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N EJŠIRŠÍ  NABÍDKA
snubních prstenů v ČR

BRILAS.CZ

Chomutov
Hotel 99-Farského 5829

 

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.
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� aktuality
 4 INFLACE PO DESETI 

LETECH MÍRNĚ 
ZDRAŽILA JÍZDNÉ
Od 1. dubna letošního roku 
došlo z důvodu zohlednění 
inflace ke zvýšení cen 
jednotlivých a časových 
jízdenek v chomutovské 
městské hromadné dopravě.

� aktuality
 5 MĚSTO NABÍZÍ DOTACI 

VČELAŘŮM A NA 
OŠETŘENÍ CENNÝCH 
STROMŮ
Také letos město Chomutov 
vypsalo dotační programy 
na ochranu přírody na území 
města. Do konce června je 
ještě možné žádat o finanční 
příspěvek ve dvou oblastech.

� téma
 6 OSOBY ZE 

ZNEVÝHODNĚNÝCH 
SKUPIN HLEDAJÍ PRÁCI 
TĚŽKO
Pro osoby s různým typem 
znevýhodnění není snadné 
najít zaměstnání za běžných 
okolností, v době současné krize 
je to pro ně ještě o kus těžší.

� rozhovor
 8 JIŘÍ KOPICA: NECHTĚL 

BYCH VIDĚT, JAK 
TO V CHOMUTOVĚ 
VYPADALO TÝDEN PO 
ÚTOKU HUSITŮ
V roce 1421 došlo v Chomutově 
k takzvanému husitskému 
masakru, který podle kronik 
přežilo jen pár desítek mužů.

� minitéma
 9 PODZEMNÍ KONTEJNERY 

ULEVÍ SÍDLIŠTÍM, 
K OBSLUZE JE TŘEBA 
TOLERANCE ŘIDIČŮ
V okolí experimentů na Březe-
necké nově vzniklo šest stanovišť 
polopodzemních kontejnerů na 
směsný a tříděný odpad.

� kultura
 12 ROK GOTIKY PROVEDE 

STŘEDOVĚKÝM 
CHOMUTOVEM
Minulý měsíc uplynulo 600 
let od vyplenění Chomutova 
husity. Tehdejší násilné 
podmanění města se do české 
historie zapsalo neblaze.

� historie
 14 CHOMUTOVSKÝ VĚDEC 

ZENGER RADIL EIFFELOVI 
S JEHO SLAVNOU VĚŽÍ
Mimo všeobecně známého 
Františka Josefa Gerstnera 
se může Chomutov pyšnit 
i dalším věhlasným vědcem. 
Byl jím Karel Václav Zenger, 
proslulý fyzik a astronom.

Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
tel.: 603 392 206
www.kzcr.eu
PCR i antigenní testy
Osoby se žádankou i samoplátci

VIDIA-DIAGNOSTIKA 
Chomutov
Mostecká ul, 430 01 Chomutov
tel.: 607 302 127
www.covidchomutov.cz
PCR i antigenní testy
Osoby se žádankou i samoplátci

Lab In Jirkov
Dvořákova 1398, 431 11 Jirkov
tel.: 778 726 206
www.labin.cz
PCR i antigenní testy
Osoby se žádankou i samoplátci

SYNLAB Jirkov
Zaječická 382, 431 11 Jirkov
tel.: 771 152 478
www.rezervace-synlab.cz
PCR i antigenní testy
Osoby se žádankou i samoplátci

Více na webu  
koronavirus.mzcr.cz/testovani.

SEZNAM ODBĚROVÝCH MÍST 
pro testování na covid-19 
v Chomutově a blízkém okolí

CHCETE MĚ?
Ruf je asi 4 roky starý kříženec 
baseta. Je to hodný, milý a maz-
livý pes. Ruf je zvyklý na život 
v domě se zahradou. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

PRO MAZANCE 
SI LIDÉ PŘIŠLI 
DO CAFÉ ATRIA
Tři stovky mazanců si vyzvedli Chomutované v Café Atriu 
těsně před velikonočními svátky. Kavárna stejně jako 
loni nabídla veřejnosti možnost objednání si poctivého 
domácího mazance, této možnosti opět využilo mnoho lidí. 
Pro skvělé dortíky, slané i sladké zákusky nebo výbornou 
kávu si lidé mohou přijít i v době omezeného provozu. Svou 
objednávku si vyzvednou přes okénko. V nabídce jsou mimo 
jiné i výrobky pro vegany, dvojctihodné kynuté koláče, dorty 
z vysokoprocentní čokolády nebo bezlepkové dorty. 
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Od bunkrů mizí 
tuny odpadků

Členové Muzea čs. opevnění 
z let 1936 – 1938 Na Kočičáku se 
pustili do obnovy dalšího objektu 
starého typu, tentokráte s číslem 99, 
který se nachází mezi Chomutovem 
a obcí Březenec.

Objekt byl dlouho navštěvo-
ván lidmi bez domova, kteří po 
sobě, jak v nitru pevnůstky, tak 
v okolí, zanechali neskutečné 
množství odpadků. „Během ledna 
jsme okolí uklidili a v únoru jsme 
vyčistili i vnitřní část. Z nitra pev-
nůstky jsme vynesli přes půl tuny 
odpadků. Po součtu váhy odpadků 
z okolí i vnitřní části pevnůstky 
jsme v letošním roce uklidili přes 
tunu,“ uvedl předseda spolku Jiří 
Piramovský.

Další činností byly terénní 
úpravy. Na pomoc si členové 
spolku museli zajistit těžkou tech-
niku, která jim velmi pomohla při 
úpravách v čelní části pevnůstky 
i v týlu. Objekt číslo 99 bude v le-
tošním roce začleněn do Naučné 
stezky čs. opevnění z let 1936–
1938 na Chomutovsku.

Členové muzea pořádali jarní 
úklid i u dalších objektů nejen 
na Chomutovsku, ale i u Kadaně 
a jinde. Vždy vyklízejí jak vnitřky 
řopíků, tak i přístupové cesty 
a okolí. Současně se stále věnují 
i obnově objektů, například bunkr 
na Královském vrchu u Kadaně 
dostal letos novou výdřevu 
střílen.

Noví policisté se nemusí začátků ve službě 
bát, zkušení kolegové jim pomohou

Nové kolegy mezi sebou rádi při-
vítají policisté z obvodního oddělení 
Chomutov – město. Ti se zabývají 
dohledem nad dodržováním veřej-
ného pořádku, bezpečností silničního 
provozu, objasňováním protiprávních 
jednání a dalšími činnostmi v centru 
města s navazující zástavbou, v okolí 
Kamencového jezera a Velkého otvic-
kého rybníka, na Zadních Vinohradech, 
v průmyslové zóně a obcích Údlice 
a Přečáply.

Oddělení šéfuje nadporučík 
Stanislav Cap. Ten u policie působí 
od roku 1996 a začínal jako řadový 
policista na tehdejším oddělení pohra-
niční policie ve Vejprtech. Cestou přes 
další základní útvary v chomutovském 
okrese po dokončení studia na Policejní 
akademii ČR v Praze zakotvil jako vy-
šetřovatel u služby kriminální policie 
a vyšetřování v Kadani. Od podzimu 
roku 2005 začal postupně působit v růz-
ných vedoucích pozicích na útvarech 
dopravní a pořádkové policie v okrese 
Chomutov, nyní je vedoucím největšího 
obvodního oddělení v rámci územního 
odboru Chomutov. „V současné době na 
našem oddělení působí čtyři desítky po-
licistů, kteří se podílejí na plnění rozma-
nité škály úkolů. Jedná se o dohled nad 

veřejným pořádkem a bezpečností sil-
ničního provozu, výjezdy na oznámení 
na linku 158, dále přijímají oznámení 
od občanů přímo na oddělení nebo ob-
jasňují různá protiprávní jednání. Mezi 
další úkoly patří i zajišťování pořádku 
nebo regulace dopravy při různých kul-
turních a sportovních akcích,“ popsal 
činnost policistů Stanislav Cap.

Na oddělení pracuje věkově pestrá 
skupina policistů, od úplných nováčků 
přes méně zkušené policisty až po 
zkušené, službou ošlehané policisty. 
„Vzhledem k tomuto složení si mezi 
sebou mohou předávat zkušenosti, 
a pokud na sobě policista pracuje, má 
možnost se posouvat v kariéře dál. 
Začínající policista nikdy neslouží sám, 
zpočátku se seznamuje s chodem od-
dělení a zapojuje se do pracovních po-
vinností především formou obchůzkové 
služby v terénu, a to v neustálém bez-
prostředním kontaktu s občany. Mezi 
další obvyklé činnosti nováčka patří 
prověřování jednodušších oznámení od 
občanů, doručování písemností osobám, 
které nespolupracují se soudy či úřady,“ 
konkretizoval vedoucí.

Nový policista tak má možnost 
získat základní přehled o fungování po-
licie, osahat si v praxi informace získané 

v základní odborné přípravě na poli-
cejní škole a sám se rozhodnout, jakým 
směrem se v budoucnu vydá v rámci 
policie. Pokud se rozhodne zůstat na 
obvodním oddělení, čeká jej práce v te-
rénu, bezprostřední kontakt s občany, 
kteří jsou buď oznamovateli protipráv-
ních jednání, anebo naopak podezřelými 
z těchto jednání. Podílí se na objasňo-
vání protiprávních činů a postupně se 
vlastní pílí může vypracovat a později 
přestoupit na službu kriminální policie 
a vyšetřování.

Policistům z obvodního oddělení 
Chomutov – město se například v loň-
ském roce podařilo dopadnout zloděje, 
který v kempu u Kamencového jezera 
kradl jízdní kola a následně je prodával. 
„Další případ, který stojí za zmínku, 
bylo bezprostřední poskytnutí první 
pomoci osobě, která v silně podnapilém 
stavu spadla do rybníka. Žádný z al-

koholem ovlivněných kamarádů nebyl 
schopen pomoci. Policisté po příjezdu 
na místo neváhali pro dotyčného skočit 
do rybníka a společně s pracovníky 
rychlé záchranné služby se snažili muže 
dvě hodiny ve vozidle oživit, což se jim 
nakonec povedlo,“ dodal Stanislav Cap. 
Později bohužel muž svůj boj o život 
prohrál.

Pro změnu úsměvná příhoda se 
odehrála jednoho loňského letního ve-
čera. Policejní hlídka byla přivolána do 
bytu, kde oznamovatel nalezl nezvanou 
návštěvu. Žena, silně ovlivněná návyko-
vou látkou, využila zapomenutých klíčů 
v zámku dveří a vešla do cizího bytu. 
Tam si lehla na gauč a usnula v do-
mnění, že je u svého známého. Celá věc 
nakonec skončila u přestupkové komise.

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

Inflace po deseti letech mírně zdražila jízdné
Od 1. dubna letošního roku 

došlo z důvodu zohlednění in-
flace ke zvýšení cen jednotlivých 
a časových jízdenek v chomutov-
ské městské hromadné dopravě. 
Jízdenky jsou dražší o deset pro-

cent. Naposledy se cena zvyšovala 
v roce 2011. Bezplatné přepravy 
jsou zachovány beze změny.

Zakoupení jednotlivé šedesáti-
minutové jízdenky elektronickou 
platbou se tak navýšilo ze sedm-

nácti korun na devatenáct, stejným 
způsobem placená pětačtyřicetimi-
nutová jízdenka stojí místo čtrnácti 
korun šestnáct.

Při platbě v hotovosti je šedesáti-
minutová jízdenka také dražší o dvě 

koruny, stojí tedy dvaadvacet korun, 
pětačtyřicetiminutová jízdenka stojí 
devatenáct. Časová třicetidenní jíz-
denka zdražila o 42 korun na 572. 
Podrobný ceník jízdného je k dispo-
zici na www.dpchj.cz/jizdne-a-tarify.
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KRÁTCE
POMOZTE NAKRMIT 
ZVÍŘATA
Koupí takzvaného Solidárku 
může veřejnost přispět na 
krmivo pro zvířata v zoopar-
ku, který je již dlouhé týdny 
návštěvníkům nepřístupný. 
Odkaz je k dispozici na www.
zoopark.cz.

ZÁPISY OPĚT BEZ DĚTÍ
Zápisy k povinné školní docház-
ce pro školní rok 2021/2022 
opět proběhnou bez osobní pří-
tomnosti dětí ve škole od 1. do 
30. dubna 2021. Více informací 
na stránkách škol.

VÝLEPNÍ PLOCHY PRO 
ŠKOLY
Knihovna dala k dispozici 
propagační plochy školákům. 
V Ruské ulici tak lze zhlédnout 
výtvarná díla žáků chomutov-
ských základních škol.

SČÍTÁNÍ V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH
Sčítání lidu u klientů v Domově 
pro seniory Písečná a v Domo-
vě pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná  provede 
externí komisařka.

Splatnost poplatku za odpad se blíží Lidé chtějí tvořit 
Chomutov

Začalo komplexní blokové čištění ulic

V letošním roce činí poplatek za 
odpad 600 korun na osobu. Je možné 
ho uhradit jednorázově nebo ve dvou 
stejných splátkách. Poplatek musejí lidé 
uhradit v celé výši do 30. dubna nebo 
první splátku do 30. dubna a druhou do 
31. října. Bezhotovostně lze poplatek 
uhradit na účet č. 19-0000626441/0100. 
Variabilní symboly se nemění. 
Vyhledávač variabilních symbolů je 

dostupný na stránkách www.chomutov-
-mesto.cz, v nabídce pravého sloupce 
je ikona popelnice s lupou. Ti poplat-
níci, co si za způsob úhrady zvolili 
SIPO, se nemusejí o nic starat, předpis 
platby jim zavedl přímo magistrát, 
od pošty již obdrželi do své schránky 
nebo e-mailu bílé složenky k úhradě 
poplatku nebo předpis k bankovnímu 
převodu pro úhradu SIPO. Univerzální 

e-mailová adresa pro komunikaci na 
téma poplatku za odpady je odpady@
chomutov.cz. Připomínáme také úhradu 
poplatku za psa, který měl splatnost do 
konce března. Číslo účtu pro úhradu 
poplatku je shodné s číslem uvedeným 
u poplatku za odpady, variabilní symbol 
je stejný se symbolem z minulých let, 
popřípadě ho lidé zjistí na čísle 474 637 
199.

Město Chomutov přijalo celkem 
37 nových návrhů do 4. ročníku par-
ticipativního rozpočtu Společně tvo-
říme Chomutov. V příštích týdnech 
je bude hodnotící komise posuzovat. 
Pokud budou realizovatelné dle pod-
mínek na webu projektu www.nas-
chomutov.cz/naschomutov, postoupí 
do hlasování o realizaci.

Technické služby opět začaly 
čistit ulice. Komplexní blokové 
čištění budou letos provádět pouze 
při jedné etapě s měsíční pře-
stávkou. „Stroje vyjedou vždy 
v úterý, středu a čtvrtek do úseků 
podle stanoveného harmono-
gramu. Zóna, kde bude čištění 
probíhat, bude stejně jako v minu-
lých letech s předstihem ozna-
čena dopravní značkou,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Komplexní blokové čištění se 
koná od 1. dubna do 1. září s pře-
stávkou od 2. července do 2. srpna. 
Smetky z ulic společně se zbytky 
posypových materiálů odstraňují 
dva silniční samosběry, dva chod-
níkové samosběry a kropicí vůz, 
o dočištění se stará pět pracov-
níků technických služeb. Lokality 
budou čistit vždy mezi 7. a 15. ho-
dinou a po tuto dobu bude v čiš-
těném úseku přistaven velkoob-
jemový kontejner. Současně s blo-

kovým čištěním bude prováděno 
čištění kanalizačních vpustí, které 
mají technické služby ve správě.

V termínu čištění nebudou smět 
v ulicích parkovat auta. Kdo na 
přeparkování zapomene nebo úmy-
slně svůj vůz nechá v zóně stát, 
zřejmě ho pak najde na odstavném 
parkovišti.

Harmonogram čištění ulic je 
k dispozici na stránkách www.
tsmch.cz nebo v Chomutovských 
novinách.

Nové očkovací centrum v nemocnici 
dá vakcínu tisícovce lidí denně

Ve zrekonstruovaných pro-
storách budovy H chomutovské 
nemocnice vzniklo velkokapacitní 
očkovací centrum. „Jsem velice 
rád, že se povedlo během jednoho 
měsíce připravit prostory tak, aby 
měl Chomutov velkokapacitní oč-
kovací centrum. Pevně věříme, že 
brzy dorazí i dostatek očkovacích 
látek,“ uvedl primátor Chomutova 
Marek Hrabáč.

Centrum má všechny předpo-
klady pro to, aby zde vakcínu obdr-
želo až tisíc lidí denně. V areálu ne-
mocnice, přímo před očkovacím cen-
trem, vzniklo dočasné parkoviště pro 
desítky vozidel. Pro příjezd do areálu 
nemocnice je potřeba využít vjezd od 
městského hřbitova. Parkování v are-
álu nemocnice i v okolí je momen-
tálně zdarma. Rozhodnutí má ulehčit 
cestu lidí k očkování.

Město nabízí dotaci včelařům 
a na ošetření cenných stromů

Také letos město Chomutov vy-
psalo dotační programy na ochranu 
přírody na území města. Do konce 
června je ještě možno žádat o fi-
nanční příspěvek ve dvou oblas-
tech, a to na včelaření a na odborné 
ošetření cenných stromů na pozem-
cích soukromých vlastníků.

V obou případech může být 
žadateli proplaceno až 90 % uzna-
telných nákladů, a to až do výše 
20 000 korun. O dotaci mohou žá-

dat nejen fyzické osoby, ale i práv-
nické osoby, pro které není podni-
kání hlavním předmětem činnosti, 
stejně jako školy a školská zařízení. 
Pro žádost o dotaci na správ-
nou péči o stromy je podmínkou 
vlastnictví nebo alespoň nájemní 
smlouva k pozemku, na kterém 
ošetřovaný strom roste.

Strom, o jehož ošetření je žá-
dáno, musí splňovat určitá kritéria. 
„Musí jít o strom, který je svým 

stářím nebo rozměry v rámci druhu 
výjimečný a který také nadstan-
dardně dobře plní své environmen-
tální funkce. Výjimečné postavení 
by měl mít i v rámci dané lokality,“ 
upřesňuje vedoucí odboru životního 
prostředí Dagmar Mutinská. Jak 
dodává, často dotazované ovocné 
stromy takové požadavky splňují 
jen zřídka. Žadatelům z řad včelařů 
bude dotace poskytnuta na nákup 
včelstva a na vybavení, podmínkou 

je členství v Českém svazu včelařů.
Podrobnosti k uvedeným dotač-

ním programům lze nalézt na webu 
města, a to na adrese https://www.
chomutov-mesto.cz/cz/dotace-
-poskytovane-z-rozpoctu-mesta. 
V případě nejasností jsou pomoc-
nou ruku připraveni podat referenti 
úseků veřejná zeleň a ochrana 
přírody a krajiny odboru životního 
prostředí.
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Pro osoby s různým typem znevýhodnění není snadné najít zaměstnání za běžných okolností, v době současné 
krize je to pro ně ještě o kus těžší. V Chomutově jim právě při této činnosti pomáhá hned několik organizací 
a úřad práce. Pomoc spočívá v hledání vhodného místa, ale také v přípravě k uplatnění se na trhu práce či 
v usnadnění dalších okolností ovlivňujících hledání zaměstnání. Znevýhodněnou skupinou obyvatel mohou 
být handicapovaní lidé, osoby krátce před důchodovým věkem, ale i maminky po mateřské, lidé dlouhodobě 
pečující o blízkou osobu, mladí lidé bez praxe a další.

Úřad práce v současné době re-
alizuje například projekty s názvy 
Flexibilně do práce a Společně to doká-
žeme. První jmenovaný je zaměřen na 
řešení problémů se zaměstnaností osob 
pečujících o dítě do 15 let věku a osob 
pečujících o závislé členy rodiny. Tato 
skupina se výrazně podílí na nezaměst-
nanosti v okrese. „U osob pečujících 
o děti do 15 let, o zdravotně postižené 
či o seniory dochází totiž mnohdy 
k bezvýchodné situaci vzhledem 
k omezeným časovým možnostem na-
stoupit do zaměstnání na plný pracovní 
úvazek,“ uvedla ředitelka chomutov-
ského úřadu práce Dagmar Vlčková. 
Nízké šance na uplatnění pečujících 
osob jsou ještě umocněny skutečností, 
že během dlouhodobého pobytu doma 
pozbývají dříve získané dovednosti, po-
případě tyto dovednosti ztrácejí na své 
aktuálnosti.

Podle statistik úřadu práce počet 
nezaměstnaných v Ústeckém kraji ještě 
před koronavirem na počátku roku 
2020 dlouhodobě klesal, ale podíl osob 
pečujících o nezaopatřené členy rodiny 
v evidenci naopak stoupal. Je patrné, že 
tyto znevýhodněné skupiny trpí velmi 
často dlouhodobou nezaměstnaností, 
a jsou tak jednou z nejvíce ohrožených 
skupin uchazečů. Pandemie změ-
nila trend snižování nezaměstnanosti. 
Znevýhodněné skupiny obyvatel však 
mají problémy najít vhodné zaměstnání 
bez ohledu na to, jakým směrem se 

ekonomika a trh práce ubírá.
Projekt účastníkům nabízí široké 

poradenství, možnost rozšíření odbor-
ných znalostí prostřednictvím školení 
a rekvalifikace. Dále možnost pro-
placení příspěvků na vstupní lékařské 
prohlídky, cestovní výdaje, proplacení 
hlídání dětí či pečovatelské služby pro 
závislé osoby nebo seniory. Mezi hlavní 
aktivity pak patří zprostředkování 
zaměstnání.
Kontakt:
Úřad práce Chomutov, Cihlářská 4107
Mgr. Markéta Kubátová, tel.: 950 118 
330, e-mail: marketa.kubatova@urad-
prace.cz

Další projekt úřadu práce Spo-
lečně to dokážeme řeší problema-
tiku dlouhodobě nezaměstnaných 
uchazečů s nízkou kvalifikací, kteří 
trpí sociálním vyloučením nebo jim 
sociální vyloučení hrozí. Tato cílová 
skupina se také významně podílí na 
celkové nezaměstnanosti v Ústeckém 
kraji. „Cílem projektu je zprostřed-
kovat účastníkům takový komplex 
služeb, který jim pomůže zapojit se 
do běžného života. Jde především 
o pomoc při řešení finanční situace, 
bytových otázek, získání zaměst-
nání, ale i dalších problematických 
oblastí. Realizace projektu je důležitá 
především z toho důvodu, že pomáhá 
při uplatnění cílové skupiny na trhu 
práce. Stabilizace životní situace, 

potažmo získání zaměstnání, pak pů-
sobí jako motivační prvek pro ostatní 
členy komunity a zároveň jako jeden 
z prvků prevence kriminality,“ vy-
světlila ředitelka.

Projekt účastníkům nabídne řadu 
aktivit. Těmi stěžejními jsou poraden-
ské aktivity, rekvalifikace, prohlou-
bení dosavadní kvalifikace, zpro-
středkování vhodného zaměstnání 
nebo práce na zkoušku, jejímž cílem 
je, aby si účastník i zaměstnavatel 
vyzkoušeli, zda jim spolupráce vy-
hovuje. Práci na zkoušku lze uzavřít 
na dobu až tří měsíců v rozsahu ma-
ximálně poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby.
Kontakt:
Úřad práce Chomutov, Cihlářská 4107
Bc. Pavlína Ehertová, tel.: 950 118 432, 
e-mail: pavlina.ehertova@uradprace.cz

Organizace K srdci klíč směřuje 
svou pomoc mladým lidem mezi osm-
nácti a šestadvaceti lety, kteří opouštějí 
dětské domovy či výchovné ústavy. 
Projekt Tréninková pracovní místa 
a Dům na půl cesty Chomutov vhodně 
nastavenou podporou vytváří podmínky 
pro úspěšný vstup či návrat do společ-
nosti a na trh práce.

Pracovníci projektu mají díky před-
chozímu velmi úspěšnému tříletému 
období již navázanou spolupráci s dět-
skými domovy, výchovnými ústavy, 
kurátory, ale také s další službami or-

ganizace K srdci klíč – nízkoprahovým 
denním centrem pro lidi bez přístřeší 
a noclehárnou.

Projekt Tréninková pracovní místa je 
novou aktivitou, která má být příležitostí 
pro ty, co potřebují podporu ještě před 
tím, než mohou vstoupit na otevřený 
trh práce. „Aktivita pracovníků pro-
jektu začala nasmlouváním spolupráce 
s partnery v rámci Pracovní skupiny 
Chomutov s cílem vytvořit tréninková 
pracovní místa pro uživatele od dubna 
či května letošního roku. Do té doby se 
mladí lidé vzdělávají, intenzivně pracují 
na zvýšení orientace na trhu práce a na 
dalších potřebných znalostech a doved-
nostech. Pracovní místa by pak měla od-
povídat jejich znalostem, dovednostem 
a kvalifikačním předpokladům,“ sdělila 
projektová manažerka Lucie Průšová.

Pokud se člověk při tréninkovém 
pracovním místě, které trvá minimálně 
tři měsíce, osvědčí, může navázat 
standardním pracovním poměrem. Po 
dobu realizace tréninkové práce jsou 
klienti neustále podporováni pracovníky 
organizace.

Organizace K srdci klíč podporuje 
také pobytovou službou Dům na půl 
cesty. K dispozici jsou klientům dva byty 
s kapacitou pěti osob. „Službu využívají 
mladí lidé maximálně jeden rok. Poté 
často odcházejí do vlastních nebo prona-
jatých bytů. Mají možnost si šetřit, neboť 
naši službu užívají bezplatně za předpo-
kladu, že aktivně spolupracují na změně 

Osoby ze znevýhodněných 
skupin hledají práci těžko, 
v Chomutově se jim dostává pomoci
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své sociálně nepříznivé situace,“ dopl-
nila Lucie Průšová.
Kontakt:
Školní 5336, Chomutov, 3. patro admi-
nistrativní budovy
Bc. Lucie Průšová, tel.: 770 183 078,  
e-mail: prusova@ksrdciklic.cz

Uplatnit se na trhu práce lidem 
s mentálním nebo zdravotním posti-
žením a lidem s duševním onemoc-
něním pomáhá již od roku 2009 cho-
mutovský spolek Masopust. Podporu 
šitou na míru lidé získají zapojením 
se do komunitní služby Klub Esprit 
nebo do služby sociální rehabilitace. 
Služby jsou bezplatné.
Kontakt:
Husovo náměstí 38, Chomutov
Soňa Černá, tel.: 774 492 305, e-mail: 
klubesprit@masopustspolek.cz, 
espritsr@masopustspolek.cz

Pomoc s hledáním zaměstnání je 
každodenní záležitostí také chomu-
tovských pracovníků Oblastní cha-
rity Most. „Dokázali jsme v rámci 
projektu POCHOB, tedy Pomoc cho-
mutovským občanům, uplatnit se na 

trhu práce 178 klientům, kteří naše 
služby využili během tří let trvání 
projektu. V rámci našich nízkopra-
hových zařízení jsme dokázali také 
motivovat děti a mládež ke vzdělání, 
vyhnutí se patologickým jevům 
a momentálně pomáháme zejména 
s distanční výukou a doučováním. 
Pomáháme také rodinám v nouzi, 
které potřebují pomocnou ruku v ka-
ždodenních strastech,“ vyjmenovala 
Kristina Jünglingová z Oblastní cha-
rity Most.

Služby charity mohou využívat 
klienti od šesti do osmdesáti let po-
dle druhu služeb. Klient, který žádá 
jakoukoli pomoc, musí prokázat, že 
se nachází v sociální krizi.
Kontakty:
Střediska jsou v ulicích Pod Břízami 
5321, Jiráskova 5338 a 17. listopadu 
5461
Terénní služby – Bc. Michal Auersval, 
DiS., tel.: 724 536 087
Sociálně odborné poradenství – JUDr. 
Jaroslava Andreaová, tel.: 770 157 133
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi – Denisa Bouchalová, Dis., tel.: 
606 053 607

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež – Bc. Dobromila Drapáková, tel.: 
724 394 382
Fakultativní služby – Kristina 
Jünglingová, tel.: 606 853 350
Vedoucí střediska – Bc. Kristián 
Drapák, tel.: 603 148 127

Organizace Světlo Kadaň – 
Sociální centrum Kamínek se nevě-
nuje konkrétně hledání zaměstnání 
pro své klienty, přesto jim pomáhá 
práci najít. „Poskytujeme pomoc 
a podporu s vyhledáváním zaměst-

nání za účelem zajištění dostatečných 
finančních příjmů rodiny. Rodičům 
pomáháme napsat životopis, založit 
e-mailovou schránku, vyhledávat 
volná pracovní místa, oslovovat za-
městnavatele a také společně prová-
díme nácvik pracovních pohovorů,“ 
konkretizovala vedoucí služby pro 
rodiny s dětmi Monika Peřinová.
Kontakt:
Školní pěšina 5249, Chomutov
Ing. Monika Peřinová, tel.: 702 042 
648, e-mail: vedouci.saskaminek.svet-
lozs@seznam.cz

Asociace pracovní rehabilitace pomáhá 
zdravotně postiženým do zaměstnání

Asociace pra-
covní rehabilitace 
ČR  je nezisková 
organizace, která 
působí v Chomutově 

od roku 2009. Vznikla jako výsledek 
dlouholetých snah řady profesních 
organizací o posun v oblasti zaměst-
nání osob se zdravotním postižením. 
Přinášíme rozhovor s vedoucím služeb 
Petrem Džambasovem.
Jak hodnotíte dnešní situaci zdra-
votně postižených ve vztahu k pra-
covnímu uplatnění? 

V Čechách máme asi 420 tisíc in-
validních důchodců. Mezi nimi je řada 
osob, které jsou schopné a ochotné za 
přiměřených podmínek pracovat. Ze 
statistických výzkumů vyplývá, že v za-
městnání je pouze cca 40 % zdravotně 
postižených osob. Za uplynulých 20 let 
našimi organizacemi prošly doslova 
tisíce lidí se zdravotním postižením, 
a proto mohu tvrdit, že najít zaměstnání 
je možné i pro těžce zdravotně postiže-
ného člověka. Vyžaduje to však úsilí, 
a to na obou stranách. Aktuální sociální 
systém vytváří často mylný dojem, 
že poskytnutím invalidního důchodu 
veškerá pomoc a podpora státu končí. 
Možná za to může i to nešťastné slovo 
důchod, které vytváří dojem trvalosti 
a nárokovosti. Na začátku dostává 
zdravotně postižený dávku, se kterou se 

v mnoha případech po čase uspokojí. 
Adaptuje se na snížený příjem a přijme 
roli invalidy. Je potřeba si přiznat, že 
pro některé osoby je získání tohoto 
statusu cílem a životní výhrou. Většina 
lidí, se kterými se potkávám, to má 
však přesně naopak. Hledají cestu, jak 
navzdory zdravotnímu postižení uspo-
kojivě fungovat dál.
Jak je to například v sousedních 
zemích?

V sousedním Německu, Rakousku 
a dalších zemích už mají dlouhá deseti-
letí jedno základní pravidlo. Na prvním 
místě je vždy intenzivní rehabilitace, až 
potom přichází na řadu peněžní dávka. 
A nejedná se pouze o rehabilitaci ve 
zdravotnictví. V těchto zemích kladou 
velký důraz na návaznou rehabilitaci 
sociální a pracovní. Mají velmi dobře 
spočítáno, že pokud se návrat do za-
městnání podaří, tak se z osoby závislé 
na státní podpoře stane plátce daní. 
Klíčové je však načasování. Jakmile 
přijde podpora příliš pozdě, je velmi 
náročné ztracenou motivaci a víru 
v úspěch obnovit. Důležité tedy je, aby 
všechny systémy na sebe plynule na-
vazovaly. U nás to bohužel zatím není 
běžné.
Je to tedy hlavně otázka financí?

Není. Aktuálně se nám všem uka-
zuje, že možnost chodit do práce není 
samozřejmá. Pro řadu těchto osob proto 

také práce není jenom otázkou výdělku. 
Pro mnoho z nich je zapojení do běž-
ného pracovního procesu potvrzením 
jejich vlastní hodnoty, příležitostí být 
s ostatními a mít životní perspektivu. 
Řada z našich klientů také často říká, že 
už dál nevydrží být zavření doma mezi 
čtyřmi zdmi. Chtějí být opět součástí 
kolektivu. Myslím, že aktuálně probíha-
jící epidemie nám teď všem krásně uka-
zuje, jaké to je. Pracovní činnost přináší 
do života rytmus, příležitost být sou-
částí kolektivu. A pokud máme štěstí na 
dobrou práci, tak i pocit naplnění.
Co byste doporučil lidem se zdra-
votním postižením, kteří aktuálně 
v našem městě hledají pracovní 
uplatnění?

Ať se nebojí a obrátí se na nás. 
Pracujeme s dospělými v ekonomicky 
aktivním věku, bez ohledu na závažnost 
či druh postižení. Důležitá je pouze 
chuť a ochota něco změnit. Naše služby 
jsou zcela bezplatné. A to i díky fi-
nanční podpoře města Chomutova.
Jak probíhá první kontakt s žádostí 
o pomoc?

Domluvíme si schůzku, na které 
projednáme obsah a rozsah spolupráce. 
Aktuálně může schůzka proběhnout 
i přes počítač nebo telefon. Pokud se 
náhodou stane, že si s určitým požadav-
kem nebudeme umět poradit, vždycky 
jsme schopni přizvat ke spolupráci další 

odborníky. Jsme schopni například po-
moci při jednání s úřady či při získání 
kompenzačních pomůcek. Umíme po-
moci také se zvládáním psychických či 
vztahových obtíží. Podporu poskytu-
jeme i v domácím prostředí prostřed-
nictvím terénních pracovníků. V rámci 
pracovně – rehabilitačních služeb se 
zaměřujeme na návrat do zaměstnání.
Jaké v tomto ohledu činíte kroky?

Jsme schopni poměrně přesně 
zhodnotit pracovní potenciál, doporu-
číme další směřování profesní kariéry 
a umíme konkrétně pomoct s jejím 
dalším rozvojem. Například prostřed-
nictvím odborného poradenství nebo 
kvalifikačních kurzů. Společně pak hle-
dáme to nejvhodnější pracovní místo. 
V Chomutově máme velmi dobré 
vztahy s řadou spolehlivých zaměst-
navatelů. Snažíme se o to, abychom 
s nimi vyjednali takové pracovní pod-
mínky, které budou přesně vyhovovat 
možnostem a schopnostem konkrét-
ního klienta. V případě potřeby umíme 
zaměstnavateli také nabídnout finanční 
podporu, která slouží k úhradě části 
mzdových nákladů. Všechny důležité 
informace o nás naleznete na webových 
stránkách www.aprcr.cz, případně si zá-
jemci mohou rovnou domluvit schůzku 
na telefonu 474 628 347 či prostřed-
nictvím elektronické pošty na adrese 
aprcr@aprcr.cz.

CHOMUTOVSKÉ STRÁNKY SOCIÁLNÍ POMOCI
Město Chomutov provozuje webové stránky www.socpom.cz, tam 
jsou k dispozici informace a kontakty na instituce, které pomoc či 
radu v sociální oblasti nabízejí a umí poskytnout. Jejich činnosti 
napomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost 
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného 
života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim 
zajistit důstojné prostředí a zacházení.
Služby jsou děleny na terénní (služba je uživateli poskytována v jeho 
přirozeném prostředí), ambulantní (uživatel dochází do zařízení 
poskytujícího službu) a pobytové (uživatel v zařízení poskytujícím 
sociální služby bydlí). 
Stránky jsou neustále aktualizované.
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K dobytí Chomutova a následnému 
masakru došlo 16. března roku 1421. 
Co této události předcházelo a proč 
se husité k Chomutovu dostali, i když 
původně táhli jiným směrem?

Této události předcházelo vypuk-
nutí husitského hnutí, od čehož se 
vše odvíjelo, ale pokud se zaměříme 
konkrétně na počátek roku 1421, 
tak husitům šlo o další upevnění 
svého postavení v zemi. Proto Jan 
Žižka se svými tábority vytáhl do 
pole. U kladrubského kláštera se 
chtěl utkat s vojsky krále Zikmunda, 
ten ale před ním a ještě pražským 
vojskem, které Žižkovi přitáhlo na 
pomoc, utekl. Proto spojená vojska 
oblehla Plzeň, hlavní katolickou baštu 
v kraji. Po měsíčním obléhání husité 
s Plzeňskými uzavřeli příměří do 
konce roku. Co však s vojáky, když 
už jsou takto pohromadě? Ať už to 
rozhodnul Žižka nebo velení Pražanů, 
od Plzně se během dvou, tří dnů toto 
vojsko přesunulo do našeho regionu, 
aby pomohlo husitům ze Žatce proti 
místním katolíkům.
Co bylo cílem této husitské výpravy?

Jak jsem již uvedl, do našeho 
regionu přitáhli husité na pomoc 
Žatečanům, kteří je sem pozvali. Proti 
nim se zde totiž utvořil landfrýd, tedy 
bojový spolek, jehož cílem bylo porazit 
místní husity. Mezi nejvýznamnější 
členy landfrýdu patřila Kadaň, Most, 
Chomutov či Mašťov. V jeho čele stál 
Mikuláš Chudý z Lobkovic, který sídlil 
na Hasištejně. Tento spolek počát-
kem roku 1421 porazil žatecké husity, 

a právě proto Žatečtí nechali vzkázat 
pro pomoc.

Cílem Táborských a Pražanů bylo 
dobýt jednotlivá města hlásící se k land-
frýdu a následně zajistit, ať přejdou 
do pražského husitského svazu. A to 
se v případě Kadaně, Chomutova 
a Mašťova stalo. Po dobytí se města při-
členila, byť ne na dlouho, k husitům.
První útok na Chomutov 15. března 
byl neúspěšný, o den později již bylo 
město dobyto. Proč nakonec podlehlo 
a neubránilo se ani podruhé?

Dle Husitské kroniky Vavřince 
z Březové, ze které především čerpáme 

informace o této události, v sobotu 
zaútočili husité jen na jednom místě. 
Obránci se proto mohli soustředit na 
ohrožený úsek hradeb a útočníky od-
razit. Následující den se však útočící 
husité rozdělili a udeřili ze dvou směrů, 
předpokládá se, že Pražané a Táborští 
odděleně. To byla již pro obránce neře-
šitelná situace, a proto podlehli.
Přežil někdo tento útok?

Ano, kroniky zaznamenaly třicet 
mužů, některé psaly o starcích, kteří 
měli pochovat mrtvé. Když se nad tím 
zamyslíme, těl bylo zajisté několik 
stovek naproti tomu třicet mužů, ba 
možná starců. Nechtěl bych vidět, jak to 
v Chomutově vypadalo týden po útoku. 
Co bylo dále s těmi muži? Nevíme. 

Pokud přestoupili na husitskou víru, 
možná zůstali ve městě, pokud ne, tak 
nejspíš jen splnili svůj úkol a...
Útok původně měly přežít ženy a děti, 
nestalo se tak. Po útoku byly upálené 
a to se prý stalo pro Žižku ostudným. 
Historik Jiří Šlajsna ale zmiňuje 
i možnost, že vyvraždění žen mohl 
být prostředek psychologické války. 
Jak tuto událost vidíte vy?

Kolega Šlajsna citoval teorii Petra 
Čorneje, kterou uvedl ve své knize 
o Žižkovi. A já musím říci, že možné 
to je. Totiž o době tak vzdálené, s tak 
málo prameny, s tak mnoha událostmi 

je dle mého možno uvést mnoho teorií 
a každá může být správná, anebo také 
žádná. Je možné, že se jednalo o akt 
psychologické války, ale v tom případě 
se je nutno ptát, proč nejprve dostaly 
ženy a děti šanci odejít. Což se skutečně 
stalo, opustily hradby města a husitské 
ženy se na ně vrhly až ve vinicích, kde 
je okradly a upálily ve viniční boudě. 
To neukazuje na od počátku promyš-
lený psychologický počin. To odkazuje 
spíše na nějakou náhodnou věc, hádku, 
spor, která se ve vinicích stala a která 
měla poté tragické následky. Já osobně 
bych spíše poukázal na Květnou neděli 
a na myšlenku chilialismu, neboli víru 
v druhý příchod Ježíše Krista, která 
je s dobou počátku husitských válek 

spojena. Jako by husité přinesli do 
Chomutova v ten den správnou víru 
a kdo ji nebyl hoden přijmout, musel za 
to pykat. Nebo se můžeme bavit o naci-
onální zášti. Město bylo vnímáno jako 
německé, podle zpráv ho měli bránit 
také míšeňští vojáci a Bůh ví, co se dělo 
na hradbách, jaké tu zazněly urážky, je-
likož bojovat na Květnou neděli nebylo 
právě nanejvýš křesťanské.
Kým se město znovu oživilo, kdo ho 
znovu budoval?

Až do podzimu byla v Chomutově 
husitská posádka a lidé, kteří se zde usa-
dili, nejspíše museli předem přistoupit 
na správnou víru. V září 1421 se tu však 
objevila vojska II. křížové výpravy a do-
byla Mašťov i Kadaň. Chomutov ani 
dobíjet nemusela, protože před křižáky 
místní posádka prchla do Žatce. Z toho 
je patrné, že město bylo prakticky stále 
prázdné, jelikož tu nebyl nikdo, kdo by 
ho s hradní posádkou bránil. Obnova 
města úzce souvisí s jeho majitelem. 
Chomutov během krátké doby vystřídal 
několik vlastníků, z čehož lze usuzovat, 
že město opět začalo fungovat, jelikož 
byl o něj zájem. Ovšem kdo ho osídlil, 
to je zase spekulace. Nejspíše to byli 
lidé pocházející z okolních vesnic, kteří 
šli za lepším, případně poddaní kon-
krétního majitele, kterému záleželo na 
tom, aby se město opět rozvíjelo. Roku 
1426 nebo 1427 se Chomutova zmocnil 
husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic 
působící na severozápadě Čech. Ten 
se spíše než o víru staral o rozmnožení 
svých statků, takže v jeho zájmu pak byl 
rozvoj města. 

V roce 1421 došlo v Chomutově k takzvanému husitskému masakru, který podle kronik přežilo jen pár desítek 
mužů, aby pochovali mrtvé. Zabité byly i ženy a děti, přestože zvykem husitů bylo vždy obě tyto skupiny 
smrti ušetřit. Možná se jednalo o souběh různých událostí, které vyvrcholily upálením žen a dětí, možná však 
i o psychologickou válku, protože po tomto masakru se husitům města, která měla být cílem dalších bojů, raději 
sama vzdala. K tomuto tématu připravilo oblastní muzeum sérii videospotů, které jsou k vidění na muzejním 
webu nebo facebooku. Událostí i souvislostmi se také zabýval historik chomutovského muzea Jiří Kopica.

Jiří Kopica:

Nechtěl bych vidět, jak to v Chomutově 
vypadalo týden po útoku husitů 

AŽ DO PODZIMU BYLA V CHOMUTOVĚ HUSITSKÁ 
POSÁDKA A LIDÉ, KTEŘÍ SE ZDE USADILI, NEJSPÍŠE 
MUSELI PŘEDEM PŘISTOUPIT NA SPRÁVNOU VÍRU.
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V okolí experimentů na Březenecké 
nově vzniklo šest stanovišť polo-
podzemních kontejnerů na směsný 
a tříděný odpad. Stanoviště mají různý 
počet kontejnerů, z nichž větší o ob-
jemu pěti kubíků jsou na komunál, 
plast nebo papír a menší tříkubíkové 
jsou na sklo a na bioodpad. Jednotlivá 
stanoviště byla vybrána po důkladném 
prověření podzemních sítí a zařízení, 
možnosti přístupu obyvatel a vyvážení 
odpadů technickými službami.

Velkokapacitní podzemní kon-
tejnery jsou pro takto velké sídliště 
s mnoha tisíci obyvateli velkým příno-
sem, aby však fungovaly tak, jak mají, 
žádá město především místní řidiče 
o spolupráci. Podzemní kontejnery 
budou nadále přibývat na různých mís-
tech ve městě.

Technické služby při svozu odpadu 
z podzemních kontejnerů potřebují mít 

kolem více manipulačního prostoru. 
Velkokapacitní vak, který je pod zemí 
umístěn, vytahují náklaďákem s tak-
zvanou rukou, zvednou ho do výšky 
a vysypou do korby. Vůz tedy musí 
přistavit do těsné blízkosti kontejnero-
vého stání a na místě se chvilku zdrží. 
„Prosíme tedy řidiče, aby neparko-
vali svá auta přímo před kontejnerová 
stání, kde budou překážet technice ve 
svozu, a také o trpělivost, pokud bude 
ulice na pár minut neprůjezdná v době, 
kdy budou technické služby odpad 
vyvážet,“ požádal náměstek primátora 
David Dinda.

U kontejnerových stání přibudou 
v polovině dubna vodorovná značení, 
takzvané žluté čáry, které upozorní na 
úsek, kde auta parkovat nesmí, protože 
tím znemožňují obsluhu podzemních 
kontejnerů. U stanovišť také přibudou 
cedule s rozpisem termínů vývozu od-

padu, aby každý přesně věděl, v jakých 
časech se nádoby vyvážejí.

Svoz odpadu z podzemních kontej-
nerů probíhá kromě středy a neděle ka-
ždý den. V pondělí, čtvrtek a v sobotu 
vyvážejí technické služby komunální 
odpad, v úterý a v pátek separovaný 
odpad. „Chceme, aby byly při vývozu 
dodržovány stále stejné dny a časy, aby 
lidé přesně věděli, kdy vývoz probíhá 
a mohli svůj bezproblémový odjezd 
z parkoviště těmto časům přizpůsobit. 
Termíny a časy se nebudou měnit a bu-
dou zveřejněny na dodatkové tabuli 
u kontejnerů,“ říká náměstek Dinda. 
Technické služby budou kontejnery vy-
vážet vždy mezi 9. a 13. hodinou.

Parkování v okolí kontejne-
rových stanovišť budou ve vyšší 
intenzitě kontrolovat strážníci 
a upozorňovat na nerespektování 
dopravního značení. „Věřím, že 
předem stanovený harmonogram 
vývozu pomůže obyvatelům síd-
liště i pracovníkům technických 
služeb. Podzemní kontejnery svou 
velkou kapacitou pomohou s na-
kládáním s odpadem ve městě, 
kterého neustále přibývá, a i z es-
tetické stránky vypadají mnohem 
úhledněji než řady běžných nádob 
na odpad. Předem děkujeme veřej-
nosti za spolupráci,“ dodal na závěr 
náměstek.

Pondělí, čtvrtek a sobota – komunální odpad.
Úterý a pátek – separovaný odpad. 
Vždy mezi 9. a 13. hodinou.

•  je stanovený pevný harmonogram svozu, který řidičům pomůže 
plánovat vjezd a výjezd do ulice i parkování

•  cedule s harmonogramem svozu bude u každého stanoviště

•  žlutá čára před kontejnery vyznačí pouze ten úsek, který je zapotře-
bí k bezpečné manipulaci techniky při obsluze kontejnerů

•  pokud budou řidiči nesprávně parkovat, městská policie je na to 
upozorní

•  těmito kroky chce město co nejvíce ulehčit řidičům provoz kolem 
kontejnerových stání a prosí je o toleranci a spolupráci

SVOZ ODPADU Z PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

SPOLUPRÁCE S ŘIDIČI

Lidé loni vytřídili o sto padesát tun odpadu více

Podzemní kontejnery uleví sídlištím, 
k obsluze je třeba tolerance řidičů

Trend zvyšování množství 
vytříděného odpadu obyvateli 
Chomutova pokračoval i v loň-
ském roce. Dokazují to statistiky 
technických služeb. Množství se 
zvyšovalo u všech druhů separova-
ného odpadu. „Za to patří veřejnosti 
velký dík. Celkem se loni vytřídilo 
o necelých sto padesát tun více než 
předloni. Doufáme, že trend bude 
pokračovat i v letošním roce,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Oproti roku 2019 se množství 
separovaného odpadu loni zvý-
šilo u papíru, plastů, skla i bio-
odpadu. Lidé vytřídili 719 tun 
papíru, 418 tun plastu, 396 tun skla 
a 867 tun bioodpadu. „V případě 
papíru to znamená o 86 tun více 
než v roce 2019, u plastů je nárůst 

o 4 tuny, u skla o 23 tun a u bio-
odpadu o 36 tun,“ konkretizoval 
vedoucí provozovny hospodaření 
s odpady Marek Pohl.

Technické služby se snaží ve-
řejnost ke třídění motivovat a co 
nejvíce jim ho usnadňují. Například 
navyšováním počtu kontejnerových 
stání, aby je lidé měli blízko svých 
domů. Loni technické služby zre-
konstruovaly a navýšily kapacity 
stání v ulicích Haškova, Školní, Za 
Zborovskou, Tomáše ze Štítného 
a na několika místech instalovaly 
zábrany proti pohybu kontejnerů. 
Dále přibylo třicet kusů nádob na 
sběr bioodpadu. V prosinci loň-
ského roku byla zrekonstruována 
kontejnerových stání na sídlišti 
Březenecká a ve Stavbařské ulici, 
kde byla stávající klasická stano-

viště nahrazena polopodzemními 
kontejnery. Letos budou tyto typy 
kontejnerů přibývat.

Obyvatelé města mohou v sou-
časné době třídit papír, plasty, sklo, 
bioodpad, nápojové kartony, drobný 
kovový odpad, elektrozařízení, tex-
til, jedlé oleje a tuky. Odpad větších 
rozměrů, který se nevejde do běž-
ných kontejnerů, mohou vhazovat 
do velkoobjemových kontejnerů 
rozmístěných po městě nebo jej od-
vézt do sběrného dvora. Tam patří 
hlavně nábytek, odpad z vyklízení 
a rekonstrukcí bytů, pneumatiky, 
stavební odpad a podobně.

Co do kterého kontejneru patří, 
znázorňují cedule na každém z nich. 
Pokud je odpad vytříděný správně, 
pokračuje do třídírny. Pokud je 
však odpad v nádobě na tříděný 

odpad výrazně znehodnocen jiným 
druhem odpadu, musí být odvezen 
na skládku. Lidé se často ptají, zda 
musejí například plastové obaly od 
potravin vymývat. To není nutné, 
ale neměly by obsahovat zbytky 
jídel nebo být mastné. Do plastu 
patří i běžný polystyren, ne však 
ten z izolace domu. Co se papíru 
týče, není vhodné třídit mokrý nebo 
výrazně znečištěný a mastný papír. 
V kontejnerech se někdy objevují 
dětské pleny, ty tam také nepa-
tří. Naopak tam lidé mohou vhodit 
papíry i s kancelářskými sponkami 
nebo obálky, které obsahují plastová 
okénka. Sklo je možné třídit také 
bez vyplachování. Netřídí se zrcadla, 
drátěné sklo, porcelán či keramika. 
Podrobné informace ke třídění jsou 
k dispozici na www.ekokom.cz.
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Jak vyváznout bez nepříjemností při koupi 
a prodeji ojetého vozidla

Rizik kolem koupě či prodeje oje-
tého vozidla je celá řada. Ať už se to 
týká technické stránky vozidla, jehož 
skryté vady odhalíte nejlépe po boku 
s automechanikem, kterému důvěřu-
jete, nebo právní stránky, tedy kupní 
smlouvy. Smlouvu je nutné si řádné 
projít a pokud si nebudete jistí, zda je 
pro vás smlouva výhodná, nebojte se 
vyhledat právní pomoc.

Je však podepsaná kupní smlouva 
vše, na co je potřeba si dát pozor? 
Bohužel není... A co takový přepis au-
tomobilu v registru vozidel? Zatímco 
při neohlídání daných technických 
skutečností řeší následné nepříjemnosti 
kupující, nedokonaný přepis vozidla 
může značně znepříjemnit život prodá-
vajícímu. Jestliže kupujete/prodáváte 
automobil za pomoci autorizovaného 
servisu či autobazaru, neměl by se pro-
blém objevit. Velký problém může na-
stat u jednotlivců, kteří prodávají auto-
mobil třeba poprvé v životě a neví, na 

co si dát pozor. Často se totiž stane, že 
prodávající s kupujícím podepíše kupní 
smlouvu a hned poté předá klíčky od 
auta kupujícímu. V dobré víře se pak 
domluví na termínu, kdy společně za-
jdou vozidlo přepsat. Někdy toto stačí, 
avšak ne všichni kupující jsou féroví. 
Najednou zjistíte, že se s vámi kupující 
v daný termín nijak nekontaktoval. 
Když se ho snažíte kontaktovat Vy jako 
prodávající, dělá „mrtvého brouka“. 

Prodávající to tak může postupně 
vzdát a říci si: „hlavně, že mám pode-
psanou kupní smlouvu“. Jenže v regis-
tru vozidel je veden jako majitel auto-
mobilu stále prodávající. To znamená, 
že přestupky (pokuty za parkování, 
rychlou jízdu…) napáchané daným 
automobilem jsou vymáhány po něm 
i přesto, že on ve skutečnosti ani ne-
tuší, jak je s vozidlem nakládáno. 

Co se dá ale v této chvíli dělat? 
Když budete mít štěstí, nového maji-
tele auta doženete – k přepisu vozidla 

postačí i plná moc, kterou vás kupující 
k úkonu zplnomocní. V opačném pří-
padě je třeba pokaždé, když jste o ně-
jakém přestupku písemně obeznámeni, 
se osobně dostavit na odbor dopravy 
příslušného města, ve kterém byl pře-
stupek spáchán, a předložit tam kupní 
smlouvu, kterou prokážete, že již nejste 
držitelem daného vozidla. Když budete 
mít smůlu, budou přestupky časté a na 
různých místech republiky…

Dále se dá situace řešit žalobou. 
Avšak pokud se stane, že po výroku 
soudu bude vlastníkem již někdo 
jiný, situace se neřeší. Pak by bylo 
potřeba podat žalobu na nového ma-
jitele vozu a vše by se mohlo v tomto 
bludném kruhu opakovat. Tato situ-
ace má opravdu komplikované, ne-li 
žádné, řešení. Proto je třeba myslet 
na to, že klíčky od vozidla dáte 
z ruky zásadně až po přepisu auto-
mobilu. Buďte ostražití i v případě, 
kdy budete na straně kupujícího 

a prodávající s vámi nebude chtít 
řešit přepis vozidla, v té chvíli je tu 
riziko, že zrovna jednáte s dotyčným, 
který není uveden v registru vozi-
del… Kupující by měl mít dál zájem 
na přepisu vozidla na jeho jméno 
i z důvodu možné hrozící exekuce 
ze strany prodávajícího. Pokud by 
prodávající exekuci měl, hrozilo by 
zabavení vozidla exekutorem, jelikož 
v registru vozidel by stále figuroval 
prodávající, tedy dlužník. 

Při prodeji také nezapomeňte na 
povinné ručení. Povinné ručení neza-
niká automaticky prodejem vozidla, 
nýbrž až oznámením změny vlastníka 
pojišťovně, které je třeba doložit kupní 
smlouvou. Zároveň registr při přepisu 
požaduje doložení platné zelené karty, 
proto doporučuji rovnou uzavřít novou 
pojistnou smlouvu, tentokráte již na 
nového vlastníka vozu. 

Martina Klausová, DiS.
Sociální poradna Kamenná

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

Každý, kdo bydlí, využívá dodávek 
elektřiny, plynu nebo obojího. Může 
dojít k situaci, kdy vás bude dodava-
tel energií kontaktovat s dotazem na 
spokojenost služeb, které u něj vyu-
žíváte. Nenápadně vám nabídne jiný, 
pro vás výhodnější produkt s vidinou 
ušetření výdajů za energie. V případě, 
že budete souhlasit, dojde ke změně stá-
vající smlouvy. A tady přicházejí první 
úskalí. Jedním z nich může být uzavření 

smlouvy na dobu určitou, ze které je 
problém se později vyvázat, neboť před-
časné ukončení bývá spojeno s poměrně 
vysokou pokutou.

Často dodavatel pošle kurýra se 
smlouvou, který často psychickým 
nátlakem trvá na podpisu smlouvy z dů-
vodu telefonického uzavření. Je možné 
takovou 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 uzavření. Tato lhůta se prodlu-
žuje o dobu, po kterou spotřebitel nebyl 
o právu odstoupení poučen, nejdéle o je-
den rok. Jestliže tuto lhůtu nestihnete, 
je možné smlouvu vypovědět ještě ve 
lhůtě 15 dní od zahájení dodávek ener-
gií v případě nově uzavřené smlouvy 
s jiným dodavatelem než stávajícím. 

Dalším prohřeškem dodavatelů 

energií bývá to, že zákazníka neseznámí 
se všemi podmínkami smlouvy uzaví-
rané přes telefon. Za to může být doda-
vateli energií uložena pokuta až několik 
milionů korun od Energetického regu-
lačního úřadu. Jestliže tedy uzavřete 
unáhleně takovou smlouvu, nic není 
ztraceno a možnosti ukončení či obrany 
existují.  

Marcela Rajsiglová, DiS.,
Sociální poradna Kamenná

Nepodceňujme dopad sociální 
izolace na děti a dospívající
Mám dceru, studuje střední školu. 
Vždy byla uzavřenější, málomluvná, 
ale poslední dobou pozoruji, že se 
uzavírá více a více. Nesvěřuje se, je 
apatická, nechce chodit ven, nekon-
taktuje kamarády. Nevím, zda to je 
dopad situace, která je zapříčiněná 
covidem, nebo je to klasická deprese, 
která vyžaduje návštěvu psychiatra. 
Můžete mi poradit?

Současná situace pro nikoho z nás 
není jednoduchá. Jsou zrušeny všechny 
kulturní akce, zavírají se podniky, lidé 
přicházejí o pracovní místa, ve společ-

nosti panuje strach a nervozita. Vše se 
přenáší do rodin, horší se mezilidské 
vztahy atd. Někdy se ani my dospělí 
neubráníme nelibým náladám, vznik-
lým z dlouhodobého odloučení od 
našich blízkých.  Osamělost může mít 
negativní následky na lidské zdraví. 
Může ovlivnit další stránky života, jako 
je například kvalita spánku a úroveň 
stresových hormonů, což navyšuje 
riziko vzniku deprese. Není divu, že 
se to může odrazit i na dětech, kterým 
chybí kontakty se spolužáky, aktivita 
a svoboda, o kterou jsme částečně při-

šli. Sociální kontakty jsou omezené. 
Ti, kteří touží po interakci s ostatními 
lidmi, ale nemohou se s nikým scházet, 
jsou karanténou ovlivněni hůř než lidé, 
kteří si samotu užívají.  Hodně záleží 
na povaze člověka. Jestli vaše dcera je 
uzavřenější povahy, introvert, má ráda 
svůj klid a pohodu, nikdy neměla ráda 
rušný život a projevovala se tak i v ob-
dobí před karanténou, nedělala bych si 
starosti. Doporučila bych zapojení do 
domácích prací, procházky do přírody, 
večerní společné aktivity, vytvořit doma 
klidné rodinné zázemí, odlehčení vy-

hrocených situací, vyvážené stravo-
vání, přísun vitamínů.  V případě, že je 
to jinak a pozorujete na dceři sociální 
izolaci, apatii, ospalost, nechuť něco 
dělat, zkuste si spolu promluvit, zjistit, 
co jí trápí, nabídnout pomoc, podpořte 
ji emočně. Pokud to nepomůže, doporu-
čuji obrátit se na odborníky. V každém 
případě bych to nepodceňovala. Můžete 
využít například bezplatných služeb 
chomutovské poradny pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy.  

PhDr. Irina Malinová,
manželská a rodinná poradkyně
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NOVÉ KOMUNIKACE V ULICI 
NA PŘÍKOPECH
V ulici Na Příkopech začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 
jejichž části pocházejí z roku 1903. Protože se v ulici bude 
výrazně kopat, město se připojilo k investici Severočeské 
vodárenské společnosti a nechá obnovit povrch v celé ulici 
v obou směrech. Investice města vyjde na pět milionů korun. 
Pokud nenastanou mimořádné okolnosti, práce skončí do srpna 
letošního roku, aby nebyl ohrožen nový školní rok.

V ZOOPARKU SE MONTUJÍ 
POSLEDNÍ LAMPY
V Chomutovském zooparku začaly práce na poslední, páté etapě 
výměny veřejného osvětlení. Do konce května bude vyměněno 
a doplněno osvětlení v dětské zoo a na přilehlých cestách, kam 
montážní firma umístí 40 nových stožárů s LED technologií. V celé zoo 
tak budou téměř dvě stovky nových lamp. Ty mají výhodu v tom, že 
zoologická zahrada může intenzitu světel regulovat a přizpůsobit ji 
životním cyklům zvířat v jednotlivých částech areálu.

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEA MAJÍ 
NOVÉ TOALETY

Nové rozvody vody a elektřiny, odpady, upravené povrchy, obklady, 
dlažby, štuky, podhledy, malby, ale i obložkové zárubně včetně 
dveří a samozřejmě i záchodové mísy, umyvadla a koupelnové 

doplňky. To vše dostanou nové toalety jak pro zaměstnance, tak 
především pro návštěvníky Oblastního muzea v Chomutově. 

Práce budou hotovy do konce dubna a město, které je vlastníkem 
objektu, vyjdou na sedm set tisíc korun. 
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Minulý měsíc uplynulo 600 let 
od vyplenění Chomutova hu-
sity. Tehdejší násilné podmanění 
města se do české historie za-
psalo neblaze. Oblastní muzeum 
v Chomutově přichystalo program 
Roku gotiky, který připomene 
jak zmiňované výročí, tak i život 
a umění ve středověku.

V rámci Roku gotiky se až 
do 29. května koná výstava 
Krušnohoří/Erzgebirge – Umění 
pozdního středověku. Ta je výstu-
pem dlouhodobého česko-němec-
kého projektu. Představí profe-
sionální restaurování a průzkum 
pětice děl, ale také řadu dalších 
pozdně středověkých soch a obrazů 
z oblasti Krušnohoří. Výstava je 
přístupná i v době uzavření muzea, 
a to formou virtuální prohlídky.

V polovině června bude za-
hájena výstava Gotický nábytek 
– interiéry středověku. Ta zaplní 
výstavní prostory na radnici až do 
ledna příštího roku. Nejrůznější 
druhy nábytku z dílny truhláře 
a řezbáře Kocoura Pozdnického 
přenesou návštěvníky do malebné 
i oduševnělé krásy středověkých 
interiérů a poodhalí pestrá zákoutí 

soukromého života. Výstava bude 
také přístupná i formou virtuální 
prohlídky.

Kvůli pandemii a s ní souvisejí-
cím vládním nařízením není jasný 
přesný termín talk show Vlastimila 
Vondrušky. Muzeum ji chce uvést 
v létě, případně na podzim letoš-
ního roku. Neformální a odlehčená 
talk show tohoto historika a spiso-
vatele představí intimní život a za-
jímavosti ze středověku v kontextu 
autorových literárních děl.

I již tradiční akce Muzejní noc 
se letos ponese v duchu gotiky. 
Večerní akce muzea se tradičně 
koná v letních měsících, letos 
bude přesný termín konání teprve 
upřesněný. Přichystaný je bohatý 
doprovodný program na téma život 
a umění ve středověku.

Hlavní budova muzea se do stře-
dověku oblékne od 23. října a při-
pomene šestisté výročí napadení 
města husity. Muzeum připomene 
tuto neblahou událost výstavou 
Chomutov mezi křížem a kalichem, 
založenou na porovnání historic-
kých faktů s legendami a pověstmi. 
Na toto téma hovoří historik Jiří 
Kopica v rozhovoru na straně 9, na 

stránkách www.muzeumchomutov.
cz jsou dále ke zhlédnutí video-
spoty k roku 1421.

Tématu gotiky se budou moci 
věnovat i školy. Muzeum pro ně 
připravilo edukační program ke stálé 
expozici gotiky na radnici s názvem 
A co je to ta gotika?, který bude 
spuštěn během letošního roku. Od 
9. do 13. srpna také proběhne pří-
městský tábor, který formou výletů, 
her a zábavných kvízů přenese děti 
do doby udatných rytířů.

Rok gotiky se částečně pře-
sune i do příštího roku, na březen 
2022 je naplánovaná přednáška 
Petra Čorneje. Jeden z respek-
tovaných českých odborníků na 
období husitských válek přijede do 
Chomutova s přednáškou věnova-
nou působení Jana Žižky v severo-
západních Čechách.

Aktuální informace o programu 
v průběhu celého roku jsou k dispo-
zici na www.muzeumchomutov.cz 
a facebookovém profilu muzea.

Chomutované uctili památku 
Tomáše Garrigue Masaryka

Čtenáři se 
i nyní mohou 
registrovat

Chomutované si letos opět bez 
slavnostního ceremoniálu mohli při-
pomenout 171. výročí narození prv-
ního prezidenta Československé re-
publiky Tomáše Garrigue Masaryka. 

Uctění památky se konalo v parčíku 
ve Školní ulici u sochy prezidenta. 
Vedení města, členové spolků, 
zástupci škol i veřejnost položili 
k bustě věnce a květiny, každý sa-

mostatně v průběhu celého dne, aby 
nedocházelo k seskupování osob.

Tomáš Garrigue Masaryk se 
narodil 7. března 1850 v Hodoníně 
a zemřel 14. září 1937 v Lánech.

I v době svého uzavření registruje 
Chomutovská knihovna nové čtenáře. 
Zájemci o registraci si musí stáhnout 
a vytisknout přihlášku, vyplnit ji, 
naskenovat a zaslat zpět na e-mail 
jonasova@chomutovskaknihovna.
cz. V ceníku je zapotřebí zjistit daný 
roční členský poplatek a zaslat jej na 
číslo účtu knihovny 5830441/0100, 
do zprávy pro příjemce je nutné 
uvést své jméno. Jakmile bude částka 
připsána na účet knihovny, její pra-
covníci budou zájemce kontaktovat. 
Z toho důvodu je potřeba na přihlášce 
vyplnit e-mailovou adresu nebo tele-
fonní číslo, nejlépe obojí.

Kdo nemá přístup k tiskárně a ske-
neru, může si vyzvednout přihlášku 
čtenáře ve výdejním okně, kam ji 
později vyplněnou odevzdá. Při ode-
vzdání přihlášky dostane ceník regist-
račních poplatků a údaje k platbě.

Středověkým Chomutovem 
provede Rok gotiky
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LUCIE A MARTIN 
MARKOVI
Lucie dříve pracovala v zoopotřebách. Založit vlastní 
podnikání v ní a jejím manželovi zrálo delší dobu, a tak vloni 
na podzim otevřeli Gaston Petstore v ulici 28. října. Z dřívějšího 
zaměstnání poznala, že chovatelů, kterým záleží na tom, co 
jejich psi jedí, stále přibývá. Prodávají psí krmivo o převážně 
od českých farmářů, psích pekáren a i ostatní produkty jsou od 
malých firem, manufaktur a živnostníků, které tím podporují. 
Prodávají i produkty, z jejichž výtěžku jsou podporovány útulky 
či organizace, které vychovávají vodicí psy. 

PAVEL VIŠNĚVSKÝ
Přestože nepochází z rybářské rodiny, o rybaření se zajímá od 
školky, kdy si na kus hokejky navlékl vlasec. Vyučený zámečník 
po čtyřech letech zaměstnání zjistil, že se chce živit rybařinou. 
Měl s kamarádem úspěšnou facebookovou stránku o rybaření. 
Rozhodoval se, zda se věnovat marketingu a propagovat 
rybářské potřeby, nebo si založit obchod a prodávat je. Zvolil 
si druhou možnost, aby mohl být svým pánem, a už pět let 
má obchod s názvem Rybářské potřeby Panky nad prodejnou 
Intersport v Bezručově ulici. 

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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Chomutovský vědec Zenger radil 
Eiffelovi s jeho slavnou věží

Mimo všeobecně známého 
Františka Josefa Gerstnera se může 
Chomutov pyšnit i dalším věhlas-
ným vědcem. Byl jím Karel Václav 
Zenger, proslulý fyzik, meteorolog 
a astronom.

Narodil se v Chomutově 
17. prosince 1830 do rodiny vo-
jenského lékaře. V našem městě 
se však rodina dlouho nezdržela. 
Nedlouho po narození mladého 
Karla byl otec přeložen do Hradce 
Králové. Zde Karel vychodil obec-
nou školu. Studium gymnázia do-
končil na Malé Straně v Praze po 
předchozím studiu v Havlíčkově 
Brodu. Jeho mládí nebylo lehké, 
otec oslepl a Karel přispíval do 
rodinného rozpočtu výdělky ze 
soukromého vyučování. V roce 
1846 nastoupil na pražskou univer-
zitu. Dle přání otce se měl dát na 

diplomatickou dráhu. Po vystudo-
vání práv se však od tohoto otcova 
přání odvrátil a věnoval se studiu 
filozofie, matematiky a fyziky. Již 
jako student byl zaměstnán v praž-
ské hvězdárně. V roce 1853 se stal 
profesorem na gymnáziu v Banské 
Bystrici, odkud byl o několik let 
později povolán do Prahy, kde se 
stal profesorem na polytechnickém 
ústavu. V roce 1864 se stal profeso-
rem technické fyziky na pražském 
Českém učení technickém. Zde 
jako první zahájil odborné před-
nášky v českém jazyce.

V druhé polovině 19. století se 
neustále rozšiřovaly lidské poznatky 
z celé řady vědních disciplín. Z těchto 
poznatků se Zenger snažil vytěžit 
co možná nejvíce ve prospěch české 
vědy. A tak podnikal své práce hned 
v několika oborech, a to v galvani-
smu, optice, meteorologii a astrofy-
zice. Když byly objeveny rentgenové 
paprsky, tehdy nazývané paprsky X, 
začal se jim taktéž věnovat. Vynalezl 
například vlastní metody elektroly-
tické výroby stříbra a mědi. Ovlivnil 
i Alexandera Eiffela, který se se 
Zengerem radil ohledně umístění hro-
mosvodů na jeho slavné věži. Zenger 
totiž předtím prosadil svůj systém 
uzemněných hromosvodů se symet-
ricky umístěnými svody pro Národní 
divadlo.

Díky své známosti a proniknutí 
do mnoha vědních oborů se stal 
členem nejrůznějších světových 
vědeckých společností. Své práce 

uveřejňoval nejen v rodném jazyce, 
ale také v němčině, angličtině, fran-
couzštině, italštině, ruštině, srbštině 
a španělštině, které vesměs dobře 
ovládal. Ve svých pracích se proje-
voval velmi originálně, s četnými 
zajímavými praktickými postřehy. 
Přesto je nutno podotknout, že 
velký rozsah jeho zájmů mu neu-
možňoval jít ve všech oborech více 
do hloubky a mnohé své práce za-
ložil na velmi odvážných spekula-
cích. Zejména jeho kniha O nové 
soustavě světové na základě elekt-
rodynamických zákonů byla vědec-
kými kruhy značně zkritizována.

Během svého působení na vy-
soké škole byl Zenger sedmkrát 
jmenován děkanem. Mezi jeho žáky 

patřil například František Křižík 
či Milan Rastislav Štefánik, který 
na Zengerovu radu přestoupil ze 
studia stavebního inženýrství na 
filozofickou fakultu. Své pedago-
gické působení ukončil v 70. le-
tech 19. století. V důchodu se 
dále věnoval astrofyzice a dalším 
zájmům. Zemřel v Praze 22. ledna 
1908. Přestože byla jeho díla 
v mnoha směrech překonána, stal 
se Zenger prvním českým fyzikem 
světového jména. O jeho úspěšné 
vědecké i životní dráze svědčí fakt, 
že po něm byla pojmenována jedna 
planetka – Zengeria.

Mgr. Pavel Simet,
historické oddělení Oblastního muzea 

v Chomutově 

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

SUTAŠKOVÁ OZDOBA NA 
ŠATY

Ozdoba na šaty obdélníko-
vého tvaru z hnědé sutašky, hnědé 
bavlnky a zlatého dracounu za-
stupuje ve sbírkách Oblastního 
muzea v Chomutově textilní tvorbu 
Krušnohoří na počátku 20. sto-
letí. Ozdoba byla vyrobena firmou 
Kanneberg ve Vejprtech a do muzea 
se dostala v roce 1964 jako dar.

Textilní výroba manufaktur-
ním způsobem se na Chomutovsku 
stejně jako v Čechách prosazuje od 
18. století. Velmi významné místo 
zaujala výroba textilií ve Vejprtech, 
kde existovalo několik desítek pod-

niků. Kromě přípravy příze a tkaní 
bavlněných, vlněných a hedvábných 
látek tam byla zvláště rozšířena vý-
roba prýmků a korálkových kabelek. 
Mohutný impuls pro další rozvoj 
vejprtského prýmkařství znamenalo 
železniční spojení. V roce 1887 bylo 
z Vejprt do celého světa vyvezeno 
přes 408 tun prýmků. Před druhou 
světovou válkou existovalo ve 
Vejprtech okolo 40 prýmkařských 
firem. Prýmkařské a textilní firmy 
byly různě velké, v některých praco-
valy jen desítky zaměstnanců, jiné 
jich měly celé stovky.

Slávka Brůnová,
Oblastní muzeum v Chomutově
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Při distanční výuce nabízí žákům 
pomoc nízkoprahový klub Molo

Scioškoly poskytují připojení k internetu

Sluchátko nabízí psychoterapii po telefonu

Dluhoví poradci chtějí lidem pomáhat včas

Nízkoprahové zařízení Klub Molo 
organizace Světlo Kadaň nabízí mož-
nost bezplatné podpory při distanční 
výuce či přípravě do školy. „Při vyu-
žití možnosti můžeme žákům nabíd-
nout klidný a bezpečný prostor, kde 
se mohou prostřednictvím počítačů 
připojit na on-line výuku, vypracovat 
domácí úkoly, referáty a podobně. 

Mohou se také věnovat přípravě do 
školy. V rámci distanční výuky jsme 
schopni spolupracovat se školou 
a rodinou, pedagog i rodič se může 
obrátit na naše zařízení, můžeme také 
předávat informace od školy, pokud 
rodina nemá jinou možnost komu-
nikačního spojení,“ uvedla Simona 
Kůsová z Klubu Molo.

Využití prostoru pro podporu 
při distanční výuce je možné každý 
všední den od 9 hodin do 18 ho-
din, v pátek od 8 hodin do 16 ho-
din, vždy po předchozí domluvě 
s pracovníky.

Pracovník žáka objedná, dohod-
nou si časové rozmezí, aby se před-
cházelo většímu shlukování osob 

a žák měl tak zajištěn individuální 
přístup s pracovníkem.

Zájemci o službu mohou kontak-
tovat vedoucí zařízení na telefon-
ním čísle 725 867 953 nebo na e-
-mailové adrese vedouci.nzdmmolo.
svetlozs@seznam.cz, případně se 
mohou dostavit osobně na adresu 
Březenecká 4809, Chomutov.

Třem dětem ze základní školy 
Zahradní pomohla získat kvalitní 
připojení k internetu organizace 
Scioškoly. V době pandemie Scioškoly 
zprostředkují modem a vysokorych-
lostní připojení všem žákům, kteří 
kvůli hmotné nouzi na takové připojení 
nedosáhnou, a to negativně ovlivňuje 
jejich vzdělávání on-line systémem.

Kdo s připojením potřebuje po-
moci, může se na organizaci stále obrá-
tit. „Celkem jsme dětem předali třicet 
modemů s připojením, které zvládne 
často náročné výukové programy. 
Vše je pro děti zdarma po celou dobu 
využívání, k dispozici jim připojení 
bude po dobu trvání distanční výuky, 
modem jim zůstane natrvalo,“ uvedl 

ředitel Scioškol Marian Golis.
Kdo potřebuje pomoci, nebo pokud 

lidé vědí o někom v nepříznivé situaci, 
může zažádat na e-mail internetprovz-
delavani@scio.cz, kam uvedou jméno, 
telefonní kontakt a základní školu, kte-
rou žák navštěvuje. Scioškoly se spojí 
s rodiči žáka a jeho základní školou, 
posoudí aktuální situaci a následně 

předají modem, případně pomohou 
s připojením.

Tento projekt může podpořit veřej-
nost libovolnou částkou zaslanou na 
transparentní účet číslo 421841/5500. 
„Pro představu – zhruba za patnáct set 
korun dokážeme zajistit on-line při-
pojení na výuku jednoho žáka na celé 
pololetí,“ doplnil ředitel.

Mnozí lidé se dnes dostávají do 
situace, kdy nutně potřebují terapeu-
tickou pomoc. Možnost volby, kam si 
pro ni zajít, je však značně omezená 
a psychoterapie se může stát nedostup-
nou i pro ty, kdo jsou na její podporu 
léta zvyklí.

Řešením je terapeutická linka 
Sluchátko nabízející psychoterapii 
po telefonu. Sluchátko není krizovou 
linkou, je linkou pro terapie. „Mezi 
nejčastější potíže, se kterými se dnes 
klienti na linku obracejí, patří úz-
kostné stavy, problémy ve vztazích, 

dlouhodobé smutky a osamělost, 
ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině či 
depresivní stavy. Část volajících se ptá 
na možnosti péče o psychické zdraví 
nebo potřebuje pomoci s vyhledáním 
psychoterapeuta,” uvedla spoluzaklada-
telka Sluchátka Marie Malinová.

Po vytočení čísla 212 812 540 
v provozní době linky je volající spo-
jen s psychoterapeutem, který se mu 
bude věnovat až 50 minut. Terapeut se 
přizpůsobí tomu, co volající potřebuje 
řešit. Veškerá sdělení jsou důvěrná. 
Klient si může domluvit termín dalšího 

hovoru, setkat se se svým terapeutem 
takto může až třikrát. Pokud klient na 
základě této zkušenosti zjistí, že psy-
choterapie může být vhodná na řešení 
jeho potíží a chce v ní pokračovat, te-
rapeut na lince mu může pomoci najít 
kontakty na psychoterapeuty v jeho 
regionu.

Služba linky je poskytována 
zdarma, klient platí pouze běžné po-
platky svému telefonnímu operátorovi. 
Klient zůstává v anonymitě, identifi-
kován je pouze na základě telefonního 
čísla, ze kterého volá. Na lince pomáhá 

převážně dobrovolně třicet odbor-
níků. Službu poskytují členové České 
asociace pro psychoterapii a odborníci 
splňující kvalifikační kritéria této nebo 
dalších profesních asociací. Více infor-
mací na www.terapeutickalinka.cz.

Provozní doba Sluchátka:
Pondělí 8–14, 16–19 hodin
Úterý 9–11, 15–20 hodin
Středa 10–11, 12–22 hodin
Čtvrtek 9–11, 12–19 hodin
Pátek 9–18 hodin
Sobota 11–13 hodin
Neděle 11–12, 14–15.30 hodin

Mnoha obyvatelům Chomutova 
negativně ovlivňuje ekonomickou 
stránku života pandemie nemoci 
covid-19. Rezervy řady domácností 
se postupně vyčerpávají a možnosti 
zlepšit finanční situaci jsou minimální. 
Zadluženost se prohlubuje. Pokud se 
situace kolem splácení neřeší a dluh 
skončí u exekutora, je mnohem těžší 
zvládnout splácení s úroky a poplatky 
exekutorovi. Dlužníka exekuce při-
praví o finance, bydlení, hrozí rozpad 
rodiny, ztráta zaměstnání. Lidé by měli 
své dluhy řešit včas. Pomoc nabízejí 
pracovníci odboru sociálních věcí cho-
mutovského magistrátu. „Nečekejte 

a přijďte se poradit o finančních 
možnostech co nejdříve. Vzdělávejte 
se v oblasti finanční gramotnosti. 
Aktuálně provádíme individuální vzdě-
lávání podle potřeb klienta. Je třeba 
převzít odpovědnost za své závazky. 
Za tři až pět let můžete zvládnout in-
solvenci,“ vyzvala dluhová poradkyně 
Eva Winklerová.

I v oblasti exekucí jsou poradci při-
praveni pomoci se zefektivněním pod-
mínek splácení dluhu a se zastavením 
výkonu exekuce. „Poradíme s konsoli-
dací půjček, oprávněností výše dluhů, 
pomůžeme při jednání s věřiteli, exeku-
tory a insolvenčním správcem,“ dodala.

Strach z dluhů většinou po překro-
čení určité hranice člověka paralyzuje. 
Z této obavy si lidé nepřipouští, že 
dluhy mají. Nevybírají si poštu. Pracují 
nelegálně. Tím krátkodobě řeší finanční 
tíseň. „Život ze dne na den se stane při-
rozenou součástí jejich života. Bohužel 
tím negativně ovlivňují nejen sebe, ale 
i své potomky, kteří berou takový život 
jako normu. Z takového bludného kruhu 
už se sami těžko dostávají. V rodině se 
zvyšuje stres, napětí i agresivita. Změny 
je možné dosáhnout, pokud klient 
opravdu chce udělat něco pro sebe i své 
blízké,“ upozornila dluhová poradkyně 
Barbora Cabalová.

Pracovníci odboru sociálních věcí 
si uvědomují obrovskou zátěž dluhy 
a exekucemi ve městě i horší možnosti 
získat vhodné zaměstnání a bydlení. 
„Snažíme se tedy lidem pomoci co 
nejdříve. Nehodnotíme důvody dluhů, 
snažíme se odstranit jejich příčiny a mi-
nimalizovat následky. Spolupracujeme 
s pracovními agenturami a pomáháme 
hledat vhodné zaměstnání. Naše pod-
pora může být jedním z prvních kroků 
ke zlepšení situace v rodině,“ dodala 
Barbora Cabalová.

Zájemci o pomoc s dluhy mohou 
poradce kontaktovat na telefonních čís-
lech 702 269 915 a 720 044 050.
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Děti z přípravné třídy 
hodovaly při masopustu

Mladí fyzikáři se probojovali 
do krajského kola soutěže

Celý jeden týden byl v přípravné 
třídě základní školy Hornická za-
měřený na masopust a jeho tradice. 
Děti se například dozvěděly, co 
je Popeleční středa, půst a Tučný 
čtvrtek. „Jelikož jsme odmítali 
držet půst, tak děti plnily jitrnice 
a jelita. Každý si také namaloval 
svůj koláček a poté jsme ho i upekli 
v naší nové školní kuchyni. Koláčky 
ochutnaly samy děti i vedení školy. 

Všem moc chutnaly,“ uvedla ředi-
telka školy Ivana Dudková.

Další aktivitou bylo vyrábění 
masopustních masek. Děti si mohly 
vybrat z několika zvířecích motivů, 
třeba králíka, vlka, lišku, prase či 
sovu. Maskotem masopustu byl 
klaun Brumla, při jehož tvoření děti 
opět pomáhaly. Masopustní průvod 
potěšil nejen učitelky, ale i vedení 
školy, kuchařky a školníka.

Ani uzavření škol nezastavilo 
konání vědomostních a dovednost-
ních soutěží žáků základních škol. 
Tak tomu bylo i s letošním okresním 
kolem fyzikální olympiády, které se 
uskutečnilo díky Domečku Chomutov 
a učitelek fyziky Oliny Hrudkové ze 
základní školy Školní a Valje Bímové 
ze základní školy Na Příkopech. 
„Pravda, účast byla o poznání nižší 
než v jiných letech. Bylo to i z důvodu 
on–line formy soutěže, ale potěšující 

je fakt, že pět soutěžících byli úspěšní 
řešitelé náročných úkolů a fyzikálních 
příkladů,“ uvedl ředitel základní školy 
Na Příkopech Miloslav Hons.

V kategorii 8. ročníku postoupili do 
krajského kola David Gross a Kristýna 
Štaffová a mezi deváťáky se do kraj-
ského kola nominovali dokonce tři 
soutěžící, Natálie a Adéla Sawrukovi 
a Anežka Prošková. Všichni jsou ze 
školy Na Příkopech. Krajské kolo se 
bude konat tento měsíc.

Zápisem na 
Zahradní 

provede Květík

Již loni přišli předškoláci 
o jednu nezapomenutelnou etapu 
svého života, kterou je zápis do 
1. třídy. Letos to ale základní škola 
Zahradní vyřešila tak, aby před-
školní děti mohly na tento den také 
vzpomínat, a převedla zápis, stejně 
tak jako výuku většiny žáků školy, 
do on-line prostředí. „K tomuto 
nápadu jsem se rozhodla využít 
školního maskota. Jelikož je škola 
na sídlišti Zahradní, bylo hned 
jasné, že maskot bude zahradník, 
kterému žáci krátce po jeho zro-
zení vybrali jméno Květík. Žáci 
školy se s Květíkem potkávají na 
všech školních akcích včetně zápisu 
prvňáků,“ uvedla učitelka Monika 
Charvátová.

Letos se tedy Květík představí 
předškolákům on-line na stránkách 
www.2zscv.cz. Po úvodním videu 
čeká předškoláky interaktivní pre-
zentace, kde spolu s Květíkem pro-
jdou různé místnosti a plní úkoly, 

stejně jako každý rok ve škole u zá-
pisu s učitelkami. „Mohou si tak 
prověřit, zda znají barvy, geome-
trické tvary, zda umí počítat nebo 
převyprávět pohádku O perníkové 
chaloupce. Po splnění každého 
úkolu získávají kód – písmenko 
nebo číslo, které si s rodiči zapi-
sují,“ popsala učitelka.

Když děti projdou všemi devíti 
místnostmi, kliknou na diplom, 
který drží Květík. Otevře se jim de-
vět zámečků, do kterých vloží kódy, 
které sbíraly. Pokud vše splnily 
správně, prošly úspěšně zápisem 
a mohou si za odměnu vytisknout 
diplom. Když tento diplom ukážou 
v září první den ve škole Květíkovi, 
dostanou od něj odměnu.

A aby ani ostatní žáci školy 
nepřišli zkrátka, mohou se také po-
dívat na video, aby jim Květík při-
pomněl místo, na které se už určitě 
všichni těší, až se tam zase budou 
moct vrátit.

Do kyberprostoru se přesunul 
školní parlament i časopis

Okresní kolo 
olympiády 
v angličtině

Již téměř rok s několika málo 
přestávkami jsou dveře škol zavřené 
a výuku nahradil on-line prostor. 
Průmyslová škola v Chomutově se 
snaží jako každá jiná škola fungovat 
alespoň stejně dobře jako při běžné vý-
uce, i když udržet chod tak velké školy 
v této době není právě nejjednodušším 
úkolem. „I takové aktivity jako třídní 
schůzky pro rodiče nebo den otevře-
ných dveří pro naše uchazeče škola 
organizovala úspěšně v kyberprostoru. 
K tomuto účelu sami žáci pomohli 
vytvořit virtuální 3D prohlídku školy, 
učitelé připravili videospoty, kde kon-
krétní prostory školy jsou uchazečům 
i jiným zájemcům představeny. Zde 
nezbývá než smeknout klobouk právě 

před všemi vyučujícími, kteří za rok 
udělali v on-line výuce takový pokrok, 
na který bychom v běžných podmín-
kách možná čekali deset let,“ popsala 
zástupkyně ředitele Dana Žižková.

Výuka funguje on-line, učitelé 
se naučili využívat aplikace Office 
365 a mnohé další, které se snaží 
do výuky zavádět, aby své hodiny 
zatraktivnili tak, aby byly pro jejich 
žáky alespoň zajímavé, pracují s mul-
timédii, tvoří interaktivní materiály, 
natáčí videospoty, hodiny obohacují 
pestrými kvízy, únikovými hrami, 
které právě žáci obzvlášť velmi vítají. 
Ale nezahálejí ani sami žáci, v on-line 
prostoru organizují školní parlament, 
pracují v různých pracovních týmech, 

vytvořili mediální tým, chystají se na 
vytvoření školního časopisu, účastní 
se fotosoutěže, svými příspěvky se 
podílejí na udržování chodu sociálních 
sítí, pomáhají vytvářet propagační 
materiály školy a tímto se zdokona-
lují především v takzvaných měkkých 
dovednostech.

Měsíce březen a duben jsou obdo-
bím, kdy na škole probíhá přijímací 
řízení uchazečů do budoucích prvních 
ročníků a zároveň si žáci druhých roč-
níků vybírají specializace, ve kterých 
budou dále ve svém studiu pokračovat. 
I na propagaci těchto oborů se podíleli 
sami žáci i učitelé a jejich videospoty 
je možné zhlédnout na webových 
stránkách školy.

Přestože se žáci učí na dálku 
a nemohou se účastnit různých 
školních akcí a soutěží, poda-
řilo se zrealizovat okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. 
Základní školu Kadaňská repre-
zentovaly Tereza Šindelářová ze 
7.C a Markéta Pouzarová z 9.A. 
„A obě byly velmi úspěšné. 
Terka vybojovala skvělé 8. místo 
a Mája dokonce ve své kate-
gorii zvítězila, čímž si zajistila 
postup do dubnového krajského 
kola. Oběma gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci naší školy,“ 
uvedla učitelka angličtiny Helena 
Mouleová.
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Keramické dárky vyrobili 
prvňáčci seniorům

Ani pandemie nezastavila 
projektové vyučování

Škola otevírá čtyři přípravné třídy

Učitelé dětem čtou před spaním

Výuku zpestřily 
snídaně 
i bláznivé pátky

V době, kdy mohli do škol 
chodit pouze žáci prvních a dru-
hých ročníků, se prvňáci ze zá-
kladní školy v ulici Akademika 
Heyrovského už moc těšili na 
příchod jara a také na Velikonoce. 
„Aby si těšení zpříjemnili, začali si 
v keramické dílně v hodinách vý-
tvarné tvořivosti vyrábět mističky 
na osení či různé zápichy v podobě 

zajíčků, beránků a slepiček,“ řekla 
učitelka Eva Opálková.

Děti myslely nejen na sebe a své 
rodiny, ale i na babičky a dědečky, 
kteří žijí v domovech důchodců 
a v této těžké době nemohou chodit 
ven. A tak se rozhodly, že pro ně při-
praví malé keramické dárky a přá-
níčka, která by jim mohla vykouzlit 
úsměv na tváři a zlepšit náladu.

Učitelka Markéta Crhová ze zá-
kladní školy Na Příkopech připra-
vila pro žáky na druhém stupni dva 
rozsáhlé a velmi zajímavé projekty. 
Přes nutná omezení se oba podařilo 
úspěšně uskutečnit.

V prvním projektu si žáci 
na druhém stupni připomínali 
Mezinárodní den památky obětí ho-
locaustu. Zejména ti mladší si zpo-
čátku se slovíčky jako holocaust, 
šoa či antisemitismus moc rady 
nevěděli, přesto prokázali, že jim 
toto téma není úplně cizí a že toho 
ve skutečnosti opravdu hodně vědí. 
„Možná by ani nebylo třeba ukázek 

ze zdokumentovaného vyprá-
vění Evy Zelené, která zažila čtyři 
koncentrační tábory, nebo z filmů 
Všichni moji blízcí a Síla lidskosti, 
nabídnutých žákům jako příprava 
na samotnou práci,“ uvedl ředitel 
školy Miloslav Hons.

V průběhu on-line realizace se 
zvlášť u jmen mladších školáků dru-
hého stupně neustále na obrazovce 
monitoru rozsvěcovala ruka, protože 
se chtěli s ostatními podělit, co o této 
době kde četli, viděli či slyšeli z vy-
právění. „Velmi milým překvapením 
byly jedním žákem šestého ročníku 
zprostředkované vzpomínky přímo 

pamětníka těchto nelehkých časů, 
jeho dvaadevadesátiletého dědečka. 
Většina žáků už také ví, kdo byl 
Nicholas Winton,“ doplnil ředitel.

Z ještě větší hloubi naší histo-
rie byl druhý realizovaný projekt 
s názvem S Hvězdou nad sebou, ale 
hvězdně ne. Cílem bylo seznámit 
žáky se zajímavostmi, osobnostmi 
a uměleckými památkami souvi-
sejícími s bitvou na Bíle hoře, od 
které loni uběhlo 400 let. Žáci plnili 
různé úlohy, zjišťovali různá fakta 
a při výtvarné výchově si zkoušeli 
výtvarně zpracovat třeba letohrádek 
Hvězda.

V září letošního roku budou 
v základní škole 17. listopadu ote-
vřeny čtyři přípravné třídy pro děti 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, u kterých 
je předpoklad, že zařazení do pří-
pravné třídy vyrovná jejich vývoj. 
Přednostně pak děti, kterým byl 
povolen odklad povinné školní do-
cházky ve školním roce 2021/2022. 
Kapacita každé ze čtyř tříd je pat-
náct dětí.

O zařazování do přípravné třídy 
základní školy rozhoduje ředitel 
školy na žádost zákonného zástupce 
dítěte a na základě doporučení 
školského poradenského zařízení. 
V případě zájmu o umístění dítěte 
v přípravné třídě mohou zákonní 
zástupci kontaktovat ředitelku školy 
Hanu Horskou na telefonním čísle 
474 656 598 či 777 646 450, pří-
padně e-mailem na reditelka@1z-
scv.cz či hana.horska@1zscv.cz.

Blíží se večer, v posteli již čeká 
plyšáček a děti s nastraženými oušky. 
To už se děti ze základní školy Duhová 
cesta těší na setkávání se svými škol-
ními kamarády a učiteli při večerních 
on-line četbách. „Učitelky a učitelé 
se pravidelně proměňují v rozhlasové 
herce a dětem předčítají. Ti menší se za-

poslouchávají do prvních pohádkových 
příběhů, starší pak prožívají dobrodruž-
ství hrdinů například od spisovatelky 
J. K. Rowlingové,“ popsala učitelka 
Adéla Marschalková. Největší odměnou 
pro všechny vyučující jsou spokojené 
úsměvy nejen dětí. Večerní čtení se totiž 
mnohdy stává setkáváním celých rodin.

Prvňáčci i druháčci ze základní 
školy Kadaňská si jako jejich vrstevníci 
z jiných škol museli po čase opět zvykat 
na vyučování na dálku. „Všichni se sna-
žíme, abychom si tyto dny zpříjemnili, 
a tak jsme kromě běžné výuky zařadili 
i středeční společné snídaně před vý-
ukou, kde si povídáme, co je u nás no-
vého a o všem možném, jen ne o učení,“ 
popsala učitelka Petra Kinclmanová.

Protože je třída druháčků samý 
smíšek, zařadili si do výuky i bláznivé 
pátky. „První bláznivý pátek jsme si 
zpříjemnili bláznivými účesy,“ dodala 
učitelka.

Děti se zájmem o pohyb se mohou hlásit do 
sportovní třídy základní školy Na Příkopech

Základní škola Na Příkopech vyhla-
šuje výběrové řízení do sportovní třídy 
6. ročníku se zaměřením na všeobecný 
pohybový rozvoj. Otevřena bude od 
1. září 2021. Třída je určena pro kluky 
a dívky ze současného 5. ročníku. 
V této třídě se pojí sportovní příprava 
se školní. „Chceme v rámci vzděláva-
cího procesu všestranně připravit mladé 
sportovce pro odpolední specializo-
vané tréninky, které absolvují ve svých 
klubech. Rozšířené hodiny tělesné 
výchovy mají důležitý vliv pro zdravý 

vývoj a růst dítěte. Tělesná a pohybová 
sportovní výchova je zaměřena na vše-
strannou sportovní přípravu,“ vysvětlil 
ředitel školy Miloslav Hons.

Ve sportovních třídách se tvoří 
soudržné kolektivy a pevná přátelství, 
protože všichni žáci mají stejné zájmy 
a životní ambice. Především umožňují 
všestranný rozvoj všech dovedností 
a vlastností, které podmiňují úspěšné 
zapojení žáků do různých sportů. 
V těchto třídách jsou výborní fotba-
listé, košíkáři a košíkářky, florbalisté, 

ale i sportovci, kteří dělají individuální 
sporty, tedy zápasníci, gymnasté, ale 
i sportovní tanečnice a baletky.

O tom, že na sobě tvrdě a správně 
pracují, svědčí i jejich sportovní vý-
sledky. „Nejvýraznější jsou výsledky 
našich mladých fotbalistů. Několikrát 
byli nejlepší nejen na úrovni okresu, 
ale i kraje a poháry, které získali, jsou 
pěknou ozdobou sportovní vitríny 
školy. Jako úspěšné absolventy naší 
školy musím zmínit například Lydii 
Moskvitinovou a Jiřího Radu, kteří se 

jako výborní atleti prosazují ve svých 
kategoriích i na mistrovství repub-
liky. Reprezentovali Ústecký kraj i na 
Olympiádě dětí a mládeže,“ doplnil 
ředitel.

Přihlásit dítě do sportovní třídy 
mohou zákonní zástupci osobně přímo 
ve škole, na telefonu 474 651 418, pro-
střednictvím elektronické přihlášky na 
www.3zscv.cz nebo si z těchto stránek 
přihlášku stáhnout a vyplněnou ji při-
nést do školy. Přihlášku je nutné podat 
do 30. dubna.
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   RAI MOST s.r.o.  obsazuje tyto pozice:  

 

 

Všechna aktuální volná místa:               http://kariera.recticel.cz 
 
 
RAI MOST s.r.o. 
Průmyslová zóna Joseph  
Tel.: 415 400 120, 720 978 148 
e-mail: rai.info@recticel.com 

 
 
 

 
 

 
OPERÁTOR VÝROBY 

OPERÁTOR VÝROBY-FOREMAN 
 

DŘEVĚNÉ
BRIKETYBRIKETY

4,80
OD Kč / kg

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBAKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DŘEVĚNÉ
PELETYPELETY

4,86
OD Kč / kg

"CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ!""CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ!"

DĚČÍN

KARLOVY VARY

+420 

prodejna.jirkov@biomac.cz

JIRKOV

777  331  061

Další nejbližší prodejny:

PLOSKOVICE

ŘEVNIČOV

+420 

prodejna.decin@biomac.cz737  060  491

+420 

prodejna.karlovyvary@biomac.cz777  822  725 

+420 

prodejna.ploskovice@biomac.cz704  988  389

+420 

prodejna.revnicov@biomac.cz721  403  692

   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
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KŘÍŽOVKA V dubnu před 125 lety byl založen Krušnohorský (tajenka), jehož členové pocházeli z Chomutova, Jirkova a Hory sv. Šebestiána.
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OSMISMĚRKA Muzeum se letos věnuje období jednoho uměleckého slohu. VTIPY

Baví se dva školou povinní 
kamarádi po svátcích: „Tak jak jsi 
oslavil Velikonoce?” 
„Vykoledoval jsem si zaracha.“

Baví se dva chlapi v hospodě 
a jeden se ptá druhého: „Tak 
co? Udělali jste s manželkou 
o Velikonocích dobrý skutek?” 
„Ano, přišla tchýně a my jsme jí 
udělali takovou výjimku.“ 
„A jakou?” 
„Pustili jsme ji dovnitř.“

Babička: „Brzy budou Velikonoce. 
Kubo, půjdeš na kočičky?” 
„Těžko! Táta říkal, že mám na 
holky ještě čas.“

Velikonoční řidič je viditelně ve 
veselejší náladě a už ho zastavuje 
policejní hlídka. K autu přijde 
mladá policistka a spustí: „Tak 
si vystupte, pane řidiči, co ta 
pomlázka za volantem?” 
„Jé, promiňte, slečno,“ usmál se 
řidič, „já nevěděl, že chcete taky 
vyšupat…“

Koledníci dořeknou koledu a teta 
přinese z domu mísu vajíček. 
„Chcete nějaké vejce, chlapci?” 
„Určitě, teta,“ natahují ruce 
koledníci. 
„Výborně, takže to bude šest 
korun za jedno.“

Říká velikonoční beránek 
smutně: „Jsem z formy.“

ADICE, AKTIN, ANION, ÁRIETA, CAPOT, CESTA, HORNA, KAPNA, KARAVAN, KUPON, 
LEPRA, LOKTY, LVÍČE, NÁPLAV, NESYTA, NORCI, ODSUN, OHAREK, ORKÁN, OSLÁŘ, 
OTISK, POLYFON, REÁLNO, RODEO, SCIFI, SPISY, TRNKY, TYRAN, VČELY
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Neváhejte s přihláškou na příměstský 
tábor, zájem je obrovský

Vzdělávací i volnočasové orga-
nizace ve městě zveřejnily nabídku 
příměstských táborů na léto. Přestože 
každým rokem kapacita příměstských 
táborů narůstá, rychle se plní a již 
v polovině února byly některé tábory 
plně obsazené.

Kultura a sport Chomutov připra-
vila program oblíbeného příměst-
ského tábora Miniškoly sportu. 
Přichystáno je celkem šest týdenních 
turnusů, první začíná v polovině čer-
vence. Pracovníci organizace začali 
program plánovat bez ohledu na 
současná omezení. „Někomu může 
přijít zvláštní plánovat léto v situ-
aci, kdy lidé nevědí, co bude příští 
týden. My ale nechceme jen sedět 
a čekat. Doufáme, že vše povolí a my 
si s dětmi budeme moci užít bezva 
léto,“ řekla k tomu jednatelka společ-
nosti Věra Fryčová.

Miniškoly sportu probíhají už déle 
než patnáct let, program i organizace 
jsou tak velmi osvědčené. Od pondělí 
do pátku čeká na děti program plný 
pohybu, ať už v hale, nebo venku pod 
širým nebem. Vyzkoušejí si různé 
sporty a navštíví několik areálů, od 
sportovní haly přes atletický stadion až 
po lezeckou arénu. Na poslední den tá-
bora je vždy naplánován celodenní vý-
let do okolí. „Navštívíme třeba stezku 
Maxipsa Fíka v Kadani, vlakový 
depozitář u chomutovského nádraží 
nebo si zahrajeme laserovou střílečku 
v Mostě,“ uvádí pro příklad Fryčová.

Tábor je určený pro děti od šesti 
do třinácti let, jeden táborový běh má 
kapacitu třicet dětí.

S DOMEČKEM NA VÝLETY 
I ZA HRAMI

Chomutovský Domeček má již 
polovinu táborů obsazenou. Volné ka-
pacity zbývají v příměstském táboru 
4teens, který se koná od 2. do 6. srpna 
a děti si při něm užijí laser game, 
escape, bowling, lanový park či do-
vádění v aquaparku. Tábor je vhodný 
pro děti od 12 do 16 let.

Od 9. do 13. srpna se koná pří-
městský tábor s názvem Výlety 
a výšlapy. Ten je pro děti od druhé do 
páté třídy základní školy. Výletníci 
se podívají do chomutovského 
zooparku, navštíví i porcelánku a zá-
mecký park v Klášterci nad Ohří, 
projdou Bezručovo údolí, zadovádí 
si v Aquasvětě, v Děčíně poznají 
Pastýřskou stěnu i zoologickou za-
hradu, v Kadani pak zavítají ke Svaté 
bráně i do Jump arény.

Volnou kapacitu hlásí ještě i poby-
tový tábor v Zásadě u Kadaně. Tam 
děti pojedou od 1. do 10. července. 
Čekají je poznávací výlety, osvojení 
si tábornických dovedností, lov keší, 
natáčení videí a etapová hra na téma 
policejní akademie.

Domeček dále pořádá příměst-
ské tábory Farma, Týden plný vý-
letů a K&K kemp, ty jsou však již 
obsazené.

CELOTÁBOROVÉ HRY 
V ZOOPARKU

Otálení s přihláškou na tábor 
v zooparku určitě není na místě. 
Bývají tam zaplněné velmi rychle. 
„Řada maminek i tatínků se nás už na 
letní tábory ptala,“ potvrzuje zájem ze 
strany rodičů ředitelka zooparku Věra 
Fryčová. „Jsou zvyklí, že je vypisu-
jeme vždy na přelomu února a března 
a termíny si ostražitě hlídají,“ dodává 

s tím, že spousta dětí se na tábor vrací 
několik let za sebou.

Letos je v plánu sedm pětiden-
ních táborových turnusů, první 
začíná 12. července a poslední 
proběhne závěrečný prázdninový 
týden. Základnou táborníků bude 
jako každý rok budova ekocentra, 
děti však většinu času stráví venku 
na čerstvém vzduchu. V programu se 
objeví všechny zážitky, které nabízí 
areál zooparku i jeho okolí – krmení 
zvířat, jízdy na ponících, jízda Safari 
expresem i zoovláčkem nebo koupání 
v Kamencovém jezeře. Děti navštíví 
také psí útulek či záchrannou stanici 
pro handicapovaná zvířata.

Novinkou budou celotáborové 
hry s odměnami na konci každého 
turnusu. Bude jich několik. „Při jedné 

si děti hravou formou vyzkoušejí ka-
ždodenní práci staročeských sedláků, 
při další budou různými způsoby po-
máhat chránit naši planetu,“ naznačila 
ředitelka náplň připravených her.

V MUZEU ZACHRÁNÍ 
LIDSTVO

Oblastní muzeum připravuje letní 
příměstské tábory, které budou plné 
her, výletů a zábavy. V termínu od 
19. do 23. července je tématem tábora 
Zachraňte lidstvo! Za pomoci integro-
vaného záchranného systému se děti 
naučí základům zdravovědy, první 
pomoci a požární ochrany. Formou 
hry si osvojí pravidla bezpečnosti 
a pokusí se zachránit lidstvo.

Od 9. do 13. srpna se bude konat 
Cesta do středověku. Příměstský tá-
bor formou výletů, her a zábavných 
kvízů přesune děti do doby udatných 
rytířů, v níž si budou moci osvojit 

sedm rytířských ctností. V závěru 
turnusu bude nachystáno pasování 
panošů do rytířského stavu, kterého se 
zúčastní také dvorní dámy.

PŘEŽITÍ NA KOČIČÁKU
Pět turnusů příměstských táborů 

připravilo pro letošní rok Muzeum 
československého opevnění z let 
1936–1938 Na Kočičáku. „Pro nás 
je největší odměnou, že se děti vra-
cejí a že je to  baví, i když vědí, že 
je to u nás drsnější a s jasnými pra-
vidly. Naše tábory, jak se všeobecně 
ví, jsou zaměřené na historii, pří-
rodu, přežití a celkově pohyb v lese. 
Z dětí se za těch pár dní nesnažíme 
udělat vojáky. U nás jim ukazujeme 
obyčejné základy pro pohyb a pře-
žití v lese, které jsou nutné, aby se 

mohly dál rozvíjet,“ uvedl předseda 
muzea Jiří Piramovský.

Poslední roky jsou tábory zamě-
řené i na rozdíly mezi počítačovými 
hrami a realitou. „V internetovém 
světě se v hrách děti nají balíčkem 
pod kamenem či jinými bonusy. 
V přírodě je to jiné, ta vám v dešti či 
drsném počasí nic neodpustí, pokud 
nejste dobře připraveni. Zkouškou 
je i plížení či pohyb v křoví, v počí-
tači je panáček velmi rychlý a pře-
koná takřka vše. U nás je to jinak, 
kopřivy pálí, maliní píchá a země je 
špinavá,“ vysvětlil.

Od 12. do 16. července bude tábor 
určený pro děti ve věku 7 až 10 let, 
o týden později vyjedou na Kočičák 
děti od 10 do 12 let a poslední týden 
v červenci se v přírodě zabydlí děti od 
12 do 15 let. V týdnu od 2. do 6. srpna 
se budou moci táborníci od 8 do 
12 let zúčastnit výletů po opevnění, 
od 9. do 13. srpna je připraven tábor 
na téma přežití pro všechny, tedy pro 
děti od 7 do 12 let.

DOBRODRUZI SE SEJDOU 
V KNIHOVNĚ

Chomutovská knihovna přivítá 
v létě všechny dobrodruhy, kteří si 
chtějí vyzkoušet přežít na opuštěném 
ostrově. Termíny jsou vypsané na 
19. až 23. července a 9. až 13. srpna. 
Děti budou tvořit mapy, desky na de-
níky, poznávat rostliny i zvířata, vyrá-
bět a také vyjedou na výlet do Horní 
Libchavy. Tábor je určený pro děti od 
8 do 11 let.

S TÁBORNÍKY DO 
STŘEDOVĚKU

Pořadatelé příměstských táborů 
mohou využít nabídky agentury 
Modua, která zavede malé tábor-
níky do středověku a stanou se 
tak hosty Bratrstva ostrého meče. 
„Dozví se něco o historii z vyprá-
vění členů bratrstva, například jak 
tehdejší lidé žili, co jedli a jak se 
bavili. Také si ověří zručnost a od-
vahu v rytířských a dovednostních 
soutěžích, budou si moci prohléd-
nout a vyzkoušet středověkou zbroj 
a zbraně, naučit se základům šermu 
mečem, sekerou, palcátem, bijákem 
či cepem,“ konkretizoval organizá-
tor Jiří Šnábl. Na programu budou 
také ukázky dobových řemesel 
i jídelníčku.

Zájemci mohou organizátory 
kontaktovat na telefonu 602 309 590 
nebo e-mailem modua@modua.cz.
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 7.4.   Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. Dr. Beneše, Spořická, Školní, 
Poděbradova + vnitroblok

 8.4.   28. října, Školní, K. Světlé, zadní trakt u magistrátu, Wolkerova, Nádražní, 
Lipská k uhelným skladům

 13.4.   Zborovská (Dehtochema), Za Zborovskou, Bezručova, Škroupova od ul. 
Bezručova po Blatenskou, Blatenská od ul. Škroupova po Zborovskou, 
Buchenwaldská

 14.4.   U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova

 15.4.  Vodní, Ctiborova, Žerotínova, Jugoslávská, Sladkovského, chodníky Dukelská 

 20.4.  Pražská od ul. Dolní po skládku, Na Moráni - k masokombinátu, průmyslová 
zóna (ul. Raisova) 

 21.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M. Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

 24.4.  Edisonova mimo chodníky u NsP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquasvěta 

 22.4.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 
Revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od 
ul. Na Bělidle po Alfonse Muchy - chodníky, Farského, Mánesova

 27.4.  Partyzánská, Heydukova, Grégrova, Sklepní, Mostecká - část, K. Buriana, 
Selská, Arbesova, Vinohradská - chodníky, Puškinova, Na Příkopech

 28.4.  Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční

 29.4.  Zadní Vinohrady, Alfonse Muchy, U Kamencového jezera

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

Zápisy do škol i školek budou 
v letošním roce opět bez dětí

Díla Zdeňka Svěráka připomněly 
plakáty před divadlem

Koupí takzvaného Solidárku může 
veřejnost přispět na krmivo pro zvířata 
v zooparku, který je již dlouhé týdny ná-
vštěvníkům nepřístupný. Pomoci mohou 
lidé už padesátikorunou. Na stránkách 
www.zoopark.cz je odkaz na Solidárek. 
Tam si lidé mohou vybrat, komu naplní 
misku. K dispozici je dvacet druhů zví-
řat, například velmi oblíbení medvědi či 

tuleni, ale také charzy, velbloudi, pandy, 
rosomáci a další. U každého zvířete je 
částka, kterou mohou lidé přispět na kr-
mivo, pohybuje se od padesáti do dvou 
set korun. Po výběru daného zvířete 
vyplní dárce své osobní údaje, zvolí způ-
sob on-line platby a provede ji. Za to do-
stane e-mailem poděkování a certifikát, 
že zvíře ze zooparku podpořil.

Zápisy k povinné školní docházce 
pro školní rok 2021/2022 opět pro-
běhnou bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole v zákonném termínu od 1. do 
30. dubna 2021. Preferované je podání 
žádosti zasláním do datové schránky, 
e-mailem s elektronickým podpi-
sem nebo poštou, případně online na 
webových stránkách jednotlivých 
škol. Pokud zaslání není možné, lze 
formulář žádosti o přijetí k povinné 
školní docházce osobně přinést ve 
dnech 14. a 15. dubna do kanceláře 
příslušné školy.

Zápis dětí do mateřských škol 
zřizovaných statutárním městem 
Chomutovem se bude konat od 3. do 
14. května 2021. Mateřské školy bu-
dou organizovat zápisy bez osobní 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
ve škole. I školky upřednostňují po-
dání přihlášky datovou schránkou, 
e-mailem s elektronickým podpi-
sem, poštou. V krajním případě podle 
konkrétní situace je možné podat ji 
osobně. Informace k zápisům jsou 
průběžně aktualizovány na webových 
stránkách škol a školek.

Lidé po celé republice si koncem 
března připomněli nespočet scénářů 
a filmových rolí, které má na svém bo-
hatém tvůrčím kontě Zdeněk Svěrák. 
Oblíbený autor a herec totiž oslavil 
85. narozeniny a ke gratulantům se 
na dálku připojila také Kultura a sport 
Chomutov.

Využila k tomu velkou výlepovou 
plochu před chomutovským divadlem, 
kterou celou věnovala právě Zdeňku 
Svěrákovi. Zaplnily ji filmové plakáty 
z nejrůznějších snímků, k nimž buď 
psal scénář, nebo v nich hrál. „Zdeněk 
Svěrák je v české kultuře naprosto je-

dinečnou postavou, proto mu chceme 
při příležitosti jeho narozenin vzdát 
hold, poděkovat a samozřejmě po-
blahopřát,“ řekla jednatelka Kultury 
a sport Věra Fryčová.

Plakáty ukazují průřez Svěrákovou 
tvorbou. Řada z nich pochází z ar-
chivu chomutovského kina, najdou se 
tu však i perly staršího data. Například 
Jáchyme, hoď ho do stroje! je film 
z roku 1974, společně s Ladislavem 
Smoljakem ho tedy napsali skoro před 
padesáti lety. Mezi plakáty samo-
zřejmě nechybí oscarový Kolja nebo 
nejnovější pohádka Tři bratři.

Sčítání lidu přes elektronický 
formulář bylo prodlouženo

On-line sčítání lidu bylo prodlou-
ženo až do 11. května. Elektronický 
formulář je možné vyplnit na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní 
aplikaci. Kdo se takto nezapojí, má 
zákonnou povinnost od 17. dubna do 
11. května vyplnit a odevzdat listinný 
formulář. Jeho distribuci zajišťují 
sčítací komisaři. V případě potřeby se 
lidé mohou obrátit na infolinku 840 
30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné 
odeslat v předtištěné obálce prostřed-
nictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na kontaktních místech 
České pošty. V Chomutově budou tato 

kontaktní místa na poštách v ulicích 
Farského, Jiráskova, Kundratická 
a Zahradní. Odeslání bude zdarma. 
Podrobnější informace naleznete na 
webu www.scitani.cz.

Zapojení se do sčítání je ze zákona 
povinné pro všechny osoby, které mají 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad devadesát dní na území ČR. Sečíst 
se musí každá osoba, bez ohledu na 
místo skutečného pobytu, věk, své-
právnost a zdravotní stav. Za osoby 
mladší 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k tomu oprávněná.
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Radost z bronzu Levharticím kalí 
fakt, že soupeř zápas vzdal

Sportovními výkony našetřili potřebným

V chomutovské sportovní hale 
se pod názvem Final Four uskutečnil 
dvoudenní turnaj nejlepších čtyř druž-
stev Českého poháru žen v basketbale. 
Pro Levhartice Chomutov znamenal 
šanci na vybojování první cenné me-
daile z elitní seniorské soutěže řízené 
ČBF v historii klubu. A to se nakonec 

povedlo, i když do průběhu i výsledků 
výrazně promluvil pozitivní test na co-
vid-19 v jednom z týmů.

Ve společnosti KP Brno, Slavie 
Praha a USK Praha mohly chomu-
tovské basketbalistky jen překvapit. 
Možnost měly v úvodním utkání proti 
Brňankám, ale přes vynikající výkon 

a do závěru třetí čtvrtiny vyrovnaný 
stav nakonec Levhartice prohrály 57:74. 
„KP Brno je účastníkem EuroCupu 
a v současnosti druhým nebo třetím nej-
lepším týmem v republice a já jsem byl 
neskutečně pyšný na holky, jak zápas 
zvládly. Třicet minut jsme s nimi hráli 
vyrovnanou partii a druhá čtvrtina byla 
asi naše nejlepší v celé sezoně. Vyhráli 
jsme ji 17:7 a takovému soupeři jsme 
dovolili jen sedm bodů. Nakonec jsme 
sice prohráli, ale se vztyčenou hlavou,“ 
shrnul trenér Tomáš Eisner dojmy 
z utkání, které jeho svěřenkyně poslalo 
do boje o bronz.

V něm se měl Chomutov druhý 
den utkat proti Slavii Praha a poté si 
to KP Brno a USK Praha měly rozdat 
o celkové prvenství v Českém poháru. 
Nakonec k tomu nedošlo, protože jedna 
z hráček Brna měla pozitivní antigenní 
test na covid-19. „Dokážeme se vy-

rovnat s porážkou, ale hrozně špatně 
se srovnáváme s tím, když se nehraje,“ 
netajil trenér Eisner rozladění ze situace, 
která nastala jen hodinu a půl před za-
čátkem zápasu. „Je to bohužel fenomén 
dnešní doby a je jasné, že i pro pořada-
tele bylo těžké udělat tohle rozhodnutí, 
ale nakonec je z preventivních důvodů 
lepší to odložit.“

K dohrávce turnaje v Chomutově 
došlo první dubnový den, tedy těsně 
před uzávěrkou CHN. Nakonec se ale 
uskutečnil jen souboj o 1. místo, v němž 
„neporazitelný“ tým USK Praha přehrál 
KP Brno. O bronz se nehrálo, soupeř 
Levhartic Slavia Praha totiž k zápasu 
v návaznosti na covidovou epizodu 
nenastoupil. Z rozhodnutí svazu tak 
bronzové medaile převzaly chomutov-
ské basketbalistky. „Mrzí mě, že soupeř 
utekl z boje,“ kalilo radost z medailí 
kapitánce týmu Tereze Vorlové.

Důkaz o tom, že sport správným 
způsobem formuje morální hodnoty, 
přinesli mladí softbalisté Beavers 
Chomutov. Peníze, které nastřádali 
díky vlastním sportovním výkonům, 
předali dvěma chomutovským soci-
álně slabým rodinám.

S nápadem přišli Tomáš Kos, Jan 
Pihrt a Bohuslav Roll, trenéři katego-

rie U11, za kterou nastupují chlapci 
ve věku 10 let. „Na začátku loňské 
sezony jsme se s kluky dohodli, že 
budeme společně přispívat do naší 
Beavers pokladničky, a to částkami 
vyplývajícími ze sportovních vý-
sledků našeho týmu. Každý získaný 
bod v zápase odpovídal částce dva-
ceti korun,“ popsal systém Bohuslav 

Roll. A protože se jeho svěřencům 
dařilo, před koncem roku měl tým 
v pokladničce 6 450 Kč. Rozdělili je 
a předali dvěma rodinám, které jim 
pomohl sehnat a zkontaktovat ředi-
tel Chomutovské knihovny Bedřich 
Fryč.

„Touto iniciativou jsme se snažili 
jednak pomoci potřebným, ale také 

motivovat a zapojit naše kluky do 
dobré věci – pomáhání ostatním. Jsme 
přesvědčeni, že to má smysl. Máme 
pozitivní zpětnou reakci od našich 
kluků i jejich rodičů,“ zdůraznil trenér 
Roll. Dodal, že až mladým softbalis-
tům Beavers Chomutov situace do-
volí zapojit se do sportovních soutěží, 
budou v iniciativě pokračovat.

Marek Douda věří v mistrovství Evropy
Možnosti trénování výrazně sní-

žené, možnosti závodění na nule. Už 
více než rok trvající protikoronavi-
rová opatření trápí všechny sportovce, 
Marka Doudu, který vrcholově sportuje 
navzdory postižení dolních konče-
tin spastickou diparezou, nevyjímaje. 
Přesto věří, že se bude moci zúčastnit 
jarních mezinárodních mítinků a poté 
i červnového mistrovství Evropy.

Brzy dvaadvacetiletého člena VTŽ 
Chomutov, který ale závodí za pražský 
klub Elite handicap sport, v němž jsou 
sdruženi nejlepší handicapovaní atleti, 
restriktivní opatření zabrzdila, zrovna 
když jeho výkonnost slibně rostla. 
„V mé kategorii se většinou přetlaču-
jeme s kolegou Martinem Dvořákem, 
který je stále českou jedničkou, ale loni 
se mi ho v jednom závodě podařilo 
přehodit v disku. To byl pro mě cenný 
skalp,“ těší Marka Doudu. Na druhou 

stranu ho ale mrzí, že právě jeho nejob-
líbenější disciplínu hod diskem pořada-
telé vrcholných mezinárodních akcí ne-
vypisují. O to víc se nyní zaměřuje na 
oštěp a kouli, s nimiž by se chtěl dostat 
na červnové Mistrovství Evropy v pa-
raatletice v polské Bydhošti. Větší pře-
kážkou, než je splnění kvalifikačních 
limitů, je skutečnost, že v současnosti 
je není kde plnit. „To je těžké. Bohužel 
v únoru jsme neodjeli do Dubaje 
a v březnu do Tunisu, při současných 
opatřeních je to hodně komplikované. 
Tak snad teď vyjde Chorvatsko, v Pule 
bude otevřený mítink. A pak by měla 
být v půlce dubna Itálie.“

Jen o málo dostupnější jsou mož-
nosti trénování. „Když to ještě šlo, na-
vštěvoval mě trenér a šli jsme i v zimě 
ven házet. Jinak mi posílá tréninkové 
plány, které se dají v rámci možností 
plnit doma, případně venku. Třeba si 

najdu místo někde na poli za barákem 
a tam házím, ale ono se přes zimu stejně 
tolik nehází. Spíš se vezme medicinbal 
a cvičí se s ním na zahradě. Poslední 
možnost, jak si organizovaně zatrénovat, 
byla v prosinci, kdy jsme jako reprezen-
tace mohli trénovat v Nymburce.“

Jak Marek Douda přiznává, přes 

veškerou snahu má pocit, že kvůli přís-
ným omezením výkonnost spíš ztrácí. 
„Na druhou stranu se zaměřuji na svoje 
slabiny, na jejichž odstranění se teď 
v rámci možností dá pracovat, takže 
hodně dělám rozsahy, strečink… To 
jsou věci, které pak v závodě mohou 
přidat cenné centimetry.“
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Výstavní prostory oblastního 
muzea na radnici zaplnila nádherná 
výstava Krušnohoří – umění pozd-
ního středověku. Obrazy i sochy 
se však kvůli vládním nařízením 
nedočkaly návštěvníků, proto přiná-
šíme alespoň fotografickou ukázku. 
Muzeum chystá na svých stránkách 
i on-line prohlídku a jedná o pří-
padném prodloužení výstavy.

Výstava pořádaná Ústeckým 
krajem ve spolupráci s Oblastním 

muzeem v Chomutově je stěžej-
ním výstupem česko-německého 
přeshraničního projektu Umění 
pozdního středověku v hornické 
oblasti Krušnohoří. Je zaměřena 
na umělecký vývoj česko-saského 
pomezí v době největšího rozmachu 
krušnohorské těžby. 

Ústředním symbolem vzájemné 
česko-německé spolupráce se 
stalo tondo sv. Anny Samotřetí ze 
sbírky Oblastního muzea a galerie 

v Mostě, restaurované v drážďanské 
vysoké škole výtvarných umění. 
Řezba původně tvořila výzdobu 
svorníku klenby severní předsíně 
děkanského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě. Kostel sám 
je pojítkem severozápadních Čech 
se saským Krušnohořím, neboť od-
tamtud k jeho stavbě a výzdobě při-
cházeli nejen umělci a řemeslníci, 
ale také nemalá finanční podpora na 
jeho vybudování.
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Umění pozdního středověku mohou 
lidé obdivovat pouze na dálku
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Nejlepší volba reklamy pro Chomutov a okolí

Dosah Vaší inzerce 22 600 domácností

S NÁMI BUDETE VIDĚT!

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


