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do 8.5.
Italské trhy na náměstí 1. máje 
od 9 do 20 hodin

8.5.
Pietní akt ke Dni vítězství 
v 9 hodin u památníku 
na hřbitově a v 10 hodin 
u památníku v městském parku

9.5.
On-line přenos koncertu 
Hrajeme pro zoo od 17 hodin 
na www.hrajemepro20zoo.eu. 

do 14.5.
Zápis do chomutovských 
mateřských škol bez 
přítomnosti dětí i rodičů

15. a 29.5.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

22.5.
Ukliďme Česko od 9 hodin, 
sraz u nádraží Chomutov –
město a na parkovišti za 
sportovní halou 

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

FARMÁŘI OPĚT 
VÍTAJÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
TRHŮ NA NÁMĚSTÍ
Na náměstí 1. máje v Chomutově se každou druhou sobotu 
opět konají tradiční Severočeské farmářské trhy. Prodejci zjara 
nabízejí hlavně sazenice zeleniny, letniček, bylinek či koření, 
také ovocné stromky a keře. Lidé si mohou přijít koupit i další 
regionální produkty, například ovoce a zeleninu, sýry, pečivo, 
uzeniny, ryby, bylinné čaje, koření a mnoho dalšího. Všichni 
přítomní musejí nadále dodržovat platná hygienická opatření, 
rozestupy a zakrytí dýchacích cest respirátorem. Konzumace 
jídla na místě byla ještě v době uzávěrky Chomutovských novin 
zakázána. Další trhy se budou konat 15. a 29. května, farmářské 
produkty si lidé mohou stále objednávat také v e-shopu  
www.nakupztrhu.cz.

� téma
 6 KAMENCOVÉ JEZERO JE 

NA SEZONU PŘIPRAVENÉ
Opravené venkovní sprchy, 
zrekonstruovaná převlékárna, 
doplněné schody na molech 
a spousta dalšího. Kamencové 
jezero před sezonou opět 
investovalo do oprav.

� rozhovor
 8 NAĎA HOŠTOVÁ: 

MALOVÁNÍM OBRAZŮ 
ZDOBÍCÍCH PODCHOD 
SE MI ČÁSTEČNĚ SPLNIL 
DĚTSKÝ SEN
Naďa Pastelka Hoštová je cho-
mutovská malířka, jejíž malby již 
viděli návštěvníci mnoha výstav 
v chomutovských galeriích.

� minitéma
 9 V CHOMUTOVĚ MOHOU 

RODIČE VYBÍRAT 
Z MNOHA ŠKOLEK
Přehled mateřských škol 
v Chomutově, do kterých 
mohou rodiče zapsat své děti.

� kultura
 12 VÝSTAVA 

STŘEDOVĚKÉHO 
UMĚNÍ V MUZEU BYLA 
PRODLOUŽENA
Česko-německý přeshraniční 
projekt s názvem Umění 
pozdního středověku v hornické 
oblasti Krušnohoří úspěšně 
splnil jeden ze svých záměrů.

� kultura
 14 VZPOMÍNKA NA 

ŽELEZNIČÁŘE A VČELAŘE 
FRANTIŠKA VONDRUŠKU
Od úmrtí Františka Vondrušky, 
železničáře tělem i duší, propa-
gátora včelařství a také štědrého 
mecenáše oblastního muzea, 
uplyne příští rok již deset let.

� neziskovky
 15 NA KAMENNÉM 

VRCHU SE NACHÁZÍ 
ŘADA POZŮSTATKŮ 
POLNÍHO OPEVNĚNÍ
Muzeum československého 
opevnění z let 1936 až 1938 
Na Kočičáku stále pracuje na 
rozšiřování naučné stezky 
na téma předválečného 
opevnění na Chomutovsku.

� sport
 22 LEVHARTICE VYTĚŽILY 

ZE SEZONY MAXIMUM
Jen málokdo bude na 
koronavirem komplikovanou 
a omezovanou 
basketbalovou sezonu 
vzpomínat v dobrém.

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme kriticky ohroženého 
jeřába bílého, který hnízdí na 
Sibiři, kam se ze svých zimovišť 
vrací v květnu. Je známý charak-
teristickými snubními tanci.
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MIG 21, No Name či Dan Bárta zahrají i pro zoopark

Nejvíce na očích jsou dopravní policisté, 
i k nim se mohou přidat noví členové

Svlažit vyprahlé hudební fanoušky 
a pomoci českým a slovenským zoo-
logickým zahradám. To je cíl velkého 
živého koncertu Hrajeme pro zoo, 
který bude v neděli 9. května přená-
šený online z Liberce do celé repub-
liky prostřednictvím stránek www.
hrajemepro20zoo.eu. Do projektu se 
zapojil také Zoopark Chomutov.

Hlavním pořadatelem koncertu 
je Unie českých a slovenských zoo-
logických zahrad, která jich sdru-
žuje celkem dvacet. Mezi ně bude 
rovným dílem rozdělený také výtě-
žek z koncertu. Hudebními tahouny 
koncertu budou zvučná jména 
tuzemské scény, kapely MIG 21, 
Rybičky 48 či slovenští No Name, 

vystoupí také Dan Bárta nebo Jakub 
Děkan. Moderovat ho bude Libor 
Bouček. Koncert se bude přenášet 
z pódia v zahradě Lidových sadů 
v Liberci, kde bude probíhat bez 
diváků. Ti budou moci živý přenos 
sledovat online.

Pro připojení bude třeba zakou-
pit vstupenku, a to přes portál ticket-

stream.cz. „Hladina vstupného je 
nastavená velice vstřícně, vstupenky 
budou k dostání za sto, tři sta nebo 
pět set korun,“ upřesnila ředitelka 
s tím, že program bude stejný ve 
všech třech případech. „Záleží na 
každém, kolik chce nebo může tímto 
způsobem na zoologické zahrady 
přispět,“ dodala.

Dopravní inspektorát v Chomu
tově je tvořen mladým kolektivem 
téměř třech desítek policistů a poli-
cistek. Teritorium jejich působnosti je 
po celém okrese Chomutov. Činnost 
oddělení se zaměřuje na tři oblasti, 
kterými jsou dohled nad bezpeč-
ností a plynulostí silničního provozu, 
vyšetřování silničních dopravních 
nehod a dopravně inženýrský úsek. 
Jednotlivé činnosti se navzájem pro-
línají. „O dopravním policistovi se 
dá říct, že je výkladní skříní policie, 
jelikož jeho činnost je pro veřejnost 

nejvíce patrná a ve srovnání s ostat-
ními složkami je práce dopravního 
policisty ze strany občanů vnímána 
nejcitelněji. I proto na chomutovské 
dopravce klademe důraz na slušné 
a profesionální vystupování policistů 
a dodržování ústrojové kázně,“ uvedl 
vedoucí inspektorátu Pavel Kaiser. 
Také dopravního inspektorátu se týká 
nábor nových členů, kteří mají zájem 
stát se policistou.

Na úsek dohledu nad bezpečností 
a plynulostí silničního provozu jsou 
zařazováni všichni nově nastupující 

policisté, kteří slouží většinou ve 
dvojici se zkušeným policistou. Ten 
je zasvětí do zjišťování a zpracování 
zejména dopravních přestupků, ale 
také do odhalování závažných poru-
šení předpisů a trestných činů, samo-
zřejmě převážně v dopravě.

Policisté zařazení na úseku vy-
šetřování dopravních nehod slouží 
v nepřetržitém provozu. Jedná se 
o policisty, kteří se musí dobře 
orientovat nejen v policejních od-
větvích, jako je dopravní služba, 
kriminalistika, právo, ale také napří-
klad zdravověda, technické kreslení, 
geometrie a fotografování.

Posledním a neméně důležitým 
úsekem je dopravně inženýrský. 
V jeho rámci se policisté vyjadřují 
ke všem dopravním stavbám, uzavír-
kám, stávajícímu i novému doprav-
nímu značení a dalším dopravním 
opatřením. Policista zařazený na 
uvedeném úseku musí být erudo-
vaný nejen v normách a předpisech 
v dopravě, ale také musí mít přehled 
v projektových dokumentacích před-
kládaných žádostí.

Nadporučík Pavel Kaiser na-
stoupil k policii v roce 1992 a do-
pravce šéfuje šestým rokem. „Za 
roky mojí praxe se stalo mnoho 
zajímavých případů. Za zmínku 
třeba stojí případ, kdy nám řidič 
při průjezdu okresem způsobil tři 
dopravní nehody, ze kterých vždy 
ujel a u poslední sám skončil s vo-
zidlem na střeše. Na místě byl zadr-
žen hlídkou, když už měl z vozidla 
odmontované registrační značky 
a chtěl znovu utéct. Následně se 
zjistilo, že důvodem bylo požití 
alkoholu před jízdou. Další případ 
je s odstupem času úsměvný a se 
šťastným koncem, i když tehdy 
policistům zatrnulo. Naše hlídka 
prováděla kontrolu dodržování sta-
novené rychlosti a kolem projíždě-
jícímu nákladnímu vozidlu upadlo 
kolo, které zdemolovalo naše odsta-
vené služební vozidlo. Policistům 
se naštěstí podařilo před střetem 
uskočit,“ popsal.

Zájemci o práci u policie se mohou 
hlásit na telefonních číslech 974 433 
400 nebo 974 438 401.

Chomutovské náměstí vůbec 
poprvé zaplní Italské trhy

Dopravní tepnu zdobí akáty, 
které růžově pokvetou

Do soboty 8. května mohou 
Chomutované navštívit Italské trhy na 
náměstí 1. máje. Produkty italské gast-
ronomie budou k dostání vždy od 9 do 
20 hodin. Trhovci budou nabízet na-
příklad olivy a olej z nich, sýry a uze-
niny typické pro jednotlivé regiony 
Itálie, těstoviny, zeleninu nakládanou 
v oleji i různé sladkosti. Italské trhy se 
budou v Chomutově konat vůbec po-
prvé, ale pokud se setkají se zájmem 
veřejnosti, organizátoři slibují jejich 
opakování.

Vzhledem k epidemické situaci 
a s ní souvisejícím opatřením se trh 

bude konat bez doprovodného pro-
gramu, bez hudby, možnosti posezení 
i bez možnosti konzumace jídla na 
místě. Zároveň budou lidé nabádáni 
k dodržování všech hygienických 
pravidel.

Středový pás Palackého ulice nově 
krášlí 25 mladých akátů, které tuto cho-
mutovskou dopravní tepnu pozvednou 
esteticky a k tomu ji časem v horkých 
letních dnech dodají příjemný polostín. 
„Jde o kultivar Vik, který byl vyšlech-
těný v České republice. Je menšího 
vzrůstu a má vzdušnou korunu, ze 
které tedy na podzim opadá relativně 
malé množství drobných lístků. Na jaře 
stanoviště zdobí nádhernými růžovými 
květy, navíc remontuje, to znamená, 
že v menší míře pak kvete až do září. 
K tomu má tradiční přednosti akátů – 
dobře snáší sucho a tolerantní je i k po-

sypovým solím a dalšímu běžnému 
městskému znečištění. Očekáváme, že 
se novým stromům na Palackého ulici 
bude dařit a že Chomutovanům budou 
dlouhá léta dělat radost,“ říká Stanislav 
Král z odboru životního prostředí 
magistrátu.

Výsadbu zaplatila a ve spolupráci 
s technickými službami i zrealizovala 
jedna ze stavebních firem, a to jako 
formu trestu za prohřešky proti Zákonu 
na ochranu přírody a krajiny místo 
finančního plnění. Firmu ještě čeká vý-
sadba zhruba tisícovky keřů v okrajové 
části města.
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KRÁTCE
S DĚTMI TVOŘÍ DOMA
Dětské skupiny Vilík a Mája 
spustily výzvu přes sociální 
sítě, aby rodiče doma se svými 
dětmi tvořili obrázky a výrobky. 
Dané téma je zveřejněno vždy 
v pondělí.

VYHRAJTE HRU 
Z KNIHOVNY
Na facebookovém profilu Cho-
mutovská knihovna si mohou 
čtenáři zahrát o stolní hry. Aktu-
álně běží soutěž pro nejmenší 
návštěvníky s cenami od firmy 
Magic Baby.

FAKSIMILE LETOS 
NA FOTOGRAFII
Darovací listinu Bedřicha 
Načeradce z Chomutova si 
letos mohou lidé prohlédnout 
virtuálně na webu muzea www.
muzeumchomutov.cz, kde je její 
fotografie a překlad textu.

KUPTE VSTUPENKU  
ON-LINE
Vstupenku do chomutovského 
zooparku je možné zakoupit si 
přímo na místě v pokladně nebo 
on-line na webu zoopark.cz 
v sekci Návštěva zoo.

Lidé mají šest možností, 
jak podpořit zoopark

Úklid přece jenom proběhne, město na něj 
zve čtvrtou květnovou sobotu

Zajímavou sérii virtuálních zá-
vodů odstartovali přes web a face-
book dva mladí Chomutované. Lidé 
mohou běhat, jezdit na kole nebo 
se jen projít s kočárkem, a co je 
nejlepší – část startovného půjde ve 
prospěch chomutovského zooparku. 
Účastníci navíc získají originální 
skládací medaile s motivy zvířat.

V plánu je celkem šest závodů, 
které jsou naplánované na každý 
měsíc od května do října. Každý je 
věnován podpoře jednoho konkrét-

ního zvířete, například v květnu je to 
medvěd, v červnu tuleň a poslední 
říjnové zvíře je rys.

Cílem organizátorů je z výtěžku 
dané zvíře adoptovat a pokud se 
vybere částka vyšší, tak ji poslat 
na účet zooparku. „Vítáme úplně 
každou aktivitu, která nám pomáhá. 
Tahle je nám bližší už jen tím, že jde 
o organizátory přímo z Chomutova, 
tudíž je v tom i kus patriotismu,“ 
neskrývá radost ředitelka zooparku 
Věra Fryčová. Zároveň oceňuje, že 
je to aktivita spojená se zdravým 
pohybem. „To je cíl, který sledujeme 
i my. Náš rozsáhlý areál je přímo 
předurčený k procházkám, k pohybu 
na čerstvém vzduchu.“

Výtěžek pro zooparku půjde ze 
startovného, které činí 250 korun. 
Na podporu zvířat je určena pětina, 
zbytek pokryje především výrobu 
medailí, které ovšem mají poten-
ciál stát se sběratelskou raritou. Jsou 
dřevené, každá s motivem daného 
zvířete a logem zooparku. Skryté 
kouzlo je v tom, že kdo získá všech 

šest medailí, může z nich složit ori-
ginální krychli.

Získat všechny medaile není tolik 
složité. Účastníci se jen zaregistrují 
do některé z necelých třiceti kategorií 
podle vzdálenosti a podle způsobu, 
jakým ji chtějí urazit. Kromě běhu či 
jízdy na kole je tu i klasická chůze, 
jízda na koloběžce nebo třeba ca-
nicross, tedy běh se psem. Výsledky 
zaznamenané přes některou ze spor-
tovních aplikací je jen potřeba nahrát 
do systému, stačí screen obrazovky. 
Nutné je ale dodat, že medaili získá-
vají všichni, nikoli jen vítězové.

Organizátoři už mají zkušenosti 
z podobného projektu, kterým pod-
porují zoologickou zahradu v Praze. 
„Začali jsme u ní, protože je v rámci 
republiky nejznámější, ale hned další 
volba padla samozřejmě na náš do-
movský zoopark, to je srdcová zále-
žitost,“ říká Kateřina Preisingerová, 
spoluorganizátorka projektu.

Více informací včetně registrace 
je možné najít na webových strán-
kách zoopohyb.cz.

Epidemie nemoci covid19 v zá-
věru března na mnoha místech re-
publiky znemožnila nebo alespoň 
zkomplikovala pořádání tradiční akce 
Ukliďme Česko. Chomutov se jí ale 
vzdát nechce, a tak teď, když jsou 
podmínky přece jen příznivější, vyhla-
šuje akci Ukliďme Chomutov.

Akce proběhne v sobotu 22. květ  
na a zváni jsou na ni všichni, kterým 
není lhostejný stav veřejných pro-

stranství v Chomutově a životního 
prostředí obecně. Sraz účastníků je 
v 9 hodin na parkovišti u nádraží 
Chomutovměsto a také na parko-
višti za městskou sportovní halou. 
„Cílem bude zlikvidovat černé 
skládky a vysbírat odpadky na třech 
připravených trasách. Dobrovolníci 
u sportovní haly uklidí okraj parkovi-
ště a projdou městský park, zatímco 
ti, kteří přijdou k nádraží, se rozdělí 

na dvě party. Jedna se vydá k čerpací 
stanici Shell a potom podél silnice 
I/13 až na parkoviště u zooparku pod 
Březeneckou, druhá pak na stejné 
místo vyrazí podél cyklostezky,“ 
popisuje záměr města vedoucí magis-
trátního odboru životního prostředí 
Dagmar Mutinská. Jak dodává, orga-
nizátoři připraví drobné občerstvení 
pro všechny účastníky a také jim 
poskytnou gumové rukavice, pytle 

a bodáky na napichování odpadků. 
Kvůli orientačnímu přehledu o poža-
dovaném množství je žádoucí, aby se 
zájemci o účast přihlásili na emaily 
d.mutinska@chomutov.cz nebo 
i.netusilova@chomutov.cz. Školy, 
firemní kolektivy, spolky nebo party 
kamarádů si mohou zvolit vlastní lo-
kalitu pro úklid, město jim i tak zajistí 
potřebný servis včetně odvozu pytlů 
s odpadem.

Město vybaví další zahrádky kompostérem

Město Chomutov má připravenou 
druhou sadu kompostérů zdarma pro ža-
datele s pozemky na katastrálním území 

Chomutova. Zájemci, kteří o plastový 
kompostér o objemu 650, 800 nebo 
1 050 litrů zažádali vloni, si ho budou 
moci vyzvednout od středy 2. června.

Výdej bude probíhat v areálu 
Technických služeb města Chomutova 
v ulici Na Moráni. „Úspěšné žadatele 
budeme kontaktovat emailem nebo 
telefonem, jsou to všichni, kteří splnili 
podmínky,“ informuje referentka ma-
gistrátního odboru životního prostředí 
Irena Netušilová s dodatkem, že kom-
postérů je připraveno tři sta. „Žadatelé 

se budou muset prokázat dokladem 
totožnosti a na místě podepsat smlouvu 
o výpůjčce. Na základě toho jim kom-
postér vydáme. Víme, že je mezi nimi 
hodně seniorů, takže vyzvednutí může 
provést i jiná pověřená osoba, musí ale 
mít žadatelem podepsanou plnou moc,“ 
vysvětluje. Výdejní místo hned vedle 
vrátnice bude otevřeno po celý červen 
až do vydání všech kompostérů, a to ka-
ždé pondělí, středu a pátek vždy od 9 do 
13 hodin. Těm, kterým pracovní dny 
nevyhovují, bude vyzvednutí umožněno 

v sobotu 26. června, opět v čase 9 až 
13 hodin.

Kompostování bioodpadu přináší 
výhody původci odpadu, životnímu 
prostředí a nakonec i obci, která je za 
likvidaci odpadu zodpovědná. Město 
Chomutov se akcí připojilo k pro-
jektu Dobrovolného svazku obcí 
Chomutovsko, jehož je členem a který 
na kompostéry čerpá finanční pro-
středky z dotací Evropské unie. V první 
vlně v roce 2019 získalo kompostér 
195 Chomutovanů.



téma

6 | téma

Opravené venkovní sprchy, zrekonstruovaná převlékárna, doplněné schody na molech a spousta dalšího. 
Kamencové jezero před sezonou opět investovalo do oprav v areálu a je připravené přivítat první letošní 
návštěvníky. Musí však stejně jako loni počkat, až otevření koupališť povolí vláda.

Běžně Kamencové jezero za-
hajuje sezonu 1. května, letos to 
zřejmě bude opět později. „My 
jsme každopádně naplno připraveni 
a já jsem ráda, že se nám poda-
řilo komfort pro návštěvníky zase 
o kus pozvednout,“ pochvaluje 
si mimosezonní opravy v areálu 
Věra Fryčová, ředitelka Zooparku 
Chomutov, pod nějž přírodní kou-
paliště spadá.

SNAZŠÍ PŘÍSTUP DO 
AREÁLU I DO VODY

U dvou bočních mol například 
přibudou schody s madlem pro 
snazší vstup do vody a z ní. „To 
ocení hlavně starší návštěvníci, 
pro které lezení po žebříku není 
vždy úplně pohodlné,“ vysvětluje 
Fryčová.

Opravený je nástup na hlavní 
molo, také nájezd pro kočárky a vo-
zíčkáře u pokladny z Přemyslovy 
ulice a došlo rovněž na venkovní 
sprchy, které se občas zasekávaly 
nebo protékaly. „Pro hosty v kempu 
je pak připravená úschovna kol 
včetně nabíječky na elektrokola,“ 
dodává vedoucí areálu Karel Ton.

Na první pohled nejviditelnější 
novinkou je zřejmě rekonstrukce 
starých převlékacích kabin, které 

kdysi sloužily jako společná pře-
vlékárna pro muže i ženy. Teď je 
z nich 38 samostatných kabinek 
a jedna velká šatna pro početnější 
skupiny, například příměstské 
tábory nebo sportovní kolektivy. 

„Díky této opravě jsme mohli uspo-
kojit další zájemce z pořadníku na 
kabinky,“ raduje se Ton s tím, že 
o ně je vždy větší zájem, než kolik 
jich může areál nabídnout.

CENY STEJNÉ, OPATŘENÍ 
PŘIPRAVENA

Ceník vstupenek vedení 
Kamencového jezera nijak ne-
měnilo. Jednotlivé vstupné bude 
za 50 korun, permanentní vstu-
penka za 500 pro děti a seniory, za 
700 pro dospělé. Pronájem kabinek 
také zůstává na ceně mezi 400 až 
700 korunami. Stávající nájem-
níci budou mít po otevření areálu 
celý měsíc na to, aby si pronájem 
své převlékací kabinky obnovili. 
Jakmile povolí vládní opatření 

a areál se bude moci veřejnosti 
otevřít, Kamencové jezero to oka-
mžitě zveřejní na webu, v tisku 
i prostřednictvím sociálních sítí. 
„S otevřením zřejmě budou spojená 
jistá omezení, ale na to jsme také 

připraveni. U vstupů i na toaletách 
jsou bezdotykové dávkovače dezin-
fekce, recepce je vybavená přepáž-
kami, chatky i toalety budou během 
provozu stejně jako loni pravidelně 
dezinfikovány. Teď k tomu přibylo 
ještě pravidelné testování zaměst-
nanců,“ dodala ředitelka.

VODY BUDE DOST
Loni se hojně diskutovalo 

o výšce vodní hladiny, která v je-
zeře klesla na historické minimum. 
Na letošní sezonu ale bude vody 
dost. „Přes zimu přibylo přes dva-
cet centimetrů, takže jsme na stejné 
úrovni, s jakou jsme zahajovali 
loňskou sezonu. A ještě se plánuje 
dopustit dalších dvacet centimetrů 
z přivaděče,“ podotkl Karel Ton.

Odbor investic chomutovského 
magistrátu nechal zpracovat studii, 
která řeší různé varianty doplňování 
vody. V první fázi město přistoupilo 
k nejjednoduššímu řešení, kterým 
je jednorázové dočerpání vody do 
jezera z Podkrušnohorského při-
vaděče. Čerpání by mělo probíhat 
nepřetržitě.

PŘÍČINA POKLESU VODY
V prosinci 2019 byl dokončen 

hydrogeologický a hydrologický 
posudek Kamencového jezera, 
který si město nechalo zpracovat 
Výzkumným ústavem vodohos-
podářským T. G. Masaryka právě 
z důvodu významného poklesu hla-
diny jezera. Závěr posudku označil 
jako nejpravděpodobnější příčinu 

JAKMILE POVOLÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ A AREÁL SE 
BUDE MOCI VEŘEJNOSTI OTEVŘÍT, KAMENCOVÉ 
JEZERO TO OKAMŽITĚ ZVEŘEJNÍ NA WEBU, V TISKU 
I PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.

Kamencové jezero je 
na sezonu připravené
Jeho hladinu nyní zvýší voda z přivaděče, 
později možná svedená dešťovka

•  schody s madlem u bočních mol
•  opravený nástup na hlavní molo
•  opravený nájezd pro kočárky 

a vozíčkáře u vstupu z Přemys-
lovy ulice

•  opravené venkovní sprchy
•  nová úschovna kol
•  nová nabíječka na elektrokola
•  zrekonstruované převlékací 

kabiny

NOVINKY
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zvýšený výpar. Problematika vyš-
šího výparu komplikuje situaci i na 
jiných vodních plochách v re-
publice, v případě Kamencového 
jezera je to o to složitější, že nemá 
přirozený přítok a je doplňováno 
jen srážkovou vodou a vodou 
podzemní. „Vzhledem k tomu, že 
dlouhodobě dochází ke zvyšování 
průměrné teploty vzduchu, zvyšuje 
se i výpar, ale srážky zůstávají na 
téměř stejné úrovni, takže se pak 
bilance výpar versus srážky otáčí 
v neprospěch jezerní hladiny,“ 
vysvětlila vedoucí odboru rozvoje 
a investic Hana Nováková.

Kromě zlepšení monitoringu 
důležitých veličin pro další posuzo-
vání příčin poklesu hladiny a navr-
žení případných konkrétních opat-
ření posudek doporučil instalaci 
kvalitního zařízení pro monitoring 
hladiny. Zařízení bylo v loňském 
roce instalováno a měří pohyby hla-
diny. Město tak dlouhodobě bude 
mít důležitá data pro stanovení dal-
ších kroků.

S VODU POMALU, MÁ JINÉ PH
Na severním břehu rybníka 

Banda stojí objekt, kterým Povodí 
Ohře dočerpává vodu v případě 
potřeby. V tomto místě se aktuálně 
řeší provizorní napojení povrcho-
vého zatrubnění, kterým se bude 
voda čerpat do Kamencového je-
zera. Voda do jezera bude přitékat 
čtyřiadvacet hodin denně, než na-
výší hladinu o dvacet centimetrů.

Aktuální úbytek vody v jezeře je 
však 50 centimetrů, přičemž nejhorší 
situace byla v září loňského roku, 
kdy v jednom okamžiku pokles činil 
70 centimetrů. Je tedy zřejmé, že 
zimní měsíce přispěly k navýšení hla-
diny a v podstatě je na stejné úrovni, 
jako byla před rokem touto dobou. 
Aktuálně budované potrubí na přívod 
vody by na podzim mělo být uloženo 
do země a bude tak stálou pojistkou 
pro případ potřeby dalšího dočerpání. 
„Jistě návštěvníky napadne, proč již 
nyní nedočerpáme celých chybě-
jících padesát centimetrů. S ohle-
dem na chemické vlastnosti vody 

v jezeře a rozdílné pH dočerpávané 
vody jsme v tomto případě chtěli 
nejdříve zjistit, jakým způsobem se 
toto pilotní dočerpání na chemismu 
vody projeví. V současnosti nám 
ani renomovaní odborníci nemohou 
dát jednoznačnou odpověď, protože 
k tomu je zapotřebí dlouhodobější 
proces pozorování. Abychom získali 
data, byly provedeny vzorky chemie 
vody před čerpáním. Také v průběhu 
čerpání se budou odebírat vzorky 
dopouštěné vody, které se pošlou na 
analýzu, a následně samozřejmě pro-
běhne vzorkování vody po ukončení 
čerpání. Předpokládáme, že čerpání 
bude během května dokončeno,“ sdě-
lila Hana Nováková.

DALŠÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ 
HLADINY

Zmíněný posudek vodohospodář-
ského ústavu navrhl k diskuzi a dal-
šímu prozkoumání hned několik vari-
ant cílených na zvýšení hladiny vody. 
První variantou, kterou město nyní 
realizuje, je získání vody z okolních 
povrchových zdrojů. Nevýhodou 
tohoto postupu v případě průběžného 
doplňování ve velkém objemu by 
byla možná ztráta unikátního složení 
vody jezera, proto k němu město nyní 
přistupuje jako k havarijnímu řešení, 
které pomůže v krátkém čase doplnit 
hladinu jezera na provozně akcepto-
vatelnou úroveň. Dlouhodobě však 
bude usilovat o doplňování vody ji-
nými cestami.

Další možností je zmenšení 
plochy výparu vzhledem k tomu, 

že velikost výparu je závislá na roz-
loze vodní plochy. Uvažovat by se 
tedy dalo o zvětšení pláží v rámci 
mělkých částí jezera. Jde pravdě-
podobně o nejméně nákladnou va-
riantu. V tuto chvíli se však město 
touto cestou vydávat nechce.

Posudek rovněž uvažoval o dal-
ších případných řešeních, která však 
každopádně vyžadují speciální vý-
zkum a dlouhodobější posouzení. 
„Rádi bychom tedy ještě v letošním 
roce sestavili multidisciplinární tým, 
s nímž by se definoval dlouhodo-
bější výzkumný úkol, který by se vě-
noval jak objemu, tak kvalitě vody 
a jejímu chemismu. Cílem je získat 
jakýsi expertní poradní tým, který 
by pak byl schopen formulovat do-
poručení v dlouhodobém horizontu,“ 
doplnila vedoucí Nováková.

Součástí prověřování by pak 
mohla být právě například vodo-
hospodářským ústavem navrho-
vaná opatření, jako je zmapování 
a podpora vývěrů podzemní vody, 
podpora vsaku v takzvaném infilt-
račním území, čerpání podzemních 
vod z okolí a dodávání této vody 
do jezera nebo dokonce dodávání 
síranových vod, tedy třeba důlních, 
které mají chemické složení vod 
obdobné jako voda Kamencového 
jezera.

DEŠŤOVKA ZE ZADNÍCH 
VINOHRAD NEBO VODA 
Z AQUASVĚTA

Město nechalo posoudit také 
možné zásobování jezera dešťo-

vou vodou z okolního území. Pro 
využití dešťové vody je v rámci za-
stavěného území důležitý parametr, 
zda je v daném místě oddělená či 
jednotná kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že například v přilehlé 
lokalitě ulic Tomáše ze Štítného 
– Přemyslova tomu tak není, zna-
menalo by to výstavbu téměř tříki-
lometrové nové dešťové kanali-
zace, což je s ohledem na realizační 
náklady i složitost řešení varianta 
v současné době nereálná.

Schůdnější se však jeví možnost 
využití srážkové vody, která se 
nahromadí ve sportovně kulturním 
areálu na Zadních Vinohradech, 
podle studie jde až o 35 tisíc ku-
bických metrů za rok. Tato varianta 
tedy bude dále prověřena projek-
tovou dokumentací a následně se 
zřejmě přistoupí k její realizaci. 
V současnosti rovněž probíhá 
zpracování studie proveditelnosti 
využití srážkové vody ze sídliště 
Březenecká.

Kromě dešťové vody dále při-
chází v úvahu využití vody z písko-
vých filtrů v Aquasvětě, která deš-
ťovou kanalizací odtéká do Velkého 
otvického rybníka. Jedná se o ob-
jem až 10 tisíc kubických metrů 
ročně. Zde však ještě proběhne 
posouzení možného opětovného 
využití této vody přímo v provozu 
bazénu, což by mohlo generovat 
významné provozní úspory. Pak se 
rozhodne, zda je výhodnější tuto 
vodu použít pro Aquasvět, nebo pro 
Kamencové jezero.

•  z Podkrušnohorského přivaděče - výhodou je rychlé a nejjednodušší 
provedení, nevýhodou je možná ztráta unikátního složení vody v je-
zeře v případě doplňování ve velkém objemu kvůli rozdílnosti pH

•  z vývěrů podzemních vod, z infiltračních území s podporou vsaku 
vody, z důlních síranových vod - všechny varianty vyžadují důkladné 
zmapování 

•  z kanalizace dešťové vody - oddělená kanalizace se v přilehlých 
lokalitách nenachází, musela by se vybudovat nově

•  ze svodů srážkové vody ze sportovně kulturního areálu na Zadních 
Vinohradech - zřejmě velmi reálná možnost

•  z pískových filtrů v Aquasvětě - prověřuje se však možnost využití 
této vody opět pro potřeby Aquasvěta

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ VODY
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Pseudonym Pastelka ve vašem 
jméně je takovou známkou toho, že 
malování pro vás bylo důležité už od 
dětských let. Je to tak?

Ano, malování je můj sen z dět-
ství. Krabice pastelek byla pro mě tím 
nejkrásnějším dárkem. Chtěla jsem 
se stát ilustrátorkou dětských knih. 
Ale vše bylo jinak, tak jak se v životě 
stává. Radost z malování přišla znovu 
až po letech, když mi bylo asi nejhůř. 
Moji nejbližší bojovali s tou nejhorší 
nemocí, já sama řešila své zaměst-
nání. Říkala jsem si – to je moc, to ne-
zvládnu, musím někde načerpat ener-
gii. Pomohla snad náhoda. V Nástupu 
jsem uviděla inzerát na kurzy malo-
vání při SKKS v Chomutově. Ihned 
jsem se přihlásila. Pod vedením pana 
Suchopárka jsem se dala do malování 
a v partě lidí se stejným koníčkem se 
začala odreagovávat od starostí a nabí-
jet se novou energií. Zprvu se tedy ar-
teterapie měnila v něco, co už zůstane 
v mém srdci – lásku k malování.
Když kurz skončil, založila jste 
vlastní kroužek. Nechtěla jste se ma-
lování s lidmi kolem sebe vzdát?

Tvořit ve skupině je přínosem. 
Stejně jako impresionisté se schá-
zeli v ateliérech i v plenéru, tak 
i nám chybělo společné malování. 
Založila jsem tedy Klub přátel ma-
lování a 19. února 2013 jsme se 
poprvé sešli v Domě dětí a mládeže 
v Jiráskově ulici. V této činnosti 
i dnes pokračujeme a doufáme, že 
po zvládnutí pandemie a nucené 
přestávce se opět všichni sejdeme.

Věnujete se v klubu i něčemu ji-
nému než malování?

Navzájem si předáváme zkušenosti, 
učíme se od sebe navzájem, přátel-
skou kritikou si řekneme, co se povedlo 
a co ne. Chodíme malovat i do přírody. 
Zúčastnili jsme se některých dobro-
činných akcí i společných dovolených 
v Prachovských skalách, v Mariánských 
Lázních nebo několika výletů, například 
do ateliéru malířky Sylvy Prchlíkové. 
Máme za sebou deset společných 
výstav, při kterých byl o naše obrazy 
opravdu zájem a našlo se dost kupců. 

Myslím, že jsem založením klubu 
přátelům pomohla najít způsob, jak se 
realizovat krásným způsobem a sobě 
i druhým pro potěchu něco vytvářet.
Jaká technika tvoření je vám 
nejbližší?

Moje první pokusy se suchou 
křídou byly zoufalé. Ale pak jsem 
si toto medium zamilovala. Po čase 
jsem si pořídila olejové barvy a plátna. 
Technika je zcela odlišná, ale úžasná. 
Velká výhoda olejových barev je, že 
když se mi něco nepovede, vezmu 
ředidlo a maluji znova. To u pastelu 
nelze. Technika suchého štětce je 
mi také blízká. Malovat akrylovými 
barvami jsem začala nedávno. Jejich 
výhodou je rychlé schnutí, jsou prima 
do přírody, při malování venku. Občas 

si dělám nejprve skicu, třeba tužkou, 
rudkou, někdy sáhnu i po pastelce – 
mé kamarádce z dětství. Při tvořením 
samotném si ráda vymýšlím. Obraz 
mám částečně ve své představě, při 
malování se ale často rozhoduji podvě-
domě, dílko se vyvíjí vlastně postupně, 
podle momentálních pocitů.
Namalovala jste nějaký obraz, který 
se stal vaší srdeční záležitostí?

Těžko říci, který obraz je mou 
srdeční záležitostí. Očaroval mě 
Jan Vermeer Van Delft a jeho obraz 
s názvem Dívka s perlou. Ten obraz 

dívky mi tak dlouho ležel v hlavě, až 
jsem si ho jen pro sebe namalovala. 
Je ve zlatém rámu v mém obýváku. 
Pochopitelně mé kopie mají daleko, 
daleko k originálům, mně ale daly 
krásný pocit, že jsem zachytila snad 
kousek zaniklého času z dob velikánů 
malířského umění.
V úvodu rozhovoru je zmínka o vaší 
spolupráci s městem na výzdobě 
podchodu. Jak jste se k této činnosti 
dostala a jak probíhala?

Sleduji facebookové stránky 
města, vím o akci Společně tvoříme 
Chomutov, ale ani ve snu mě nena-
padlo, že bych mohla přispět i já. 
Byla jsem proto moc překvapená, 
když se mi ozvala manažerka celého 
projektu Tereza Rödlingová, jestli 

bych byla ochotná pomoci s realizací 
návrhu Martina Kosiny na zkulturnění 
podchodu pod kruhovým objezdem 
v Palackého ulici. Manažerce mě do-
poručil ředitel Domečku, který moji 
lásku k malování dobře zná. Jen bylo 
třeba domluvit, za jakých okolností 
a jak se podchody vyzdobí. Vybrala 
se témata a hned začátkem ledna 
jsem začala malovat – jak jim říkám – 
Chomutovské příběhy. Některá his-
torická fakta mi byla podkladem při 
námětu, pak už mě vedla má autorská 
fantazie. Jak v pohádce, tak v obraze. 
Téměř každý den jsem stála u stojanu, 
v panelákovém bytě obrazy formátu 
větším než metr čtvereční téměř ome-
zily provoz. Ale vše jsme s manželem, 
který mi byl pomocnou rukou při ná-
těru, nošení a přenášení docela těžkých 
desek, zvládli. Doufám, že se obrazy 
budou líbit a formou přístupnou hlavně 
dětem budou vypovídat o zajímavých 
místech i událostech v našem městě 
i okolí. Můj sen z dětství – ilustrovat 
pohádky – se tím začal vyplňovat.
Snad se již brzy protipandemická 
opatření začnou rozvolňovat, na co 
se nejvíce těšíte a co chystáte?

Jestli vše dopadne dobře, měla 
bych mít v září výstavu v Luragu. 
Kolekci pláten už mám připravenou ve 
skříni, nějaká ještě přidám. Covid po-
trápil tři mé kamarádky malířky, jedna 
dokonce boj s virem prohrála. Chtěli 
bychom tedy na její počest uspořádat 
výstavu v Domečku. Na léto bych ráda 
pro děvčata naplánovala malování kra-
jiny Krušných hor v plenéru.

Naďa Pastelka Hoštová je chomutovská malířka, jejíž malby již viděli návštěvníci mnoha výstav 
v chomutovských galeriích. Zatímco se lidé mohli při výstavě na obrazy dívat vždy jen po omezenou 
dobu, nyní si je budou moci užívat kdykoli. Maluje totiž velkoformátové obrazy s příběhy týkajícími se 
Chomutova, kterými bude vyzdobený podchod pod kruhovým objezdem v Palackého ulici. Jak obrazy 
do podchodu vznikaly i jak se z malování stala její největší životní láska, popisuje v rozhovoru.

Naďa Hoštová:

Malováním obrazů 
zdobících podchod 
se mi částečně splnil 
dětský sen 

TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN JSEM STÁLA U STOJANU, 
V PANELÁKOVÉM BYTĚ OBRAZY FORMÁTU VĚTŠÍM 
NEŽ METR ČTVEREČNÍ TÉMĚŘ OMEZILY PROVOZ. 
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V Chomutově mohou rodiče vybírat 
z mnoha školek, zápisy jsou on-line

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA PALACHOVA
Zápisy budou organizovány od 3. do 
14. května bez osobní přítomnosti 
dětí a zákonných zástupců ve škole. 
Přihlášky mohou lidé podávat dato-
vou schránkou, emailem s elektro-
nickým podpisem, poštou, osobně do 
schránky ve škole. Žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání je 
na webových stránkách školy a také 
k vyzvednutí ve škole.
adresa: Palachova 4881, Chomutov
e-mail: info@specialniškola.cz
telefon: 777 553 051, 777 553 050 
web: www.specialniskola.cz
Zaměření: Vzdělávací program 
Poznávám sebe, poznávám svět 
umožňuje kromě klasických metod 
využívat i množství moderních pří-
stupů a pomůcek.
Speciální třída: pro děti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
CHOMUTOV
Zápisy bez osobní přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců ve škole. 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
je ke stažení na webových stránkách 
školy. 
Termín zápisu je od 3. do 
14. května takto:
Od 3. do 14. května elektronicky do 
datové schránky, emailem s elektro-
nickým podpisem nebo poštou.
Od 10. do 14. května osobně, osobní 
vyzvednutí žádosti v okénku a podání 
do schránky na ředitelství od 8 do 
14 hodin.
adresa: Jiráskova 4335, 430 03 
Chomutov
e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
telefon: 474 621 120
web: www.mscv.cz
Součásti:
U Sluníčka, Alešova 2451
Zaměření: Tradice české výchovy, 
rodinný model výchovy

Speciální třída: Pro děti se závaž-
nými vadami řeči, třída pro děti se 
souběžnými vadami
Kontakt: Bc. Ivana Vlčková,  
tel. 702 224 136
Abeceda, Blatenská 4879
Zaměření: Komplexní příprava na 
život
Kontakt: Bc. Naděžda Randáčková, 
tel. 702 223 116
Duhový svět, Prokopova 3389/2
Zaměření: Citová a společenská vý-
chova, estetické vnímání
Speciální třída: Dvě speciální třídy – 
závažné vady řeči
Kontakt: Bc. Blanka Tilcerová, 
tel. 702 224 063
Pastelka, Třebízského 3084
Zaměření: Rodinná výchova, envi-
ronmentální výchova, tělovýchova 
a sport
Kontakt: Bc. Petra Suchanová, 
tel. 702 224 127, 474 626 732
Radost, Palackého 
4057 a Palackého 4059
Zaměření: Začlenění do života ve 
městě, bezpečnost v silničním pro-
vozu, výtvarné a keramické tvoření
Kontakt: Bc. Kamila Novotná, 
tel. 702 224 145
Kopretinka, Dostojevského 4154
Zaměření: Zdravý životní styl, pohy-
bové aktivity a výtvarná výchova
Kontakt: Lenka Voborníková, 
tel. 702 223 971
Klíček, Jiráskova 4334, 4335
Zaměření: Poznávání světa prostřed-
nictvím zvířat a přírody
Kontakt: Bc. Renata Prokešová, 
tel. 702 223 807
Zahrádka, Kundratická 4622, 4623
Zaměření: Environmentální a drama-
tická výchova
Kontakt: Bc. Jana Pézrová,  
tel. 702 224 066
Kvítek, Písečná 5072
Zaměření: Tvořivá dramatika, spor-
tovní činnost
Kontakt: Gabriela Ritschelová, 
tel. 702 224 130

Úsměv, 17. listopadu 4708
Zaměření: Environmentální výchova
Kontakt: Mgr. Hana Vitešníková, 
tel. 702 224 031
Písnička, Zahradní 5185
Zaměření: Hudba a zpěv
Speciální třída: Tři běžné třídy 
s podmínkami pro děti od 2,5 roku, 
třída pro nadané děti
Kontakt: Monika Husová,  
tel. 702 224 089
Pohádka, Školní pěšina 5212
Zaměření: Prostřednictvím pohádky 
se děti seznamují se světem
Kontakt: Bc. Monika Chloupková, 
tel. 702 224 116
Kamarád, Růžová 5255
Zaměření: Mravní a citová oblast, 
rozvoj sociálních vztahů a postojů 
k přírodě
Speciální třída: 2 třídy s upraveným 
vzdělávacím programem pro děti se 
souběžným postižením více vadami, 
1 třída s upraveným vzdělávacím 
programem pro děti se závažnými 
vadami řeči
Kontakt: Jana Benešová,  
tel. 702 224 038

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT
Zápisy dětí do MŠ Svět na školní rok 
probíhají od 2. do 16. května 2021. 
Přihlášku a další dokumenty je možné 
zaslat do datové schránky školy, e-
mailem s uznávaným elektronickým 
podpisem, poštou, osobně do poštovní 
schránky na vchodových dveřích. Na 
dodatečném termínu zápisu se lze do-
mluvit individuálně.
adresa: Školní 1251/57, Chomutov 
e-mail: sekretariat@zsmssvet.cz
telefon: 728 232 500 
web: www.zsmssvet.cz
zaměření: Školka spolupracující 

s Mensou ČR, zaměření na výuku ja-
zyků, důraz na rozvoj IQ a EQ. 

RODINNÁ MATEŘSKÁ 
ŠKOLA MONTESSORI
Do mateřské školy, dětské skupiny 
i mikrojeslí jsou zápisy 4. a 5. května, 
online formou. Rodiče se ozvou 
telefonicky a poté po dohodě obdrží 
žádost, kterou vyplní a odešlou zpět 
na emailovou adresu. 
adresa: Čelakovského 1017/14, 
Chomutov
e-mail: info@montessorirms.cz
telefon: 606 865 111, 608 081 838 
web: www.montessorirms.cz
Zaměření: Školka vyučuje takzva-
nou metodou Montessori. Přistupuje 
k dítěti otevřeným demokratickým 
způsobem a nastoluje partnerský 
vztah. Metoda Montessori se odlišuje 
od tradiční výuky. Vychází z vnitřních 
potřeb každého dítěte.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
DUHOVÁ CESTA
Termín zápisů je od 3. do 14. května, 
bez přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců. Žádost o přijetí je možné 
odevzdat do datové schránky školy, 
emailem s elektronickým podpisem, 
poštou, osobním podáním ve škole. 
Potřebné dokumenty jsou k dispozici 
na webu školy a na recepci. 
adresa: Havlíčkova 3675 
e-mail: reditelka@zsduhovacesta.cz
telefon: 778 588 000 
web: www.zsduhovacesta.cz
Zaměření: Rodinný typ školy, 
kde se děti a rodiče navzájem znají 
a mají možnost vzájemné komuni-
kace a úzké spolupráce. Zaměřuje se 
na rozvoj psychických i fyzických 
schopností a dovedností. 
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Digitální závislost ohrožuje vztahy

Lze se v těhotenství nebo v době 
kojení nechat očkovat proti covidu?

Jak se bránit v případě, že jste neuváženě 
uzavřeli smlouvu po telefonu?

Kvůli tomu, že jsme byli s man-
želem nuceni přerušit podnikání, 
máme poslední rok mnohem více 
času, který trávíme spolu. Ze za-
čátku to bylo příjemné. Poslední 
dobou jsem si ale všimla, že 
spolu už skoro nemluvíme. 
Každý jsme neustále na svém te-
lefonu, nosíme si ho i do postele. 
Velmi mě to obtěžuje, ale záro-
veň je pro mě těžké to změnit.

Je pochopitelné, že omezené 
sociální kontakty musíme během 
pandemie kompenzovat jinde. 
Stinná stránka skutečnosti, že náš 
život probíhá stále intenzivněji ve 
virtuálním prostoru, je prohlubující 
se závislost na chytrých mobilech 

a tabletech. Problém odlepit oči 
od displeje jsme měli už dávno 
před koronavirem, nyní epidemii 
vnímáme jako omluvu, proč být 
online neustále. Online svět, který 
nám teď poskytuje velké možnosti 
pro byznys i společenské vyžití, 
nám na jedné straně velmi po-
máhá. Na druhé straně však skrývá 
nejedno nebezpečí.

Podle psychologů stimuluje 
kontrolování displeje centrum 
slasti v mozku, podobně jako je 
tomu v případě závislosti na hra-
cích automatech nebo alkoholu. 
Mobilní aplikace jsou napro-
gramované s cílem udržet naši 
pozornost po nejdelší možnou 

dobu. Například populární sociální 
síť Facebook byla navržena ve 
spolupráci s neurovědci tak, aby 
neustále vytvářela malé množství 
dopaminu, který funguje pro náš 
mozek jako odměna.

Závislost na mobilním telefonu 
tak v mnohém připomíná závislost 
na drogách. Jak dopaminová re-
akce klesá, musíte zvýšit množství, 
které potřebujete, abyste dosáhli 
stejného výsledku. Alarmujícím 
faktem je, že závislými na mobi-
lech se stávají stále mladší děti. 
Od narození jsou pro ně mobily, 
notebooky či tablety běžnou sou-
částí života, čemuž se přizpůsobily 
i hračky pro nejmenší.

Pokud cítíte, že váš partner je 
na telefonu více, než je zdrávo, 
zkuste si s ním o tom v klidu pro-
mluvit. Řekněte mu o svých po-
citech, zkuste vyslovit přání a na-
vrhnout pravidla, kdy a ve kterých 
situacích nebudete ani jeden kou-
kat do mobilních telefonů. A také 
naopak, kdy si potěšení se svými 
mobily dopřejete a nebudete se 
navzájem stresovat úšklebkem či 
povytaženým obočím. Nejde o to, 
abychom technologie ze svého ži-
vota vyškrtli, ale abychom k nim 
našli zdravý vztah.

PhDr. Jaroslav Dostál
Poradna pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy Chomutov

Jsem nyní v 10. týdnu těho-
tenství. Jsem učitelka. Mám 
otázku ohledně očkování proti 
nemoci covid-19. Původně jsem 
se očkovat nenechala, chtěla 
jsem otěhotnět a bála jsem se. 
Bohužel ale na covid zemřel můj 
otec, a když jsem viděla průběh 
jeho nemoci, bojím se. A chtěla 
bych se nechat očkovat, jenže 
mám zase strach o miminko. 
Jak to tedy je s očkováním 
v těhotenství?

Nebudu zastírat, že jsem vel-
kým zastáncem očkování proti 
covid19. Domnívám se, že je 
to jediný způsob, jak se zbavit 
hrozby této nemoci. Zároveň jsem 
ale porodník, který pečuje o tě-
hotné, rodící a kojící ženy. Nejste 

sama, kdo v poslední době vznáší 
dotaz na očkování a jeho vliv na 
těhotenství. Jsem proto rád, že 
svůj osobní názor mohu nyní pod-
ložit celostátně platným doporu-
čením. Je to zhruba dva týdny, 
kdy vydala Česká gynekologická 
a porodnická společnost své sta-
novisko k vakcinaci v těhotenství.

Tak, jak je vakcinace dob-
rovolná pro všechny, je samo-
zřejmě dobrovolná i v těhotenství. 
Nedoporučuje se u žen v prvním 
trimestru těhotenství, tedy zhruba 
do ukončení 12. týdne těhoten-
ství. Po tomto týdnu je již ukon-
čeno tzv. období organogeneze 
a nehrozí vznik vývojových vad 
u dítěte. Po tomto týdnu je očko-
vání doporučeno u žen, které mají 

zvýšené riziko nákazy (např. právě 
učitelé nebo zdravotníci), mají 
vyšší věk (v těhotenství za riziko 
považujeme věk nad 35 let) nebo 
trpí nemocemi, které zhoršují 
průběh covidu (ale i těhotenství), 
jako je například cukrovka, vysoký 
tlak, obezita, astma, kardiovasku-
lární nebo imunitní onemocnění. 
Bohužel musím říci, že alespoň 
některým z těchto rizikových 
onemocnění trpí dnes již skoro 
každá těhotná. Pokud tato rizika 
nejsou, je možné odložit očkování 
až po těhotenství, ale samotný co-
vid19 a jeho vliv na mateřský or-
ganismus představuje větší riziko 
pro plod než samotná vakcinace.

Stejná pravidla platí i pro ko-
jící matky, kojení není kontraindi-

kací pro vakcinaci a není nutné ho 
při vakcinaci přerušovat.

Je správné na tomto místě říci, 
že klinické studie vlivu očkování 
na těhotenství a kojení neproběhly 
(resp. do uskutečněných studií 
nebyly těhotné ani kojící ženy 
zařazeny), nicméně výše uvedená 
doporučení vycházejí ze zkuše-
ností s očkováním například proti 
chřipce. Jsou založeny na konsen-
suálních zkušenostech předních 
odborníků v oboru. Pokud byste 
byla mou pacientkou, očkování 
v těhotenství bych vám rozhodně 
doporučil, ale až po ukončení 
12. týdne.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Každý, kdo bydlí, využívá dodá-
vek elektřiny, plynu nebo obojího. 
Může dojít k situaci, kdy vás bude 
dodavatel energií kontaktovat s do-
tazem na spokojenost služeb, které 
u něj využíváte. Nenápadně vám 
nabídne jiný, pro vás výhodnější 
produkt s vidinou ušetření výdajů 
za energie. V případě, že budete 
souhlasit, dojde ke změně stávající 
smlouvy. A tady přicházejí první 
úskalí. Jedním z nich může být uza-

vření smlouvy na dobu určitou, ze 
které je problém se později vyvázat, 
neboť předčasné ukončení bývá spo-
jeno s poměrně vysokou pokutou.

Obvykle dodavatel pošle kurýra 
se smlouvou, který často psychic-
kým nátlakem trvá na podpisu 
smlouvy z důvodu telefonic-
kého uzavření. Je možné tako-
vou smlouvu ukončit? Smlouvy 
uzavřené distančně, tzv. na dálku 
(po telefonu, při převzetí od kurýra 

apod.) je možné ukončit. Lhůta 
pro odstoupení od takto uzavřené 
smlouvy je 14 dnů od jejího uza-
vření. Tato lhůta se prodlužuje 
o dobu, po kterou spotřebitel nebyl 
o právu odstoupení poučen, nejdéle 
o jeden rok. Jestliže tuto lhůtu ne-
stihnete, je možné smlouvu vypově-
dět ještě ve lhůtě 15 dní od zahájení 
dodávek energií v případě nově uza-
vřené smlouvy s jiným dodavatelem 
než stávajícím.

Dalším prohřeškem dodava-
telů energií bývá to, že zákazníka 
neseznámí se všemi podmínkami 
smlouvy uzavírané přes telefon. Za to 
může být dodavateli energií uložena 
pokuta až několik milionů korun od 
Energetického regulačního úřadu. 
Jestliže tedy uzavřete unáhleně tako-
vou smlouvu, nic není ztraceno a mož-
nosti ukončení či obrany existují.

Marcela Rajsiglová, DiS.,
Sociální poradna Kamenná
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V POCHODU BUDOU KAMERY
Pro větší pocit bezpečí město nainstaluje dvě kamery do 
podchodu pod silnicí I/13 z Kyjické ulice, kudy vede stezka 
ke vstupní bráně zooparku. Obě kamery budou vybaveny 
barevným nočním snímáním obrazu s vysokou citlivostí 
a napojeny do městského kamerového dohlížecího systému 
městské policie. Kamery se budou montovat na přelomu 
května a června.

VE WOLKEROVĚ ULICI BUDE 
POLOŽEN NOVÝ POVRCH 
VOZOVKY
Od druhé poloviny května začnou práce na obnově povrchů ve 
Wolkerově ulici. Město zkoordinovalo práce se Severočeskou 
vodárenskou společností, která bude v ulici rekonstruovat kanalizaci 
a vodovod. Práce budou probíhat od kruhového objezdu až 
k železničnímu přejezdu za křižovatkou s Rokycanovou ulicí. Při 
obnově povrchů budou provedeny lokální opravy konstrukčních 
podkladů a položena finální asfaltová vrstva.

PODCHOD POD KRUHÁKEM 
OZDOBÍ OBRAZY NEJEN PRO DĚTI

Podchod pod kruhovým objezdem v Palackého ulici prochází 
proměnou. Tři tubusy podchodu jsou natřené světle šedou barvou 

a na zdi tubusů se instalují vitríny s obrazy malířky Nadi Hoštové 
a obrázky dětí ze základních škol města Chomutova. Tématem 

obrazů jsou pohádkově ztvárněná zajímavá místa k návštěvě ve 
městě a jeho okolí. Díky pomoci odboru majetku města budou 

v podchodu opraveny i schody, vyčištěny stříšky od graffiti 
a natřeny ocelové konstrukce. Podchod se mění k lepšímu díky 

participativnímu rozpočtu Společně tvoříme Chomutov. Sám 
navrhovatel inicioval ještě další designový prvek – kresby tří 

brutalistních staveb typických pro Chomutov – experimentu, lázní, 
vily Anděl. Ty budou na bočních stěnách u tubusů podchodu.
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Výstava středověkého umění 
v muzeu byla prodloužena

Sochy Elektrotechnika a Strojírenství shlížejí 
z průmyslové školy již 120 let

Českoněmecký přeshraniční pro-
jekt s názvem Umění pozdního stře-
dověku v hornické oblasti Krušnohoří 

úspěšně splnil jeden ze svých záměrů. 
Podařilo se naplnit cíle na ochranu 
a zachování kulturního dědictví 
Ústeckého kraje zrestaurováním pěti 
uměleckých děl, která spravují muzea 
v Chomutově, v Mostě a v Teplicích.

Díla jsou prezentována na výstavě 
Krušnohoří / Erzgebirge – Umění 
pozdního středověku, která je připra-
vena pro návštěvníky chomutovského 
muzea ve výstavním sále starobylé 
radnice na náměstí 1. máje. Výstava 
byla kvůli uzavření muzea pro veřej-
nost nyní prodloužena do 29. května.

Výstava zahrnuje celkem tři 
hlavní linie – restaurování a mate-

riálový průzkum uměleckých děl, 
umělecké techniky a umělecký vý-
voj v hornické oblasti Krušnohoří. 
Vedle zrestaurovaných uměleckých 
děl jsou do instalace zapojena také 
díla zapůjčená z německé i české 
strany. Zápůjčkami přispěla všechna 
muzea zřízená krajem a také cír-
kevní instituce. Vystavené předměty 
doprovázejí panely, které textem 
i obrazem přiblíží důležitá data 
a informace. Zajímavé jsou názorné 
ukázky uměleckých technik, které 
jsou výsledkem studentských prací 
z Hochschule für Bildende Künste 
v Drážďanech.

Výstavu nově doplnilo pět publi-
kací, které se věnují zrestaurovaným 
uměleckým dílům z různých odborných 
pohledů, včetně pohledu těch, kteří se 
dílům přiblížili nejvíce, a to restaurá-
torů. Předměty restaurovali Asgard 
Kleinbauerová z Německa a čeští 
restaurátoři Mario Král, Jakub Stretti, 
Jindřich Šlechta a Monika Wolfová.

Výstava byla původně plánována 
do 18. dubna, vzhledem k pande-
mické situaci se ji podařilo prodloužit 
do 29. května 2021. Po dobu uza-
vření muzea je možné ji zhlédnout na 
webových stránkách muzea v podobě 
3D virtuální prohlídky.

Pokaždé když lidé vstupují do nitra 
střední průmyslové školy, mají pocit, 
že je někdo bedlivě sleduje, že se na 
ně někdo dívá. Stačí zvednout hlavu, 
zaměřit pohled vzhůru a zjistí, že 
z výše druhého patra na ně hledí mo-
numentální ženská hlava. Tato hlava 
patří jedné ze dvou soch, které průčelí 
střední průmyslové školy zdobí. Jsou 
zde alegorické plastiky v nadživotní 
velikosti, z nichž ženská postava zná-
zorňuje Elektrotechniku, mužská po-
stava pak představuje Strojírenství.

Tyto dvě sochy byly zhotoveny 
při příležitosti výstavby nové budovy 
školy a letos tomu je právě 120 let, 
kdy byla stavba zahájena. „Sochy jsou 
masivní, impozantní a s malou újmou 
přežily i přístavbu druhého patra školy, 
která byla realizována v letech 1926 až 
1927. Zvýšení budovy a přesun o patro 

výše však sochám paradoxně uškodil. 
Ocitly se tak jakoby mimo zorné pole, 
a proto možná jejich existence zůstává 
mnoha obyvatelům Chomutova i sa-
motným žákům průmyslové školy uta-
jena,“ popsal učitel školy Jan Hartman.

Dlouhou dobu také nebylo známo, 
kdo je autorem soch. V historických 
materiálech je pouze informace, že 
je na základě objednávky c.k. mi-
nisterstva kultury a vyučování zho-
tovila c.k. odborná škola sochařská 
a štukatérská v Hořicích. „Avšak 
každá socha má svého autora, tudíž 
i sochy na střeše průmyslovky ho 
mají. Přestože na první pohled jsou 
si sochy velmi podobné, jejich autoři 
se liší. Autorem návrhu a modelu 
sochy Elektrotechnika je c.k. pro-
fesor Václav Suchomel a autorem 
návrhu a modelu sochy Strojírenství 

je c.k. profesor Mořic Černil. Podle 
jejich návrhu byly sochy zhotoveny 
v odborných dílnách hořické školy 
a v roce 1902 byly instalovány na 
novou budovu chomutovské průmys-
lovky,“ doplnil učitel.

Čas ale neúprosně plyne a za 
120 let se zub času na sochách pode-
psal. A nejen čas, ale i všudypřítomní 

holubi přispěli svým dílem. Přesto 
stále obě sochy důstojně shlížejí na již 
třicátou generaci studentů a žáků prů-
myslové školy a určitě ještě dlouhý čas 
budou i na další a další generace dohlí-
žet. Sochy si mohou lidé prohlédnout 
nejen při procházce kolem školy, ale 
také v krátkém videoklipu na webo-
vých stránkách www.spscv.cz.

Malí čtenáři se mohou 
nechat spolknout 

komiksem

V chodbě před dětským oddě-
lením Chomutovské knihovny je 
k vidění velkoformátový komiks 
Spolkla mě knihovna od spisova-
telky Kláry Smolíkové a ilustrátora 
Vojtěcha Šedy.

Chlapec David by mohl číst 
neustále – při chůzi, v posteli, pod 
lavicí i na záchodě. Jenže do jeho 
přeplněné knihovny se už žádná 
další kniha nevejde. Když se po-
kusí silou nacpat do regálu ještě 
jednu útlou knížečku, knihovna se 
naštve a kluka spolkne i s kocou-
rem Koniášem. Tím začne dobro-

družná výprava do knižní historie. 
Dvojice navštíví knihovny šlech-
tické i klášterní, místa zarovnaná 
hliněnými destičkami i vzácnými 
papyry. David a Koniáš potkají 
knihovníky, učence a písaře, bu-
dou pomáhat s knihtiskem a hledat 
ztracený svitek. Malí návštěvníci 
knihovny jim mohou pomoci vrátit 
se zpět.

Komiks je doplněn pracov-
ními listy, které jsou k vyzvednutí 
v dětském oddělení, a je volně pří-
stupný v provozní době oddělení 
až do 28. června 2021.
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KATEŘINA ZÝKOVÁ
Stále se hledala, v zaměstnáních byla nešťastná, chtěla dělat 
užitečnou práci. Až jí do života přišla rodina z Prahy, která má 
rodinnou firmu na deratizaci, dezinsekci a dezinfekci už třicet 
let. Zaujalo ji, že se jedná o odbornou práci, ve které se musí 
stále vzdělávat a zajímat o nové postupy. Tak se vrhla do studia 
a získala potřebná oprávnění. Jak sama říká, být deratizérkou 
je o psychologii, protože pro mnohé zákazníky je přítomnost 
škůdců “konec světa” a potřebují podpořit. Najdete ji na 
facebooku DDD-NEO.

VÁCLAV A JANA 
ČMOLÍKOVI
Před pěti lety paní Jana dostala nabídku od svého 
zaměstnavatele, aby mu uklidila v bytě, protože viděl, že v práci 
uklízí velmi poctivě. Za úklid bytu dostala velice dobře zaplaceno. 
A to byl impuls k založení firmy Rodinná úklidovka Jana. Začátky 
byly těžké. Když si koupili první mop za tisícovku, tak jásali. Pak 
nastaly tři roky dřiny. Postupem času se firma rozrostla, nyní 
disponuje dvěma auty a má deset zaměstnanců. Čmolíkovi mají 
pět dcer, tak doufají, že se stanou skutečnou rodinnou firmou, až 
všechny holky dorostou. Kontaktní telefon je 792 437 202.

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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Vzpomínka na železničáře 
a včelaře Františka Vondrušku

Od úmrtí Františka Vondrušky, 
železničáře tělem i duší, propagá-
tora včelařství a mimo jiného také 
štědrého mecenáše Oblastního muzea 
v Chomutově, uplyne příští rok již 
deset let. Kvůli jeho vřelému vztahu 
k městu Chomutovu, které se mu 
v roce 1946 až do jeho smrti stalo dru-
hým domovem, věnujeme jeho životu 
a práci následující vzpomínku.

Světlo světa spatřil 15. října 
1923 ve Višňové na Příbramsku ve 
středních Čechách. Jeho maminka 
Alžběta Vondrušková z chlapce chtěla 
mít kněze, a tak ho ve 12 letech po-
slala do kláštera redemptoristů na 
Svaté Hoře u Příbrami, odkud ale po 
dvou letech odešel. V roce 1941 začal 
pracovat na dráze. Nejdříve na nádraží 
PrahaVršovice, od roku 1946 do roku 
1983 v Chomutově.

Během druhé světové války byl 
František Vondruška totálně nasazen 
na práci v Německu. Byl zaměst-
nán v rozsáhlém továrním komplexu 
firmy Junkers ve městě Dessau ve 
spolkové zemi SaskoAnhaltsko, kde 
se vyráběla vojenská letadla. Život 
zde nebyl lehký. Ztrpčovaly ho spo-

jenecké nálety a v „lágru“, jak hovo-
rově Františkovi kolegové ubytovny 
pro dělníky továren v obci Keten in 
Anhalt označovali, rovněž velmi ne-
příjemní spolunocležníci, štěnice. Na 
ty vzpomínal František Vondruška 
zvlášť nerad, neboť si s nimi užil své. 
Těsně před koncem války proto využil 
zmatků panujících v hroutící se nacis-
tické říši a tajně odjel domů do Čech.

Celoživotní láskou Františka 
Vondrušky byly lokomotivy. Proto 
složil 8. července 1946 strojvůdcov-
ské zkoušky a brzy poté se přihlásil 
jako strojvedoucí do severočeského 
pohraničí. Za nové působiště si dob-
rovolně vybral Chomutov, kde se 
uvolnila pracovní místa po strojvedou-
cích německé národnosti, kteří museli 
v rámci odsunu nuceně opustit ČSR.

Zpočátku v Chomutově bydlel 
v pouhém pronájmu u kolegy stroj-
vedoucího Drse. U Drsů si z okna 
svého pokojíku vyhlédl svoji budoucí 
manželku, paní Bělu Mertlovou ze 
sousedství, která pracovala na geo-
dézii a později na různých pracov-
ních pozicích v železničním uzlu 
Chomutov. Běla bydlela v Trocnovské 
ulici v domě č. p. 2907/3. Byla dcerou 
řezníka Antonína Mertla, jenž dům, 
kde bydleli, sám v roce 1932 po-
stavil. Po téměř dvouleté známosti 
se Běla a František vzali a nastěho-
vali k nevěstiným rodičům. Tady se 
8. května 1956 narodilo jejich jediné 
dítě, dcera Běla, později provdaná 
Blažková, která většinu svého života 
pracovala ve zdravotnictví. U Mertlů 
žili Vondruškovi ve vzájemné shodě 
a František Vondruška na onu dobu 
vzpomínal vždy rád a s trochou nos-
talgie: „Měli jsme s Bělou byt nahoře 
v prvním patře a manželčini rodiče 

bydleli dole v přízemí. Ale jedli jsme 
společně. Dokud žila babička (tak 
pěkně nazýval pan Vondruška svoji 
tchýni – pozn. autora), tak jsme měli 
vlastně společnou domácnost, tady 
u tohoto stolu v kuchyni v přízemí, 
kde si teď povídáme, tady jsme spo-
lečně snídávali, obědvali i večeřeli.“

Volný čas trávil František 
Vondruška na veliké zahradě u domu. 
Byl zapáleným včelařem a včela-
řil až do té doby, dokud mu to jeho 
zdravotní stav a hlavně fyzické síly 
umožňovaly. Tedy do roku 1968, kdy 
ještě uzdvihl medník, místo, kam 
včely ukládaly med o váze někdy 
i 40 kg. Míval i 21 úlů naráz a na 
každý z nich mu jeho přítel včelař 
Pavel Marek nakreslil obrázek ma-
šiny (jeden takový úl obohatil před 
lety sbírky chomutovského muzea, 
viz fotografie). Včelaření „odkou-
kal“ pan Vondruška od svého tchána, 
který byl rovněž včelařem. Kromě 
včelaření rouboval na své zahrádce 
stromy (jabloně, hrušně, třešně, sli-
voně…) a dále keře (červený rybíz, 
ostružiny…), prostě vše, na co si jen 
člověk dokáže pomyslet.

Jako strojvedoucí řídil František 
Vondruška snad všechny typy parních 
i elektrických lokomotiv, které mezi 
roky 1946 až 1983 jezdily na tratích 
Chomutov – Cheb, Chomutov – Ústí 
nad Labem a Chomutov – Praha. 
Svoji práci miloval do té míry, že ve 
volném čase doma v kuchyni zhoto-
voval modely součástek lokomotiv 
(např. regulační záklopku kompre-
soru). Celkem vytvořil 28 modelů. Po 
celý život sbíral vše, co mělo nějaký 
vztah k železnici. Ve sbírkách chomu-
tovského muzea se díky velkorysosti 
pana Vondrušky ocitly nejrůznější 
písemnosti převážně technického 
charakteru o lokomotivách, vagónech 
apod. A nejen to. V letech 2001 až 
2011 daroval muzeu 26 sbírkových 
předmětů. Za všechny jmenujme ale-
spoň čtyři včelí úly, plátová kamna, 
kočárek sesličku, porcelánové pivní 
zátky, lopatu topiče parní lokomotivy 
či porcelánová umyvadla nebo prou-
těný kufr. Vše to byly velmi hodnotné 
dary. Škoda, že tento milý a velkorysý 
člověk již není mezi námi.

Mgr. Jan Hirsch, 
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
GYMNÁZIA V KADANI

Mezi významné dokumenty 
podsbírky Místní tisky se řadí 
pět výročních zpráv gymnázia 
v Kadani z let 1817, 1818, 1819, 
1820 a 1822. Chomutovské mu-
zeum je získalo počátkem 70. let 
20. století ze zrušeného Městského 
muzea v Kadani. Tyto zprávy 
vycházely v latinském jazyce. 
Některé latinské zprávy se ozna-

čovaly jako „seznam studentů 
ohodnocených v mravech a stu-
dijním pokroku“ a to je i případ 
zmíněných dokumentů. „Iuventus 
Gymnasii Caadanensis e mori-
bus et progressu in literis censa“ 
v jejich názvu doslova znamená 
„Studenti kadaňského gymnázia 
ohodnocení v mravech a pokroku 
ve studiu“. Součástí podnázvu je 
označení školního roku. Latinské 
zprávy jsou velice stručné, ob-

sahují pouze seznamy studentů 
s jejich hodnocením. Později vy-
dávané programy a zprávy jsou již 
pestřejší a někdy i velmi rozsáhlé. 
Gymnázium Kadaň bylo zrušeno 
císařským výnosem z 22. října 
1822 a k uzavření školy došlo na 
konci akademického roku 1822/23. 
V roce 1853 byla v Kadani zalo-
žena reálka, která byla později pře-
měněna na gymnázium.

Romana Lichtenberková

Vondruška (druhý zleva) kolem r. 2000 – Jöhstadt.
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Na Kamenném vrchu se nachází 
řada pozůstatků polního opevnění

Sociální poradna nabízí i doprovod při truchlení, 
odborník pomůže se vypořádat se smutkem

Muzeum československého 
opevnění z let 1936 až 1938 Na 
Kočičáku stále pracuje na rozšiřo-
vání naučné stezky na téma předvá-
lečného opevnění na Chomutovsku. 
Před nedávnem byl také po mnoha 
úklidech a přípravných činnostech 
dokončen maskovací nátěr objektu 
starého typu V.b/103/B.

Pevnůstka se nachází takřka 
uprostřed chomutovských sídlišť 
a byla po mnoho let terčem vandalů, 
černých skládek a lidí bez domova. 
U bunkru přibyla také naučná tabule, 
kde je mnoho dosud nepublikova-
ných fotografií právě z Kamenného 
vrchu a okolí z roku 1938.

Prostor dnešního Kamenného 
vrchu je znám jako odpočinkový 
prostor pro obyvatele chomutov-
ských sídlišť. „Uprostřed tohoto 
vrchu se kdysi nacházelo letní kino, 
které dnes slouží jako skatepark. 

Také je zde restaurace a nedaleko 
i moderní hřiště. Celý vrch je lemo-
ván mnoha asfaltovými či lesními 
cestami, ovšem jen pár návštěv-
níků si povšimne, že se zde nachází 
obrovské množství pozůstatků 
polního opevnění, třeba spojovací 
a kulometné okopy z 20. a 30. let 
minulého století. Polní opevnění 
je pozůstatkem výcviku českoslo-
venské armády a příprav na obranu 
Československé republiky v roce 
1938,“ sdělil předseda muzea Jiří 
Piramovský.

V roce 1936 bylo rozhodnuto, 
že přímo na vrchu a v jeho okolí 
bude zahájena výstavba pevností 
na obranu republiky a na podzim 
téhož roku zde bylo vybudováno 
pět objektů starého typu. V roce 
1937 byl zaveden modernější druh 
opevnění takzvaného nového typu, 
lidově zvaného řopík. V listo-

padu 1937 byla zahájena betonáž 
dalších pevností. Na Kamenném 
vrchu a okolí se dnes nacházejí 
tři objekty nového typu. Objekty 
na vrchu společně s objekty pod 
vrchem Strážiště uzavíraly silnici 
z Březence. Na východním svahu 
pak objekty kryly cestu z Jirkova 
do Chomutova, která vedla mezi 
sady a zahradami.

Pevnosti na Kamenném vr-
chu byly během květnové ostrahy 
hranic a dále zářijové mobilizace 
v roce 1938 doplněny a zesíleny 
polním opevněním, které se do 
dnešních dnů dochovalo. Vrch 
kromě obrany přístupových cest od 
hranic a od Jirkova hlídal prostor 
dnešního Březence a dále umož-
ňoval dobrý výhled na svahy nad 
Březencem a Jirkovem.

Nedílnou součástí opevnění na 
Kamenném vrchu bylo i opevnění 
v prostoru dnešních chomutovských 
sídlišť Zahradní a Písečná.

Velení čs. armády v 30. letech 
minulého století jistě nečekalo, že 
za mnoho desítek let jejich pro-
myšlená pevnostní linie bude stát 
uprostřed obrovských zastavě-
ných aglomerací. „Objekty z roku 
1936 či 1937, které byly důmyslně 
umisťovány do terénu tak, aby slou-
žily k obraně naší vlasti, se nachá-
zely uprostřed polí, sadů, remízků 
či na okrajích lesů. Řada z nich 
byla nenávratně zničena, jiné byly 
obestavěny panelovými domy nebo 
se dnes nacházejí uprostřed soukro-
mých zahrad,“ doplnil předseda.

Objekty starého typu číslo 
101 a 104 byly zničeny a zahlazeny 
při stavbě sídliště Zahradní. Objekt 
číslo 100 se dnes nachází uprostřed 
zahrady. Objekt nového typu číslo 
14 se též nachází za plotem soukro-
mého pozemku, objekt číslo 15 je 
uprostřed sídliště Písečná vedle pa-
nelového domu a objekt číslo 16 byl 
zahlazen při stavbě železnice.

V současné náročné době do-
chází k mimořádnému nárůstu 
úmrtí, což vede ke zvýšené psycho-
sociální zátěži pozůstalých, ať jsou 
v jakémkoliv věku. Lidé se s touto 
situací vypořádávají podle svých 
možností a schopností. Někdo se 
uzavře do mlčení, jiný svým proží-
váním zatěžuje okolí, další si chce 
o zemřelém povídat, zavzpomínat 
si. Pro někoho je řešením ponoření 
se do práce, jiní upadají do letargie 
a osamocení, jindy se snaží blízcí 

příbuzní zmírnit stesk třeba hlídá-
ním dětí.

Pomocnou rukou při truch-
lení může být sociální poradenství, 
které nabízí v Chomutově výhradně 
Sociální poradna Kamenná. „Pomoc 
zde vyhledávají zatím ojediněle ti, 
kteří nejsou ve svém zármutku okolím 
uspokojeni a sami situaci nezvládají. 
Vyhledání odborníka je způsob, jak 
se se smutkem vypořádat bez před-
sudků,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Příkladem může být žena ve 
středním věku, která ztratila manžela. 
Jako řešení zvolila konzultace v po-
radně a ve spolupráci se sociální pra-
covnicí nastartovaly proces truchlení.

Setkávaly se opakovaně při vzpo-
mínkách, prohlížely si fotografie, 
paní si někdy poplakala, jindy trochu 
zanadávala. Podstatné bylo, že dávala 
najevo své pocity, smutek, opuště-
nost, vztek i naději, což jí přinášelo 
velkou úlevu a pomáhalo na cestě do 
jiného života bez manžela. „Musíme 

si uvědomit, že každý truchlí jinak, 
většina z nás ale kráčí po této obtížné 
cestě snáz, máli vedle sebe nějakého 
průvodce. A právě doprovázet je to 
správné slovo, které vystihuje, o co 
vlastně v poradenství pro pozůstalé 
jde. Cílem je, aby pozůstalí nebyli ve 
svém zármutku osamoceni, vyrov-
nali se se ztrátou blízké osoby a byli 
schopni na zesnulého vzpomínat bez 
nekonečného smutku a s vědomím 
toho, že jejich život dál stojí za to,“ 
dodala ředitelka.



školství

16 | školství

Gymnázium Chomutov zná své 
budoucí investiční záměry

Sportovce na příměstském táboře 
navštíví elita florbalové ligy

Gymnázium Chomutov navští-
vila krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jindra Zalabáková. 
S ředitelem gymnázia Jaroslavem 

Zahrádkou velmi podrobně probrala 
vše, co školu zdobí a přitahuje k ní 
zájem žáků o studium, stejně jako 
to, co školu trápí a omezuje v dalším 

rozvoji. „Jsou to především prostory 
pro výuku, jejichž nedostatek ome-
zuje navýšení půlení vyučovacích 
hodin přírodovědných předmětů, kde 
se toto omezení projevuje nejvíce. 
Řešení již několik let brzdí nedosta-
tek financí potřebných na vestavbu 
nových učeben do prostor stávající 
půdy školy. S tímto řešením jde ruku 
v ruce i zvýšení bezpečnosti studentů 
a pedagogů v podobě vybudování 
únikového schodiště na plášti bu-
dovy školy a také instalace výtahu, 
jenž by zajistil škole úplnou bezba-
riérovost,“ popsal ředitel gymnázia 
Jaroslav Zahrádka.

Radní byla seznámena i s dalším 
problémem, který školu trápí, a to 
z hlediska hygieny nedostačujícím 
osvětlením učeben i dalších prostor 
gymnázia. Vzhledem k tomu, že 

škola disponuje velkým vlastním 
pozemkem, ředitel školy s ní probral 
i možnost vybudování sociálního 
zázemí u sportovní haly gymnázia 
a zakomponování dalších sportovišť 
na pozemku školy tak, aby majetek 
Ústeckého kraje byl efektivně a smy-
sluplně využíván a škola si sporto-
viště pro své žáky nemusela nadále 
pronajímat v okolí.

Jindra Zalabáková si se zájmem 
prohlédla nově vybudované přírodo-
vědné laboratoře a učebny školy. Díky 
svému zřizovateli má tato příspěv-
ková organizace kraje nadstandardní 
podmínky pro výuku předmětů, které 
jsou pro rozvoj kraje velmi důležité. 
Ředitel školy se s radní pro oblast 
školství dohodl na další velmi úzké 
spolupráci při naplňování vizí a stra-
tegických cílů školy.

Vanda Hrbková a Karel Šantora 
jsou sportovci z Chomutova, kteří 
se rozhodli v roce 2018 založit 
PERKMON academy. Letošní rok 
se koná již 4. ročník Florbalové 
akademie PERKMON, a to formou 
polokempu od 9. do 13. srpna. Od 
pondělí do středy, vždy od 7.30 do 
15.30 hodin, bude probíhat polokemp 
jako příměstský tábor. Poté od stře-
dečního večera do pátku se forma 
změní na celodenní kemp s přespá-
ním. „Na děti bude čekat osm tre-
nérů, kteří jsou připraveni se malým 
sportovcům věnovat na sto procent. 
Jako každý rok nás v průběhu týdne 
budou čekat návštěvy osobností čes-

kého sportu. Účastníky letos navštíví 
i hráči z české elitní florbalové ligy 
či reprezentanti. Můžou se napří-
klad těšit na mladého snipera Matěje 
Pěničku,“ pozval ředitel akademie 
Karel Šantora.

Týden plný radovánek, kama-
rádství a dobré nálady se bude konat 
v základní škole v ulici Akademika 
Heyrovského. Děti se mohou těšit na 
sportovní program zaměřený nejen na 
florbalové aktivity, ale i na celodenní 
výlety po okolí. Navštíví například 
Bezručovo údolí, Kamencové jezero 
a nebude chybět ani velmi oblíbená 
Heros night. Více informací je k dis-
pozici na www.perkmonacademy.cz.

Procházka vedla k velikonočnímu 
stromu s ozdobami

Velikonoční strom ZŠ Aka
demika Heyrovského byl obdařen 
velikonočními symboly, vajíčky, 
zajíčky, kuřátky, ptáčky, dokonce 
i z dílny origami, ale také barev-
nými stužkami s různými vzkazy 
jaru a přáními dětí i učitelů. Google 
classroom vydal pokyny ke hle-
dání velikonočního stromu a jeho 

polohu na mapě. Úkolem bylo 
strom nejprve nalézt, ověsit či 
opentlit vlastními výrobky a podat 
zprávu o zdaru akce fotkou. Strom 
tak rozkvetl díky různým dár-
kům od návštěvníků v celé kráse. 
„Poděkování patří všem, kteří se 
stali součástí naší výzvy a ná-
padu, jehož cílem byla motivace 

k procházce a pohybu v předlouhé 
distanční výuce a strávení příjem-
ných chvil v přírodě a připomenutí 
si velikonočních zvyků a tradic. 
Cesta se totiž vždycky najde, i když 
je trochu jiná, klikatá, se zákazy 
a opatřeními. I tak může být nako-
nec zdařilá,“ uvedla učitelka Ivana 
Poláková.
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Podporu lidem s Downovým syndromem 
vyjádřily děti ponožkami

Dvacátý první březen je obvykle 
věnován vítání jara. V Základní 
škole speciální a Mateřské škole 
v Palachově ulici však tento den 
již po několik let slaví také jako 
Ponožkový. Jde totiž zároveň 
o Světový den Downova syndromu. 
„Tento syndrom je způsoben změ-
nami na chromozomech a právě 
chromozomy mají stejný tvar jako 

ponožky. Svou solidaritu, pod-
poru a respekt vyjadřují všichni 
z Palachovky mimo jiné tím, že si 
obléknou na každou nožku jinou 
ponožku,“ uvedla ředitelka školy 
Jana Sejnová.

Ani pandemie letos akci ne-
zastavila, a tak Ponožková výzva 
proběhla prostřednictvím sdílení 
fotek v online prostředí. Nadšeně 

se zapojili rodiče s dětmi i zaměst-
nanci školy.

Letošní akt vzájemnosti měl 
pro Palachovku ještě další rozměr. 
„Fotkami nohou v různých ponož-
kách totiž vyjádřili svou podporu i ka-
marádovi s Downovým syndromem, 
který se momentálně v nemocnici zo-
tavuje po těžkém průběhu koronaviro-
vého onemocnění,“ dodala ředitelka.

On-line seminář zaměřený na 
zlobení dětí zaujal desítky učitelů

Kolikrát už rodiče, učitelé, vy-
chovatelé vyslovili směrem k dětem 
slova jako nezlob, zklidni se, uklidni 
se. Za nepozorností, zlobením nebo 
zlostí se však často u dětí mohou 
skrývat i mnohem vážnější problémy. 
Aby na citlivé dětské duši nezane-
chaly trvalé stopy, je potřeba tyto 
problémy včas řešit. Příčiny zmiňo-
vaných projevů chování jsou často 
různé. Správné určení příčin vede ke 
správnému terapeutickému působení 
a pomoci dětem jejich problémy zvlá-

dat. Nejen tyto informace zazněly na 
semináři Andreje Drbohlava, který 
se uskutečnil vzhledem k aktuální 
pandemické situaci online formou. 
„Doufali jsme, že se situace zlepší 
natolik, aby bylo možné se se všemi 
účastníky a lektorem osobně setkat,“ 
uvedla Hana Franzl, hlavní mana-
žerka projektu Společnou cestou, 
díky kterému se seminář mohl konat. 
„Víme, že všichni jsou již kyberpro-
storem přesyceni a měli jsme obavy, 
zda online prostředí zájemce o toto 

zajímavé téma od účasti na seminář 
neodradí,“ dodala.

Tyto obavy se naštěstí nenaplnily, 
a tak se téměř sedmdesát zástupců 
chomutovských škol, neziskových 
organizací, poradenských zařízení 
a dalších institucí u svých monitorů 
nakonec sešlo.

O tom, že seminář účastníky 
zaujal, svědčí množství pozitivních 
ohlasů. „Opravdu jsem se dozvě-
děla mnoho zajímavých informací, 
které využiji ve své pedagogické 

praxi, doktora Drbohlava sleduji už 
dlouho, přednáší zajímavě a pou-
tavě, přichází vždy s příklady z praxe. 
Budu nyní více pozorovat své žáky 
a více myslet na svoji roli učitele 
jakožto průvodce,“ popsala některé 
z reakcí účastníků Martina Kalová, 
vedoucí odboru školství, pod který 
projekt spadá. „Čas vyměřený na toto 
téma velmi rychle uběhl a už nyní je 
zřejmé, že s osobností lektora jsme se 
u nás v Chomutově nesetkali napo-
sledy,“ dodala závěrem.

Distanční přednášku o odpadech 
doplnila procházka městem

Před počítači zářili 
žluťásci z Kadaňské

Přestože je doba pro žáky zvláštní, 
třídit odpad se musí. I proto se prv-
ňáčci ze základní školy Kadaňská 
zúčastnili online přednášky o třídění 
odpadu. Pověděli si, co je skládka, 
co sběrný dvůr, do jakých barev-
ných popelnic patří plasty, papír, 
sklo a nebezpečný odpad. A také, 
co tam nepatří. „Dále jsme si řekli, 
kam můžeme dávat slupky od cibule 
či brambor, co se starými léky, kam 
s oblečením a botami. Spoustu věcí 

jsme věděli, protože ve škole celý 
rok poctivě třídíme,“ uvedla učitelka 
Ivana Lhotáková.

Druhý den se prvňáčci vypravili 
na procházku do okolí školy a na 
sídliště a sledovali, jaké kontejnery 
se v okolí vyskytují. „Našli jsme jich 
spoustu, a tak víme, že třídit odpad 
a chránit tak životní prostředí může 
opravdu každý. Bohužel jsme nenašli 
ani jedno kontejnerové stání, kde by 
nebyl nepořádek,“ doplnila učitelka.

Již potřetí se u třeťáků ze základní 
školy Kadaňská konal Sluníčkový 
den. „Jako motýlci žluťásci jsme 
se stejně jako loni sešli u počítače. 
Venku sice chvilku svítilo sluníčko, 
ale pak sem tam poletoval sníh. My 
jsme ale zářili ve žlutých tričkách 
a měli pocit jara. Hodiny se nám pro-
línaly. Nakreslili jsme si podle bás-
ničky sluníčko, pak jsme v ní hledali 
rýmy, podstatná jména, slovesa, která 

jsme pak určovali,“ popsala učitelka 
Šárka Kulvajtová.

Novinkou pro žáky bylo rozdě-
lení do skupin. „Každá skupina si 
nakreslila sluníčko, ke kterému psala 
slova s doplněným měkkým či tvr-
dým i místo paprsků. Dalším úkolem 
bylo vyplnit Sluníčkový kvíz. To jsme 
zvládli za chvilku. Nakonec jsme 
luštili počtářskou křížovku,“ dodala 
učitelka.

Duhovka učí děti na dálku i hru na nástroj
Ačkoliv žáci ZŠ Duhová cesta 

tráví hodiny online výukou a sa-
mostudiem, najdou si čas i na své 
oblíbené kroužky. Protože jsou ale ty 
sportovní a hudební už dlouhou dobu 
zastaveny, hledají učitelé způsoby, 
jak děti aktivizovat. „Tělocvikáři tak 
motivují malé sportovce k zasílání 
videí či fotografií dokazujících jejich 
fyzické aktivity nebo jim nabízejí po-

učení o pravidlech různých sportů či 
zásadách první pomoci, které se mo-
hou kdykoliv hodit. Je těžké se někte-
rým oborům věnovat online. Velmi 
omezující je slabá zpětná vazba, vý-
sledky se dostavují pomaleji, práce je 
často komplikovaná technickými po-
tížemi. Tímto způsobem se však snaží 
pokračovat i muzikanti. Proto napří-
klad na prvním stupni nezapomínají 

na hru na zobcovou flétnu, ale paní 
učitelka Hana Macháčková navíc dále 
pravidelně hraje se svými čtvrťáky na 
kytary,“ uvedl učitel David Švorc.

Dokonce na škole fungují i nové 
hudební kroužky. „Nejdříve učitel 
dětem představí, co budou zkou-
šet, pak ukáže kousíček, pak další 
kousek, pak si jednotlivé adepty 
múz jednoho po druhém poslechne, 

opraví, co se nedaří, pochválí, co 
znělo dobře, a znovu ukáže další 
kousek. Někdy na dálku nástroj 
ladí, někdy i řeší rychlost připojení 
a technické problémy s mikrofo-
nem nebo kamerou. Bohužel stále 
cvičíme bez možnosti, že bychom 
si to zahráli všichni společně. Tak 
snad se brzy dočkáme osobního 
kontaktu,“ dodal učitel.
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KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.B RI LAS.CZ

Nejširší nabídka snubních prstenů v ČR

Chomutov Hotel 99-Farského 5829

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.  

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

Ascorium Most s.r.o. obsazuje tyto pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
OPERÁTOR/KA VÝROBY - FOREMAN
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KŘÍŽOVKA V květnu před 240 lety byl vysvěcen kostel (tajenka).
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OSMISMĚRKA Zoopark mimořádně rozmnožil… MÁJ – LÁSKY ČAS

„Martino, v sobotu chci přijít 
požádat o tvou ruku, co si mám 
vzít na sebe?“ 
„Jak znám svého otce, tak 
neprůstřelnou vestu!“

Mladík se ptá: „Slečno, mám u vás 
šanci?“ 
„Ano, jste druhý v pořadí.“ 
„A kdo je ten první?“ 
„Kdokoliv jiný,“ odpoví 
s úsměvem mladá dáma.

„Nevadí, synku, že jsi se poprvé 
zamiloval ve třiceti letech, 
překousla jsem i to, že je to 
zdravotní sestra, ale v životě se 
nesmířím s tím, že je to chlap!”

Matka vyzvídá od dcery, aby jí 
něco řekla o novém příteli. 
„Je slušný a pořádný?“ 
„Velmi. Je prostě úžasný. Nepije, 
nekouří, má super auto a vilu, 
milou ženu a tři rozkošné děti.“

„A ty jsi, Lenko, opravdu s nikým 
jiným přede mnou nechodila?“ 
nemůže mladík uvěřit své 
přítelkyni. „Opravdu, Péťo, s nikým 
jsem nechodila, vždycky jsem si 
vybírala kluky, kteří měli auto.“

„Máte prosím srdce s nápisem 
Mojí jediné?“ zjišťuje na pouti 
pohledný mladík. „Ano, máme.“ 
„Dejte mi jich prosím pět!“ARKUS, DCERA, DRYÁK, DŽÍNY, EXPANZE, JMÉNO, KARLOV, KLÍČE, KUKLA, 

KVÍZY, LEZEC, MANŽEL, MYŠLENÍ, OTEPI, OVÁLY, PLÁNEK, POKER, POKOJ, 
PRKNA, VIRUS, VLEVO, VLONI, VZADU, WEEKEND, ZÁKAL, ZÁPLAVA
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STATUTÁRNÍ 
MĚSTO CHOMUTOV

41. mechanizovaný 
prapor 
Žatec

Muzeum čs. opevnění
z let 1936–1938 
„Na Kočičáku“

Klub 
vojenských 
duchodců

Konfederace 
politických 

vězňů ČR

Česká obec Sokolská
Tělocvičná jednota 
SOKOL Chomutov

Československá 
obec legionářská
Jednota Chomutov

Český svaz bojovníků 
za svobodu 
Chomutov

 9.00 U PAMÁTNÍKU PADLÝCH 
RUDOARMĚJCŮ NA HŘBITOVĚ 
V CHOMUTOVĚ

 10.00 U PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK 
V MĚSTSKÉM PARKU 
V CHOMUTOVĚ

 12.00 U PAMÁTNÍKU POCHODU SMRTI 
V DOMINĚ

 15.00 U PAMÁTNÍKU V ÚDLICÍCH

na pietní akt k uctění památky padlých položením květin a věnců

vás zvou u příležitosti

8. 5.
2021

VÝROČÍ

DNE VÍTĚZSTVÍ 

PIETNÍ AKCE SE USKUTEČNÍ DLE PLATNÝCH HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH 
NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ VLÁDY ČR.

ŽÁDÁME ÚČASTNÍKY O JEJICH DODRŽOVÁNÍ, DĚKUJEME.

Ortopedie zavedla do praxe unikátní 
miniinvazivní přístup ke kyčelnímu kloubu

Sčítací komisaři doručují listinné 
formuláře pro sečtení lidu

Ortopedické oddělení Nemoc
nice Chomutov zaznamenalo další 
primát na poli endoprotetiky. Jako 
první v Ústeckém kraji zavedlo do 
běžné praxe unikátní miniinvazivní 
přístup ke kyčelnímu kloubu – tak-
zvaný AMIS. To je operační tech-
nika přístupu ke kyčelnímu kloubu 
s minimálním porušením kůže, 
svalů, vazů a šlach. Vychází z před-
ního přístupu operací kyčelních 
kloubů. Kožní řez je umístěn více 
na přední stranu stehna. Preparace 
v hloubce pak šikovně využívá při-
rozené prostory mezi svaly a umož-
ňuje exponovat kyčel bez nutnosti 
poškodit jakýkoliv sval. Uzávěr 
rány se pak zužuje jen na sešití po-
vrchové fascie, podkoží a kůže.

Při většině implantací endopro-
tézy kyčle je dominantně používán 
anterolaterální, laterální nebo zadní 
přístup. Všechny tyto klasické pří-
stupy obyčejně vyžadují odetnutí 
části svalů okolo kyčle. To umožní 
zpřístupnit kyčelní kloub a bezpeč-
nou implantaci. Při zavírání rány se 
pak tyto svaly sešijí. Toto trauma-
tizování svalstva pacienta vedlo ke 
snaze ortopedů vyvinout přístup, 
kterým by se přetínání svalstva 
vyhnuli. „Vzhledem k dlouhodo-
bému zájmu o inovativní postupy 
v ortopedii jsme i my investovali do 
zvládnutí AMIS přístupu. Operace 
vyžaduje dokonalé ovládání kyčelní 
operativy a endoprotetiky. Je zapo-
třebí i speciálních nástrojů, bez kte-

rých by bylo provedení implantace 
nemožné. Používají se speciální 
elevatoria a retraktory. Nutností 
jsou offsetové frézy, rašple a offse-
tové zavaděče na implantáty. Mění 
se i zažité rouškovací standardy 
a polohování pacienta. Implantace 
tak klade nároky na precizní prosto-
rovou orientaci a znalost terénu,“ 
konkretizoval primář ortopedie Jiří 
Jurča.

Celá koncepce operace dává 
do budoucna pacientovi možnost 
podstoupit revizní – výměnné ope-
race v daleko menším rozsahu než 
doposud. Díky minimu odstraněné 
kosti a téměř nulovému zásahu na 
měkkých tkáních dochází k minima-
lizaci reoperace.

Přístup má i své limity. Vadí vý-
razná obezita v místě operace nebo 
nadměrná mohutnost a muskulatura 
kyčle. Toto jsou situace, kdy lokální 
podmínky již nedovolují bezpečně 
implantovat z AMIS přístupu.

V minulém roce operatéři 
v chomutovské nemocnici po-
stupně AMIS přístupem implan-
tovali řádově desítky pacientů 
a průběžně hodnotí výsledky. A ty 
jsou slibné. „Benefity operace jsou 
především v menší bolestivosti 
celé operace, v menší krevní ztrátě, 
v rychlejší rehabilitaci a lepší sta-
bilitě končetiny. Minimální zásahy 
do tkání umožňují pacientům při-
rozený pohyb bez limitací,“ dodal 
primář.

Do 11. května zbývá čas pro 
vyplnění formuláře Sčítání 2021. 
K dispozici je elektronický formu-
lář na webu www.scitani.cz, ne-
sečtené domácnosti však v těchto 
dnech navštěvují i sčítací komisaři.

Kdo se nesečte elektronicky, 
má zákonnou povinnost do 
11. května vyplnit a odevzdat lis-
tinný formulář. Jeho distribuci za-
jišťují sčítací komisaři. Distribuce 
formulářů do domácností probíhá 
podobně jako doručování dopo-
ručených poštovních zásilek, při 
dodržování přísných hygienických 
pravidel. Z tohoto důvodu sčítací 
komisaři nepomáhají s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby 
se lidé mohou obrátit na infolinku 
840 30 40 50.

Vyplněné formuláře je možné 
odeslat v předtištěné obálce pro-
střednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na kontaktních mís-

tech České pošty. V Chomutově 
jsou tato kontaktní místa na 
poštách v ulicích Farského, 
Jiráskova, Kundratická a Zahradní. 
Odeslání je zdarma.

Zapojení se do sčítání je ze zá-
kona povinné pro všechny osoby, 
které mají trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt nad devadesát dní 
na území ČR. Sečíst se musí každá 
osoba, bez ohledu na místo sku-
tečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svépráv-
nosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítom-
ných v ČR v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatů nebo cizinců 
s krátkodobým pobytem do deva-
desáti dnů.

Podrobnější informace naleznete 
na webu www.scitani.cz.

PODROBNOSTI KE KONÁNÍ 
AKCÍ NAJDETE NA WEBU:

www.chomutov-mesto.cz
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 5.5.  Mostecká, Přemyslova, Tomáše ze Štítného, Politických vězňů, 
Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 6.5.  Přísečnická, Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká, parkoviště 
u jezera

 11.5.  Zborovská, Škroupova od ul. Blatenská po ul. Čelakovského, Jungmannova, 
Kollárova, Macharova, Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, 
Mozartova

 12.5.  Cihlářská, M. Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Moravská

 13.5.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Hornická od ul. Šafaříkova po ul. 
Husova, Jiráskova od ul. Šafaříkova po ul. Husova

 18.5.  Husova, Blatenská od ul. Moravská po ul. Erbenova, parkoviště u Luny 

 19.5.  Václavská od ul. Blatenská po ul. Kostnická, Havlíčkova, Erbenova, Kostnická, 
Jiráskova od ul. Husova po ul. Kostnická, Hornická od MÚSS po ul. Kostnická, 
parkoviště u zdr. střediska

 20.5.  Jiráskova od ul. Kostnická po ul. Lužická, Havlíčkova od ul. Kostnická po ul. 
Lužická, Václavská od ul. Kostnická + Lužická po ul. Děvínská, Roháčova

 25.5.  Svahová, Děvínská, Bezručova 2988-2779, Lužická od ul. Jiráskova po ul. 
Bezručova, Seifertova, Hornická od ul. Kostnická po ul. Ak. Heyrovského, 
Zengerova, Gerstnerova, ul. Ak. Heyrovského

 26.5.  Alešova od ul. Kadaňská po ul. Klicperova, Na Průhoně, Klicperova, 
Trocnovská, Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 27.5.  Alešova od ul. Klicperova po ul. Podhorská, Matěje Kopeckého, Adámkova, 
od ul. Višňová, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova po ulici Podhorská, 
Višňová, Podhorská, U Filipových rybníků

 1.6.  Alešova od ul. Podhorská směrem k Resslově ul., od ul. Podhorské - 
Krušnohorská, Čermákova po ul. Alešova, Karla Čapka, Resslova, Kmochova, 
Železniční

 2.6.  Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, Kukaňova, 
Osvobození, 5. května

 3.6.   Kadaňská, Černovická, prům. zóna EATON, Potoční 

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

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

REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

Stanislav Král, sport
606 648 742
kral.noviny@gmail.com
OBJEDNÁVKA INZERCE
www.chomutov.sdilenainzerce.cz
chomutov@sdilenainzerce.cz

Marek Novoměstský
723 681 051

Hana Michnová
728 745 831

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

Máte problémy v současném  
zaměstnání v Německu?

Chcete více informací k tématu
„Život a práce v Německu“?

Kontaktujte mne na níž uvedený Email
Uveďte své telefonní číslo – spojím se s vámi 

hovořím i česky
Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014 - 
2020)“.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

   STABILITA    JISTOTA    DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA 
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU    KARIÉRNÍ POSTUP

// //
//

   STABILITA    JISTOTA    DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA 
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU    KARIÉRNÍ POSTUP

// //
//

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁKTERÉ

PO ROCE

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
30 000 Kč

NABÍZÍME:
   6 týdnů dovolené
   příspěvek na dovolenou 
   10 000 Kč
   zákonné výsluhové nároky, 
   odchodné
   možnost uplatnění u útvarů 
   pořádkové, dopravní 
   a cizinecké policie

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
   občanství České republiky
   věk nad 18 let
   střední vzdělání s maturitní 
   zkouškou
   fyzická, zdravotní a osobnostní 
   způsobilost
   bezúhonnost
   bez stranické příslušnosti

ÚSTECKÝ KRAJ
krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 421 (751, 750), 
727 917 225, 727 917 252

Autor: Rudolf Koutenský
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Karolína Bechyňová zakončila sezonu 
18. místem na mistrovství světa

Plavci Slávie 
si vybojovali 
limity na ME

Chomutovská šermířka Karolína 
Bechyňová na závěr sezony opět 
potvrdila příslušnost ke světové 
špičce. Osmnáctým místem na 
Mistrovství světa juniorů, junio-
rek, kadetů a kadetek v šermu šavlí 
v egyptské Káhiře potěšila repre-
zentační trenéry i sebe samotnou. 
„Hodnotím to pozitivně. Měla bych 
vyšší cíle, ale na to, že jsem po 
operaci kolene a že jsem intenzivně 
mohla trénovat jen měsíc před mis-
trovstvím, je to hodně dobré,“ hlásí 
závodnice Fencing clubu Chomutov 
působícího při Středisku volného 
času Domeček.

Sedmnáctiletá Karolína Bechy ňová 
je už řadu let v šermu šavlí nejlepší 
v Česku ve své věkové kategorii, je 
žákovskou mistryní světa a titul má 
už i z českého seniorského šampio-
nátu družstev. Z této pozice, ovšem 
vzhledem k předchozím zdravotním 
omezením bez velkých ambicí letěla 
reprezentovat do Egypta. „Zatím jsem 
se vždycky účastnila závodů v Evropě, 
teď poprvé jsem šermovala v Africe,“ 
směje se. Na šampionátu ji nejdříve če-
kala základní skupina, v níž pět zápasů 
vyhrála a jen jeden ztratila a bez pro-
blému postoupila do vyřazovací části 
mezi 32 nejlepších závodnic. Tam ji 

ovšem čekala šermířka z Uzbekistánu, 
přes kterou už se dál nedostala. 
„S Uzbekistánkami to dříve šlo, ale teď 
mají zahraničního trenéra a výkon-
nostně se posunuly hodně nahoru,“ 
uznává kvalitu soupeřky Karolína 
Bechyňová.

Účastí na kadetském mistrovství 
světa chomutovské šermířce skončila 
jedna sezona, plynule ale přechází do 
přípravy na novou. Využívá přitom vý-
jimek z protiepidemických opatření pro 
špičkové sportovce. V Chomutově ab-
solvuje tréninky s kondičním trenérem, 
v Praze pak pod dohledem reprezentač-
ních trenérů piluje především techniku.

Trojice nejlepších chomutovských 
plavců se zúčastnila velice silně obsa-
zených mezinárodních závodů ve švéd-
ském Stockholmu, které byly zároveň 
kvalifikačními na květnové mistrovství 
Evropy v Budapešti i na letní olympijské 
hry v Tokiu. Zatímco Simona Kubová 
měla stanovené limity na oba vrcholy 
sezony už splněné, Tomáš Franta 
a Jakub Štemberk o ně jeli do Švédska 
zabojovat. Tomáš Franta předvedl fan-
tastické výkony a vyhrál dva ze svých 
tří závodů – na 50 a 100 metrů znak, 
přičemž na obou tratích splnil i limity 
pro ME v Budapešti. Navíc na trati 
50 m si zaplaval osobní rekord a časem 
25,30 zaostal pouze 0,22 s za českým 
rekordem Jana Čejky. Na 200 m trati 
skončil ve finále pátý.

Úžasně zaplaval i Jakub Štemberk. 
Vytvořil si několik osobních rekordů 
a například skvělým časem 1:49,85 na 
200 m volným způsobem se přiblížil na 
pouhých 1,5 s k téměř 20 let starému 
českému rekordu Květoslava Svobody. 
Současně si tímto časem vyplaval limit 
pro květnové ME. Docílil i vynikajících 
umístění – 6. místa na 400 m a devátého 
na 200 m volným způsobem, v poloho-
vém závodě na 200 m byl osmý.

Nejlepší chomutovská plavkyně 
Simona Kubová znovu potvrdila, že 
patří k evropské znakové špičce, ve 
výborných časech získala 3. místo na 
100 m a páté na 50 m znak.

„Všem našim borcům blahopřejeme, 
tři reprezentanti na ME je opět fantas-
tický úspěch, kterým se může pochlubit 
málokterý plavecký klub v České re-
publice!“ zdůraznil Martin Doksanský, 
předseda TJ Slávie Chomutov.

Levhartice vytěžily 
ze sezony maximum

Jen málokdo bude na koronavirem 
komplikovanou a omezovanou basket-
balovou sezonu vzpomínat v dobrém. 
Levhartice Chomutov mezi takové 
výjimky patří, sezona 2020/21 se do-
konce v pozitivním světle zapíše do je-
jich historie. Po třetím místě v Českém 
poháru a proniknutí odchovankyně 
Michaely Krejzové do reprezentace se 
jim podařilo do nečekaných výšin do-
táhnout i působení v Renomia ŽBL.

„Takový výsledek jsem před sezo-
nou nečekal, opravdu jsem nadšený,“ 
hodnotí páté místo mezi českými 
ženskými týmy šéf BK Levharti 
Chomutov Petr Drobný. „Po odstou-
pení Moniky Satoranské, která se 
připravuje na mateřství, a po zranění 
a operaci Míši Krejzové jsem měl 
strach, ale holky předváděly skvělé 
výkony a třetí místo v poháru a páté 
v lize jsou nádherné výsledky – top 
v historii chomutovského basketbalu. 
A současně je to i vizitka města, které 
nás podporuje. Na basketbalové mapě 

České republiky a vlastně i střední 
Evropy už něco znamenáme a když se 
řekne Chomutov, tak hodně sportov-
ních fanoušků ví, že se tu hraje kva-
litní basketbal.“

Po základní části Renomia ŽBL 
patřilo chomutovským basketba-
listkám sedmé místo a už to bylo při-
jímáno kladně. V play off Levhartice 
nejprve třikrát prohrály s druhým 
Hradcem Králové, což je zařadilo 
do skupiny o 5. – 8. místo. Zde na 
skóre přešly přes Ostravu a v závěru 
dvakrát porazily Trutnov. To potěšilo 
i trenéra Tomáše Eisnera: „Holkám 
bych chtěl poděkovat za ty poslední 
čtyři zápasy, protože jak s Ostravou, 
tak s Trutnovem jsme makali na sto 
procent. Páté místo je pro nás umístění 
z říše snů. Lepší jsme být ani nemohli, 
protože nad námi už jsou jen obě 
Brna, Hradec Králové a USK Praha. 
Takže naprostá spokojenost.“

Zatímco po sportovní stránce se-
zona vyšla dokonale, v obecné rovině 

řadu chyb měla. „Každopádně byla 
zvláštní, několikrát přerušovaná, ta-
kovou jsem ještě nezažila. Hrálo se 
bez lidí a bylo to znát. To mi bylo líto, 
protože obzvlášť tady v Chomutově 
jsou fanoušci výborní,“ řekla Tereza 
Vorlová, s 294 body nejlepší střelkyně 
družstva a patnáctá v celé ŽBL. Také 
ona ví, že Levhartice vytěžily maxi-
mum. „Lepší jsme být nemohli, první 
čtyřka je pro nás zatím nedosažitelná. 
Říkala jsem holkám, že chci být lepší 
než loni, což se povedlo.“ Trenér 
Eisner je přesvědčen, že úspěch se 
odvinul od vhodného složení družstva: 
„Letos oproti loňsku jsme měli zkuše-
nější rozehrávačku. Jsem strašně rád, 
že jsme sehnali Kačku Bartoňovou, 
která řídí tým opravdu zkušeně. Na 
každé pozici teď máme velmi dobré 
hráčky a pak mladé, které to od nich 
mohou okoukávat. Tady se rodil 
úspěch, protože v průběhu sezony 
jsme přišli o dvě hráčky, které patří 
do základní sestavy, přesto to nebylo 
vidět, zatímco loni by to byl problém. 
Takže kádr byl letos vyrovnanější 
a po roce v lize už také zkušenější.“ 
Chomutovským trenérům vychází 
sázka na mládí, některé hráčky, kte-
rým ještě nebylo ani osmnáct let, 
dostávaly v zápasech neobvykle velký 
prostor. „Skvěle se chytila Valča 
Kadlecová, která je ve své kategorii 
top v republice a i díky ní je úspěch 
celého týmu takový, nebo třeba Lucka 
Ceralová, Johana Staňková, ale i další 
mladé holky, které se s ženami připra-
vují a které nám pro ligu brzy dozrají,“ 
těší Petra Drobného.
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Technické služby města Chomu
tova se pustily do tradičních jar-
ních činností. Po každoroční velké 
kontrole herních prvků na dětských 
hřištích probíhají opravy a údržba, 
po zimě je také zapotřebí postarat se 
o květiny na záhonech a dřeviny.

Pracovníci organizace herní 
prvky na dětských hřištích opravují 
nebo vyměňují poškozené díly. 
Technický stav prvků odpovídá 

stáří, nejstarší mají datum uvedení 
do provozu 2001. Práce budou 
probíhat podle stanoveného har-
monogramu, postupně tak spraví 
poškozené části na třech stech pa-
desáti dětských hřištích, na dvou 
psích hřištích, osmnácti veřejných 
sportovištích a třech workoutových 
hřištích.

Na nových záhonech se pra-
cuje například v Riegrově ulici, na 

Písečné či u Dehtochemy. Porostou 
tam levandule, azalky, bobkovišně 
či hortenzie. Na ostatních záhonech 
pracovníci technických služeb plejí 
plevel, odstraňují odkvetlé nebo 
polámané části rostlin a doplňují 
štěpku. Na některých záhonech jsou 
rostliny poškozené od posypové 
soli, kterou organizace používala 
k zimní údržbě komunikací. Tyto 
rostliny budou nahrazeny novými.
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Technické služby zjara upravují 
záhony, starají se i o hřiště




