjčila střední průmys-
lová škola. Zde je nutno si uvědo-
mit, že vedle teoretické výuky bylo 
potřeba vybudovat výukový systém 
i pro odbornou činnost. V chomu-
tovské nemocnici byly vytvořeny 
tzv. školní stanice, kde se studentky 
seznamovaly s prací v „terénu“. 
Učit se však nemusely pouze ony. 
Jelikož byla škola vytvořena z ni-
čeho, učit se učit museli i odborní 
vyučující. Vesměs se jednalo o lé-
kaře z nemocnice, kteří měli na sta-
rosti výuku v odborných předmě-
tech. V následujících letech zdra-
votní škola postupně zabrala celou 
budovu jen pro svoji výuku, pro-
tože počet studentek rostl. Přespolní 
adeptky zdravotnictví bylo třeba 
ubytovat na internátu, který se po-
stupně podařilo vybudovat.

Po roce 1989 nastalo období re-
organizací. V devadesátých letech 
postupně škola měnila své zřizova-
tele čili Okresní úřad v Chomutově, 
ministerstvo zdravotnictví a mini-
sterstvo školství, až se v roce 2001 
jejím zřizovatelem stal Ústecký kraj, 
což trvá doposud. Změny pocítil 
i samotný vyučovací obor, přede-
vším jeho název: od všeobecné ses-
try přes zdravotnického asistenta po 
ŠVP praktickou sestru v oboru vzdě-
lávání zdravotnický asistent. V roce 
2012 byla Střední zdravotnická 
škola Chomutov sloučena do kong-
lomerátu středních škol, který vystu-
puje pod názvem EZOS Chomutov. 
Co je však podstatné, škola stále 
zajišťuje pro studentky a studenty 
střední zdravotnické vzdělání, a tu-
díž je nadále zdrojem bílých andělů 
pro chomutovský region.

Při příležitosti  významného jubi-
lea Oblastní muzeum v Chomu tově 
ve spolupráci se zdravotnickou ško-
lou připravilo výstavu nejen o škole 
samotné, ale také o zdravotnictví 
a ošetřovatelství obecně. Zároveň je 
možné vnímat tuto akci jako podě-
kování všem, kdo působí ve zdravot-
nictví v této nelehké době.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

SKLENĚNÁ HOLBA 
S APOŠTOLY

V muzejním depozitáři skla 
je uložen objemný, 31,5 cm vy-
soký pohár z tenkého čirého skla. 
Je ozdoben postavami Krista 
s dvanácti apoštoly. Jsou umís-
těni ve dvou řadách nad sebou, 
popsáni svými jmény v němčině 
a označeni atributy. Figury jsou 
vyvedeny pestrými emailovými 
barvami a doplněny ornamentální 
a květinovou výzdobou, opakuje 

se motiv konvalinek. U postavy 
Krista, který je středem celé sku-
piny, je uvedena datace 1627. 
Nesmíme se ovšem nechat zmást. 
Pohár není raně barokní prací, ale 
je sériově vyráběnou napodobe-
ninou historického skla – holby 
neboli humpenu, nádoby určené 
k pití piva. Skleněné holby tohoto 
typu, zdobené též postavami apo-
štolů (tzv. Apostelhumpen), jsou 
doloženy z 1. poloviny 17. sto-
letí. Vyráběly se v Čechách 

i v Německu. Letopočet tedy 
neurčuje skutečný vznik mu-
zejního poháru, ale naznačuje, 
jakou dobu má ozdobná nádoba 
evokovat. Holba byla vyrobena 
ve slezských Piechowicích ne-
daleko české hranice ve 2. polo-
vině 19. století. Tamní továrna 
sklářského podnikatele Fritze 
Heckerta (1866–1923) se specia-
lizovala na výrobu historizujícího 
a secesního skla.

Milena Bílková

50 LET CHOMUTOVSKÝCH 
BÍLÝCH ANDĚLŮ

12. 12. 2020 – 31. 7. 2021
Hlavní budova muzea, 
Palackého 86
Pro aktuální informace sledujte 
muzejní web a FB.

VÝSTAVA

Současná budova zdravotnické školy v době, kdy ještě sloužila jiné škole.
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Sakura ve Škroupově ulici připomíná boj 
proti rakovině prsu, je symbolem ženskosti

Prevencí přispívají pracovníci v terénu 
k ochraně veřejného zdraví

Do zaniklé Přísečnice se život vrací 
již podruhé, kniha má další díl

Říjen je měsícem, ve kterém si 
celý vyspělý svět připomíná pro-
blematiku zhoubných nádorů prsu. 
Chomutovská svépomocná skupina 
onkologických pacientů Kapka 97 
ve spolupráci s Aliancí žen s rako-
vinou prsu Praha ke kampani při-

spěla koupí a vysazením mladého 
stromku sakury.

Do akce se zapojily i magis-
trátní odbor životního prostředí 
a technické služby, jejichž pracov-
níci vybrali vhodné místo v zele-
ném pásu ve Škroupově ulici a pak 

přímo na místě také poskytli servis 
při výsadbě. „Sakury jsou symbolem 
krásy, ženskosti a lásky a symbo-
lizují jednotu a spojenectví, stejně 
jako Svatoplukovy pruty, na naší 
společné cestě v boji proti rakovině 
prsu. Sakury také považujeme za 

symbol naděje pro onkologické paci-
entky, naděje, která nikdy nezhasne. 
Je nadějí i v této nelehké době a dává 
nám víru, že i epidemii koronaviru 
nakonec zvládneme,“ uvedla Marcela 
Vörösová, předsedkyně sdružení on-
kologických pacientů Kapka 97.

Odborné sociální poradenství, 
právní informace a zdravotní služby 
nabízí v Chomutově ženám i mu-
žům poskytujícím placené sexuální 
služby organizace Rozkoš bez ri-
zika. Její pracovníci působí přímo 
v terénu. „U klientek se setkáváme 
s kumulací zdravotních a sociálních 
problémů. Náš současný tým tvoří 
čtyři terénní pracovnice. Velká část 
žen nabízí své služby na venkov-

ních stanovištích, k našim výjezdům 
tak dochází ve večerních a nočních 
hodinách, ale není výjimkou, že 
vyjíždíme i dopoledne a odpoledne 
do privátního sektoru,“ uvedla Jana 
Kočová, vedoucí týmu působícího 
v Chomutově s tím, že pracovníci 
mají k dispozici vlastní mobilní am-
bulanci s malou venerologickou or-
dinací. „Díky tomu jsme například 
v roce 2019 zachytili jednu akutní 

infekci syfilis, jedno onemocnění 
žloutenkou typu C a jednu chlamy-
diovou infekci,“ dodala.

Organizace tak preventivním 
působením přispívá k ochraně ve-
řejného zdraví. „Chápeme, že ne 
každý jde se svou obavou k lékaři. 
Po celý rok, při různých událostech, 
jako jsou Dny zdraví a podobně, 
nabízíme anonymní bezplatné testo-
vání veřejnosti na HIV. Včasným 

léčením klienti snadno dosáhnou 
takzvané nedetekovatelné virové 
nálože, což znamená, že přestanou 
být pro své okolí infekční. A sníží 
se pravděpodobnost, že se rozvine 
onemocnění AIDS, které tak snadno 
léčitelné už není.

Klienti mohou s dotazy kontakto-
vat pracovníky organizace na tele-
fonním čísle 777 180 004 nebo e-
-mailu ustecko@rozkosbezrizika.cz.

Kniha Přísečnice žije – Preßnitz 
lebt se dočkala svého pokračování. 
První vydání původně vzniklo jako 
vedlejší efekt školního projektu, se 
kterým však mladí lidé brzy překo-
nali hranice škol i své rodné země. 
Na knize se podíleli studenti z kadaň-
ského a annabergského gymnázia se 
svými pedagogy, čeští i němečtí pa-
mětníci – rodáci z Přísečnice a další 
spolupracovníci a spolupracovnice 
převážně z Krušnohoří.

Druhé vydání knihy, taktéž 
dvojjazyčné, obsahuje celkem deset 

témat. Nejobsáhlejší částí je ka-
pitola zabývající se vzpomínkami 
přísečnických pamětníků a rodáků. 
Mezi nimi se objevují tři desítky 
unikátních příběhů, které zachycují 
život v Přísečnici od 30. do 70. let 
20. století a čtenáře vybízejí mimo-
jiné k zamyšlení nad tím, jak velká 
dějinná rozhodnutí ovlivnila životy 
malých lidí. „Je zřejmé, že příběhy 
pamětníků mají leccos společné. 
Dosud jim však nebyla věnována 
pozornost a ani oni sami si to neměli 
možnost povyprávět – bránila jim 

často fyzická vzdálenost, ale i jazy-
ková bariéra. Díky naší iniciativě 
si tak mohou porozumět,“ uvedla 
jedna z organizátorek celého pro-
jektu Veronika Kupková. Se všemi 
pamětníky navázala osobní vztah 
a pomohla ho zprostředkovat i svým 
studentům. Ti se podíleli například 
na zpracování témat o hornické 
historii města, zvycích či podni-
kání v Krušnohoří nebo zjišťovali 
informace o hudební tradici zanik-
lého města. Některé kapitoly také 
ilustrovali. Důležitou roli hrála také 

spolupráce s Domovským spol-
kem Přísečničanů, jehož členové 
a členky – rodáci z Přísečnice, po-
skytli cenná svědectví či ověřovali 
historické informace, například 
v původních matrikách. Účastníci 
projektu se tak snažili poskyt-
nout komplexní pohled na zaniklé 
město, jeho historii i specifickou 
roli v rámci regionu i země. Jejich 
velkou snahou bylo také zachycení 
paměti místa, které zmizelo před 
50 lety, ale dosud žije ve vzpomín-
kách lidí, kteří v něm prožili část 
svého života.

Ve druhém vydání přibyly čtyři 
neuvěřitelné příběhy s vazbou na 
Přísečnici, mimo jiné i od lidí z USA, 
Itálie a Holandska, kteří se tvůrčímu 
týmu ozvali na základě mediálního 
ohlasu projektu. Dále je v knize další 
obrazový materiál a unikátní, dosud 
nepublikované fotografie. Z původ-
ních 512 stran má druhé vydání stran 
544, kvalitnější papír a tvrdé desky. 
Kniha dokonce získala označení 
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt.

Knihu je možné objednat v e-
-shopu Telescope Verlag nebo v ja-
kémkoliv jazyce přes e-mail buch@
pressnitz-lebt.eu



školství

16 | školství

Škole i dětem pomohli s vybavením 
v době distanční výuky dárci

Žáci putovali Bezručovým údolím 
se skřítkem Horníčkem

Přípravná třída v centru města 
usnadní start prvňáčkům

Zemřel profesor 
Jindřich Zahn

Již od září usilovali učitelé ze zá-
kladní školy Zahradní o to, aby škola 
byla připravena na případné znovu-
uzavření. Poté, co situace nastala, 

mohla většina kantorů přejít okamžitě 
na on-line výuku. „Bohužel se vy-
skytl problém s tím, že někteří žáci 
neměli vhodné nebo žádné zařízení, 

ale měli chuť se učit on-line. Rodiče 
i žáci se nás ptali, zda nemáme coko-
liv k zapůjčení. Po dohodě s ředitel-
kou školy jsem se pokusila oslovit 
lidi z mého okolí a požádat o pomoc. 
K mému překvapení se mi opravdu 
ozvalo nejen několik firem, ale i lidé 
z Chomutova, Teplic a Loun, kteří 
byli ochotni pomoci,“ uvedla učitelka 
Monika Charvátová. Takto se škole 
podařilo získat pětadvacet starších 
notebooků. Jedna z nadací darovala 
konkrétním třem dětem úplně nové 
notebooky, které jim budou sloužit 
nejen při on-line výuce, ale i do bu-
doucna. „Později se nám podařilo 
získat i volné kódy k zakoupení SIM 
karty s datovým připojením. Všem, 
kteří nám pomohli, velmi děkujeme 
jak za školu, tak hlavně za děti,“ do-
dala Monika Charvátová.

Pro zpestření volného času dětí 
v době distanční výuky připravily 
vychovatelky ze školní družiny při 
základní škole Hornická putování 
po cyklistické stezce, která vede 
Bezručovým údolím.

Skupina na cestu vyrazila od 
tabule značící začátek naučné 
stezky. „Trasa byla vyznačena mod-
rými a červenými fáborky a bylo 

možné ji absolvovat pěšky, na kole, 
koloběžce nebo na kolečkových 
bruslích. Děti mohly doprovázet 
i maminky s kočárkem,“ uvedla vy-
chovatelka Věra Antoňová.

Trasa byla dlouhá přibližně tři 
kilometry a její zdolání zabralo asi 
dvě hodiny času. Pro děti i jejich 
doprovod bylo připraveno dvanáct 
soutěžních zastavení. „Řešení úkolů 

si děti zaznamenávaly do soutěžní 
karty nebo jim k zaznamenání ře-
šení postačil obyčejný papír.

Každý, kdo prošel stezkou a při 
návratu do školy donese soutěžní 
kartičku nebo papír své vychova-
telce, dostane drobnou odměnu 
jako poděkování a pochvalu za 
to, že stezku zvládl,“ doplnila 
vychovatelka.

Velký zájem rodičů o umístění dětí 
do přípravné třídy vyslyšelo vedení zá-
kladní školy Hornická, a tak na začátku 
školního roku vítala ředitelka školy 
Ivana Dudková kromě prvňáčků i pat-
náct dětí do přípravné třídy Pastelka.

Do přípravné třídy jsou zařazo-
vány především děti s odkladem školní 
docházky. „Od loňského září je umož-
něno zařadit do přípravné třídy také 
děti pětileté, které rodiče nechtějí dát 
předčasně do školy a ani je nechtějí ne-

chat další školní rok v mateřské škole. 
Pro přijetí do přípravné třídy není 
důležitá spádová oblast, ale zohled-
ňuje se trvalé bydliště,“ uvedla Alena 
Butašová, školní asistentka.

Malí žáčci nejsou klasifikováni, 
motivováni jsou za snahu pochva-
lou, obrázkovým razítkem a podobně. 
Docházka je povinná, bezplatná a ne-
započítává se do splněných let povinné 
školní docházky. Děti mají zároveň 
možnost navštěvovat školní družinu 
a kroužky, jako je keramika, sportovní 
kroužek či kroužek plavání.

Přípravná třída Pastelka se nachází 
v přízemí pavilonu 1. stupně ZŠ a od 
ostatních učeben ve škole se liší zcela 
jiným vybavením – vhodným nábyt-

kem, hračkami, didaktickými pomůc-
kami a videotechnikou. Připomíná 
spíše mateřskou školu. Vzdělávací 
program zajišťuje třídní učitelka Radka 
Mistolerová, speciální pedagožka se 
zaměřením na logopedii a surdopedii, 
která vtiskla přípravné třídě řád. „Jejím 
cílem je rozvíjení řečových, sociálních 
a komunikačních dovedností, cvičení 
hrubé a jemné motoriky a mnoho dal-
ších činností. I za tak krátkou dobu 
si získala přízeň rodičů a především 
srdce dětí. Díky tomuto silnému vztahu 
a systematickému vedení budou děti 
připravené k zahájení povinné školní 
docházky. Reakce rodičů a nadšení dětí 
jsou pro pedagoga největší pochvalou,“ 
dodala Alena Butašová.

Po krátké nemoci zemřel 28. října 
bývalý vynikající fyzikář a zástupce 
ředitele chomutovského gymnázia 
Jindřich Zahn ve věku nedožitých 
79 let. Svým osobitým přístupem ob-
líbený profesor kladně ovlivnil celé 
generace studentů. V roce 2012 byl 
městem Chomutov oceněn za pří-
kladnou pedagogickou práci a lidský 
přístup k výchově a vzdělávání mladé 
generace a převzal plaketu Jana 
Amose Komenského.
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I při distanční výuce se děti 
vyřádí venku nebo si zacvičí

Zoopark, knihovna i muzeum se 
těší, až budou opět bavit celé rodiny

Při distanční výuce nemusejí být 
žáci pouze zavření doma a sedět na 
židli. Dokazují to aktivity učitelů ze 
základní školy Kadaňská, které pro 
své svěřence připravují. Podzimní 
dny tak byly ve znamení venkov-
ního tvoření nebo aktivního pohybu.

Ze žáků 3.B se při procházkách 
venku stali detektivové. Bedlivě se 
rozhlíželi po podzimní krajině a za 
úkol měli ulovit tu nejhezčí nebo 
nejzajímavější fotografii všeho, co 
jim právě podzimní procházka na-
bízí. Třídní učitelce poslali snímky 

šípků, nasbíraných hub, dýní, ale 
i barevných listů, lesních plodů 
a nádherných podzimních krajin.

Po celý týden pak žáci plnili 
netradiční úkoly ve virtuálním 
prostředí Teams. Čekalo na ně pět 
uzamčených místností, do kterých 
se mohli dostat jen s vyluštěným 
kódem. Během celého týdne si 
prošli učebnu výtvarné výchovy, 
pracovních činností, hudebnu a do-
konce i tělocvičnu. V učebně vý-
tvarné výchovy děti zhlédly pokus 
na míchání základních barev, který 
je inspiroval k vlastnímu pokusu 
doma. „Smíchání barev totiž slou-
žilo k vyluštění prvního kódu pro 
odemčení další učebny. Náhle se 
děti ocitly v tělocvičně v obýváku, 
kde si zacvičily trénink s pomocí 
dvou triček. Výzva pro získání dal-
šího kódu byla ale jiná – natočit

krátké video, jak cvičí každý 
sám. Videa byla plná vlastních fot-
balových tréninků, skákání, jógy, 

stojek i dalšího posilování,“ popsala 
třídní učitelka Tereza Vosáhlová.

Žáci ze 3.A si i při distanční 
výuce připomněli Den stromů. Na 
online hodinu se oblékli do zeleného 
oblečení, aby stromy uctili. „Povídali 
jsme si o památných stromech naší 
republiky a plnili úkoly spojené se 
stromy. Luštili jsme i násobilkovou 
křížovku, hledali názvy stromů ve 
větách, skládali je z písmen. Každý 
z nás si vymyslel, nakreslil a popsal 
lesního skřítka, který se může v lese 
schovávat. Užili jsme si zábavu při 
tvoření housenky z listí, do které se 
zapojili nejen sourozenci, ale i rodiče 
a prarodiče,“ popsala třídní učitelka 
Šárka Kulvajtová. Nejdelší housenku 
vytvořil a vítězem se stal Honzík 
Trčálek. Jeho housenka měřila ne-
uvěřitelné čtyři metry. Na druhém 
místě byla Maruška Kovácsová, jejíž 
housenka měřila 1,7 metru a na tře-
tím místě Lucinka Veselá s délkou 
1,66 metru.

Po celý listopad nemohla ve-
řejnost kvůli vládním nařízením 
vstoupit do zařízení, která jinak 
baví i učí celé rodiny. V zooparku, 
muzeu i knihovně se však na návrat 
návštěvníků pečlivě připravují a už 
se na ně moc těší.

Práce chovatelů a ošetřovatelů 
zvířat v zooparku se současná situ-
ace pochopitelně nedotkla vůbec, 
o své svěřence se musejí posta-
rat bez ohledu na zavřený areál. 
Napilno však mají i ostatní zaměst-
nanci. „Pustili jsme se do spousty 
menších i větších oprav. Někde se 
kope, jinde natírá, pokračujeme 
třeba i v práci na jednotném vizu-
álu,“ potvrzuje ředitelka zooparku 
Věra Fryčová a její podrobnější vý-
čet je opravdu dlouhý.

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 do-
slova svítí. Na štítě ji navíc zdobí 

plastické logo zooparku. Velkou 
akcí je také budování nové páteřní 
trasy pro optickou síť. Ta by měla 
spojit jednotlivé prvky infrastruk-
tury napříč areálem, včetně poklad-
ního systému, turniketů a podobně. 
„Jejich propojení bude díky tomu 
kvalitnější, rychlejší a bezpečnější,“ 
pochvaluje si ředitelka.

Ve skanzenu mají dost práce 
natěrači, stejně tak u plotu kolem 
výběhu poníků. Opravují se rovněž 
schody u zimoviště, sanační práce 
zase probíhají na statku s domácími 
zvířaty. Drobné úpravy byly zapo-
třebí také v ptačí voliéře u Kaštanky 
či na pracovních strojích. „Do toho 
stále pokračujeme ve výměně sta-
rých informačních cedulí za nové, 
které jsou v jednotném vizuálním 
provedení i materiálu,“ doplňuje 
další kus do pracovní skládačky 
Věra Fryčová.

Zároveň probíhají nikdy nekon-
čící podzimní práce, tedy hrabání 
listí, údržba cest či úpravy zeleně. 
„Ani bez návštěvníků se tu život ne-

zastavil, ale stejně se všichni těšíme, 
až budeme moci naše brány zase ote-
vřít. Nakonec všechny naše opravy 
směřují především k tomu, aby se 
tu návštěvníci cítili stále dobře nebo 
třeba i trochu lépe,“ dodává ředitelka.

V knihovně stále probíhá běžná 
údržba a v odděleních se dohá-
nějí resty. „Například přebalujeme 
knihy a CD, tvoříme různé statis-
tiky, aktualizujeme server a samo-
zřejmě probíhají i nezbytné opravy, 
úklidy skladů jednotlivých výpůjč-
ních oddělení, aktualizace fondu 
a dezinfekce vrácených knih. Stále 
se nakupují nové knihovní jednotky 
a připravují projekty na rok 2021,“ 
popsala produkční a programová 
pracovnice Lucie Hlivková.

Od konce listopadu funguje 
v knihovně výdejní okénko, které je 
otevřené v okně v oddělení beletrie 
směrem k tržnici, kde si návštěvníci 
mohou předem objednané knihy 
vyzvednout. Knihy lze objednat 
na e-mailu beletrie@chomutov-
skaknihovna.cz nebo na telefonu 

474 619 341. Knihovnice v průběhu 
dne přebírají doručené e-mailové 
i telefonické objednávky, které ná-
sledně distribuují do všech oddělení. 
Po zkompletování objednávky čte-
náře zpětně kontaktují s termínem 
vyzvednutí. U výdejního okénka je 
stále velmi živo a je vidět, že čtenáře 
tento systém zápůjček neodradil.

Všem čtenářům jsou výpůjčky 
prodlouženy do 31. prosince. 
„Seniorům nad pětašedesát let na-
bízíme zdarma odvoz knih domů. 
Knihy se vracejí do biblioboxu, 
který je umístěn před knihovnou,“ 
doplnila Lucie Hlivková.

Galerie jsou nadále uzavřeny, 
ovšem i v době uzavírky proběhla 
instalace výstavy s názvem 7um 
v galerii Špejchar, která hned po 
rozvolnění bude návštěvníkům 
k dispozici. Vernisáž výstavy se 
připravuje na 3. prosince 2020. 
Od 17. prosince se chystá vernisáž 
výstavy Jiřího Sajnera – fotografie 
Jižní Ameriky v galerii Lurago.

Pokračování na straně 23
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Veřejnosprávní činnost
ŠVP: právní specializace
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Informační technologie
ŠVP: správce informačních systémů
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Sociální činnost
ŠVP: sociální asistent
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
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Pionýrů 2806, 434 01 Most

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Všední dny: (8:00–17:00)

8. 12. 2020 ● 12. 1. 2021
Sobota: (8:30–12:00)

23. 1. 2021

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

9. 12. 2020
15:00 - 18:00

11. 1. 2021
15:00 - 18:00

A také ONLINE na našem 
webu a sociálních sítích!

Pojď se stát 
STŘEDOŠKOLÁKEM 

NA ZKOUŠKU.

Přijď k nám do lavic ve 
dnech  18. 12. 2020
nebo a   22. 1. 2021

poznej jaké to je, být 
středoškolákem!

Více informací 
zveřejníme na našem 

webu.

 

 

Nově nabízíme zajímavý stabilizační a náborový příspěvek, platný do 31.1.2020  
– více informací u náboru. 

 

 

  

    

   RAI MOST s.r.o.  obsazuje tyto pozice:  

 

Všechna aktuální volná místa:               http://kariera.recticel.cz 
 

 

RAI MOST s.r.o. 
Průmyslová zóna Joseph  
Tel.: 415 400 120, 720 978 148 
e-mail: rai.info@recticel.com 

 

 

 

 

 
 

 
OPERÁTOR VÝROBY 

OPERÁTOR VÝROBY-FOREMAN 
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KŘÍŽOVKA Před 155 lety v prosinci v Chomutově nahradily (tajenka) olejové lampy.
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OSMISMĚRKA (Tajenka) byl historicky významný chomutovský kartograf. VÁNOČNÍ VTIPY

„Pane šéf, můžete mi dát zítra 
volno?” ptá se v práci pan 
Urbánek. „Manželka chce, abych 
jí pomohl s vánočním úklidem.” 
„Z takového důvodu vám přece 
nebudu dávat volno!” rezolutně 
to odmítne ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si 
zaměstnanec. „Věděl jsem, že je 
na vás spolehnutí.”

„Představte si, poprvé se u nás 
sešel na štědrovečerní večeři 
sudý počet lidí!” 
„Jak to, vždyť jste byli tři!” 
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct 
hasičů!”

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval 
hory, doly.” 
„A splnil ti přání?” 
„Ano, koupil mi atlas hor.”

Upozorňuje doktora před 
Vánocemi manželka: „A né, že 
zase jako minulej rok projdeš 
den předem všechny dárky pod 
rentgenem!”

„Miláčku, co dáme mojí mamince 
k Vánocům? Vloni jsme jí koupili 
křeslo, co by se k tomu hodilo?” 
„Co tak elektrický proud?”

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, 
vánočního cukroví…” 
„Cítím, cítím – sousedi se ale 
mají!”AXAMIT, NEONY, AMOKY, PIJAN, KŘÍDY, UTÍTI, ČUBKA, KANON, IDYLA, KLOUB, 

SODOMA, VNADA, ZLOMEK, KOALY, GEJŠA, TINAMA, ODLIŠIT, CHOBOT, 
SCHRÁNKA, KMOTR, GANGY, MLÍČÍ, GRAND, ŘEMEN, KNÍRY, KOALA, INDEX
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Jak bojovat 
s pomluvou? 

Kdo se v životě setkal s tím, že ho někdo po-
mluvil, ví, jak těžké je se bránit. Když jsem si 
během studia přivydělávala jako servírka, upo-
zornila mě kolegyně na tělnatého hosta: „Je la-
komý, nedává 
spropitné, a své-
mu nástupci 
v kanceláři prý 
dokonce odmon-
toval žárovku ze 
stolní lampy!“ 
Výsledek byl, že 
se ho nikdo z nás 
nehnal obsloužit. 
A ačkoli kolegy-
ně časem přizna-
la, že si ho s ně-
kým spletla, mně 
pokaždé, když jsem ho někde zahlédla, hlavou 
problesklo: „Hele, ten lakomej!“

Takto zkrátka funguje náš mozek. Škatulku-
jeme a těžko měníme zažitý názor. Tehdy jsem 
netušila, že boj s tímhle fenoménem bude jed-
nou náplní mojí práce: vyvracet nepravdivá tvr-
zení, která se šíří o Evropské unii, jako tisková 
mluvčí. Stejně jako by pan „(ne)lakomý“ sotva 
uspěl s obcházením číšníků s tvrzením: „Já nej-
sem lakomý!“ ani já neobcházím domy s dobro-
srdečným: „Ahoj, Evropská unie je bezva!“ Rad-
ši přinášíme fakta o tom, co dělá. Například jak 
pomohla v době pandemie Česku. Ne, na Letišti 
Václava Havla nepřistávala letadla EU s rouška-
mi. To ani není možné. Unie totiž nemá skoro 
žádné pravomoci v oblasti zdravotnictví. Přes-
to pomohla. Všude, kde mohla – a to zejména 
penězi. Bez nich by nebyly program COVID I, 
COVID II či COVID Praha ani vynálezy českých 
vědců, ba ani peníze na vakcínu. Prosím vzpo-
meňme si na to, až se zase někde objeví, že EU 
prý „nepomohla“. Stejně jako u toho „lakomého“ 
nemusí být všechno tak, jak kdosi tvrdí. Přeje-
me v rámci možností poklidný podzim!

 Magdaléna Frouzová

Česku pomohla během 
pandemie COVID-19 
Evropská unie
Remdesivir:
 ▪ EU dala ČR více než 2000 dávek remdesiviru
 ▪ Dalších až 500 000 pacientů v Evropě k němu bude mít přístup díky rámcové smlouvě, 

kterou Evropská komise uzavřela s výrobcem Gilead

Plicní ventilátory:
 ▪ EU posílá ČR 30 plicních ventilátorů, další budou následovat

Peníze:
 ▪ COVID I – EU poskytla polovinu z celkové částky 1 mld. Kč 
 ▪ COVID II – EU poskytla celou částku 5 mld. Kč 
 ▪ COVID Praha – EU poskytla celou částku 600 mil. Kč 
 ▪ ANTIVIRUS – ČR na něj díky EU získá téměř 50 mld. Kč

Výzkum:
 ▪ Čeští vědci přišli s několika úspěšnými vynálezy – např. velkokapacitní testování 

(Univerzita Palackého), roušky a filtry z nanovláken (Technická univerzita v Liberci), 
ochranné masky, které lze vytisknout na speciálních 3D tiskárnách (ČVUT). Ty vzešly 
z výzkumných středisek podpořených z peněz EU. V letech 2014–2020 z nich jde na českou 
vědu, výzkum a vzdělávání 73 miliard korun. Moderní infrastruktura pomáhá českým 
vědcům být úspěšní.

Návraty občanů ČR domů:
 ▪ EU spolufinancovala i návraty pěti tisíců našich spoluobčanů (a spousty jiných Evropanů), 

kteří uvízli během pandemie ve světě.

Léky a potraviny:
 ▪ Zavřené hranice ohrozily dodávky do supermarketů, lékáren a továren. EU dohodla tzv. 

„zelené pruhy“, kudy mohly kamiony projet. A vyjednala výjimku pro sezónní pracovníky 
v zemědělství, aby se stihlo zasít včas.   

Vakcína: 
 ▪ EU masivně přispívá na vývoj vakcíny, která bude dostupná pro všechny Evropany (na 

rozdíl od zemí, které ji chtějí hlavně pro své občany a ostatním prodávat za horentní sumy).  

Lži o koronaviru: 
 ▪ Internetem se šířilo leccos: od spikleneckých teorií, že jde o biologickou zbraň, až po 

životu nebezpečné lži, že na něj zabírá bělidlo. Evropská komise spustila webovou stránku 
o dezinformacích, kde je uvádí na pravou míru: 

 ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs.

Jak kontaktovat EK v České republice?
E-mailem na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu
Telefonicky na čísle +420 224 312 835
Přes sociální sítě: na Facebooku (fb.com/EvropskakomisevCR), 
na Instagramu (@evropa.cz) nebo na Twitteru (@ZEK_Praha)
Na webu www.evropska-unie.cz
Poštou na adrese Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
Nebo v regionálních centrech Europe Direct – to nejbližší najdete 
na www.europedirect.cz
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Levhartice už zase hrají a těší se 
na podporu z hlediště

O nejhodnotnější výkon se postarala 
kladivářka Štěpánka Germeková

Profesionální basketbal byl 
jedním z prvních sportů, který za 
přísných hygienických podmínek 
dostal výjimku z vládních opat-
ření proti šíření koronaviru. Do 
společné přípravy a následně po 
dvou týdnech do soutěžních zápasů 
v Renomia ŽBL tak mohly naskočit 
i Levhartice Chomutov.

„Individuální příprava není 
ideální stav, ale do společného tré-
ninku jsme se vrátili relativně v po-
řádku. Pomohlo nám, že nefungují 
školy, takže hráčky jsou teď víc po-
hromadě,“ informuje trenér Tomáš 
Eisner v návaznosti na fakt, že část 
kádru studuje nebo bydlí mimo 
Chomutov.

Od obnovení soutěže do uzá-
věrky CHN stihly Levhatice ode-
hrát dva zápasy s očekávanými vý-
sledky – doma prohrály s adeptem 
na medaili KP Brno, naopak vysoko 
zvítězily na palubovce posledních 
Strakonic. Kádr se „za pochodu“ 
mění. Vleklé zranění do hry stále 
nepouští Jitku Eisnerovou, další 
opora Monika Satoranská se po 
přerušení kariéry připravuje na ma-
teřské povinnosti. Příležitost tak do-
stávají kadetky a juniorky, o to víc, 
že jejich soutěže v době uzávěrky 
CHN ještě stály. „Rozhodli jsme 
se, že nebudeme posilovat a spíš 

dáme příležitost mladým hráčkám. 
Ale musejí ji využít! Očekáváme, 
že nám to jednou vrátí a budou za 
Chomutov nastupovat pravidelně. 
Teď jim taková konfrontace ote-
vře oči a poskytne zpětnou vazbu 
pro to, aby se dál zlepšovaly,“ 
zdůrazňuje trenér Eisner. A tak 
spolu se šestnáctiletou Valentýnou 
Kadlecovou, která hraje od začátku 
sezony pravidelně a s velkou mi-
nutáží, nově do zápasů nastupuje 
také stejně mladá Johana Staňková, 
jedna ze tří dcer bývalého kapitána 
Levhartů Pavla Staňka, nebo ta-
lentovaná 17letá Jesika Hibalová, 
kmenová hráčka HB Basket Praha. 
Když k tomu připočteme jen o málo 
starší Danielu Hartmanovou, Janu 
Drobnou, Annu Merhautovou 
a Dagmar Hrabovskou, je zřejmé, 
že mladé hráčky mají dveře do 
A týmu otevřené.

V tomto světle se 22letá Mi-
chaela Krejzová dá považovat za 
jednu ze zkušenějších. K tomuto 
statusu jí výrazně přispěla nedávná 
pozvánka do reprezentace, kam se 
dostala jako historicky první odcho-
vankyně chomutovského basketbalu. 
Krejzová odehrála v Rize zápasy 
kvalifikace o postup na mistrovství 
Evropy 2021 proti Dánsku a Itálii, 
přičemž zejména ten první jí vyšel 

skvěle – zaznamenala 9 bodů a ode-
hrála bezmála 24 minut. Televizní 
přenos samozřejmě sledoval i Tomáš 
Eisner: „Chomutovu udělala dobré 
jméno a pro ni samotnou je to im-
pulz do další kariéry. Ještě loni se 
potýkala se stabilitou formy, letos 
hraje mnohem lépe a je jednou z na-
šich klíčových hráček.“

Chomutovské basketbalistky 
si podle slov trenéra Eisnera váží 
toho, že mohou trénovat a hrát 
zápasy, k ideálu ale situace, která 
platila před uzávěrkou CHN, měla 
daleko. Nepříjemné byly především 
testy na koronavirus před každým 
zápasem a pak absence diváků 
v hledišti. „V Chomutově chodí 

dost fanoušků a umí udělat pěknou 
atmosféru, tak to nám samozřejmě 
chybí. Při zápasech býval problém 
informace dostat k hráčkám, teď je 
slyšet každé moje slovo a musím 
si dávat pozor, aby všechna byla 
slušná,“ usmívá se Tomáš Eisner. 
„Když se zápas vyvíjí jednoznačně, 
někdy se dostaneme do letargie 
tréninků. To se, když jsou v hledišti 
diváci, prostě nestane.“

V prosinci chomutovské bas-
ketbalistky čeká třízápasová série 
venkovních zápasů a rok 2020 za-
končí poslední víkend před Vánoci 
domácím utkáním se Slavií Praha. 
Levhartice věří, že to už budou mít 
v zádech podporu svých fanoušků.

Třešničkou na dortu sezony 
chomutovské atletiky je medaile 
z mistrovství republiky. Postarala 
se o ni 19letá kladivářka Štěpánka 
Germeková.

Na rozdíl od řady jiných sportů, 
atletická sezona proběhla v pláno-
vaném rozsahu i podobě, jen kvůli 
jarním protikoronavirovým ome-
zením začala později. A tak atleti 
VTŽ Chomutov absolvovali všechny 
soutěže. Ti nejlepší se přes krajské 
přebory dostali až na Mistrovství ČR 
juniorů, juniorek, dorostenců a doros-
tenek na dráze v Ostravě-Vítkovicích, 
kde právě zazářila Štěpánka 
Germeková. Ta momentálně zažívá 
raketový růst výkonnosti, z loňského 
maxima 36,90 m se zlepšila na le-
tošních 45,20 m. Ve Vítkovicích jí 
nejlépe vyšel třetí kvalifikační hod, 
kterým kladivo poslala do vzdále-
nosti 43,65 m. Ve finálové osmičce, 
kam postoupila jako třetí nejlepší, se 
už nezlepšila, ale zároveň ji nedoká-
zala přehodit žádná ze soupeřek za 
ní, a tak to stačilo na bronz. „Podle 

letošních tabulkových výkonů patřila 
k okruhu adeptek na medaili, takže to 
velké překvapení nebylo,“ vysvětluje 
trenérka a šéfka atletického oddílu 
VTŽ Jana Hyjánková. „Je vidět, jak 
zabírá stoprocentní trénink. Že je 
talentovaná, to jsme věděli. Ale te-
prve když se do toho položila, přišlo 
rapidní zlepšení,“ zdůrazňuje Jana 
Hyjánková. Sama celou kariéru pro-
vozovala vrhačské disciplíny, a tak 
v Germekové vidí svou nástupkyni. 
„A těší mě to také kvůli tátovi. Je mu 
81 let a tvrdí, že Štěpánka je jeho po-
slední svěřenkyní. Ale třeba si to ještě 
rozmyslí.“

Spolu s Germekovou ve Vítko-
vicích závodilo ještě pět chomu-
tovských atletů. Tři z nich se ve 
svých disciplínách dostali do de-
sítky nejlepších. Kristýna Denková 
obsadila vynikající čtvrté místo 

v chůzi na 10 km, ve stejné disci-
plíně, ale na poloviční trati skončila 
Štěpánka Šlichtová osmá. Jakub 
Spišjak v závodě na 400 m překá-
žek doběhl šestý, v rozběhu si při-
tom časem 0:55,70 utvořil osobní 
rekord. Medaile z MČR Štěpánce 
Germekové zajistila pozvánku do 
juniorské reprezentace, se kterou se 
zúčastnila mezistátního utkání Česká 
republika – Polsko.

Letní venkovní sezona přinesla 
ještě úspěch družstvu starších žákyň, 
které se z druhého místa v krajském 
přeboru dostaly do semifinále mistrov-
ství Čech, kde obsadily 8. místo. Méně 
radosti zažilo družstvo žen, které 
z pozice outsidera startovalo v 1. lize 
a také tam skončilo poslední. Naštěstí 
se nesestupovalo, a tak má chomutov-
ský tým účast ve druhé nejvyšší sou-
těži zajištěnou i pro příští sezonu.

Štěpánka Germeková  
a její trenér Jiří Hyjánek
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Pokračování ze strany 17
Své návštěvníky již netrpělivě 

vyhlíží i oblastní muzeum. Po zno-
vuotevření je přivítá vánoční 
výstavou s názvem Historické 
cukrárny – mlsání za první repub-
liky. Výstava připomene zašlou 
slávu československých cukráren 
v období formující se první repub-
liky. „Návštěvníci si prohlédnou 

interiér historické cukrárny a pro-
dejny, výrobnu sladkostí, posezení 
ve stylu art deco, zákusky a dorty 
podle vzorníků z 30. let 20. století, 
historické, mnohdy již zapome-
nuté cukrářské nástroje a pomůcky 
a mnoho dalšího. Součástí výstavy 
také bude interiér pomyslné ka-
várny, kde si budou návštěvníci 
moci posedět při dobové hudbě, 

prohlédnout si materiály k chomu-
tovskému cukrovarnictví nebo si 
ofotit nějaké recepty na sladkosti 
z doby první republiky či se podě-
lit o svůj vlastní recept na oblíbe-
nou dobrotu, třeba i vánoční,“ po-
psala zástupkyně ředitelky Renáta 
Klucová. V den otevření výstavy 
bude vstupné zdarma i malé sladké 
překvapení. 
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Zoopark, knihovna 
i muzeum se těší, až budou 
opět bavit celé rodiny




