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ELIŠKA
Eliška se narodila 21. srpna 2012 jako „zdravé“ dítě. Nic nenasvěd-
čovalo tomu, že si o tři měsíce později začnou rodiče uvědomovat, že 
Eliška se málo hýbe a její tělíčko je jak hadrová panenka. Začátkem 
prosince 2012 po nástupu na Neurologické oddělení Dětské nemoc-
nice v Brně, začali být obeznamování s tím, že Eliška má S.M.A.–  
Spinální Svalovou Atrofii, onemocnění motoneuronu, tj. onemoc-
nění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. 
běhání, pohyby hlavy, polykání a i samotné dýchání.

Eliška ležela v nemocnici vždy krátce a to až do 1. června 2013, kdy 
ji záchranná služba odvezla do nemocnice, kde si na ARU prožila léto 
a byla ji udělaná tracheostomie (aby mohla být připojena na domácí 
plicní ventilátor, který jí pomáhá dýchat) a vyvedena sonda ze žalud-
ku, kterou je jí podávána strava. V nemocnici také oslavila své první 
narozeniny a díky péči sester a doktorů za každodenní asistence ma-
minky se vrátila domů.

Teď má děvět let, a ač nemluví a nehýbá se, umí rozdávat lásku a ra-
dost ze života svým úsměvem a očima. Jakákoliv finanční pomoc 
pokrývá velkou část toho, co je nad možnosti rodičů. (odsávačka, vo-
zík, polohovací postel, sedačka, kašlátor, manipulátory po bytě aj...). 
V dohledné době rodiče musí koupit rodiče Elišce nový vozík, který 
je sice hrazen pojišťovnou, ale rodiče musí dokoupit potřebné příslu-
šenství za cca 80 000 kč.

Elišce můžete přispět
libovolnou částkou
na transparentní účet:

2901186104/2010
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Od 13.1. 
Výstava obrazů Evy Čermákové 
v galerii Na Síti v Chomutovské 
knihovně

31.1.
Představení Tak já letim! 
v městském divadle 
od 19 hodin

13.1.
Přednáška Železniční tratě 
v Chomutovské knihovně 
od 17 hodin

18.1.
Finále Poháru Českého florbalu 
od 17 hodin ve sportovní hale

Do 2.4.
Výstava Chomutov mezi křížem 
a kalichem v budově muzea 
v Palackého ulici

4. až 6.2. 
Poznávání památek zdarma 
nebo za sníženou cenu v rámci 
akce Ledový Chomutov

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Amigo je asi 5 let starý americký 
buldok. Je velmi dominantní 
a vhodný pouze na hlídání domu 
nebo pozemku. Hodí se pro 
zkušené pejskaře.

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

� aktuality
 4 SPOLEČNOST KULTURA 

A SPORT MÁ NOVÉHO 
JEDNATELE
Městská organizace Kultura 
a sport má od 1. ledna 2022 
nového jednatele. Stal jsem jím 
Radek Holuša.

� aktuality
 5 KOSTEL SV. IGNÁCE MÁ 

NOVÉ OSVĚTLENÍ
Kostel sv. Ignáce na náměstí 
1. máje se na konci roku dočkal 
instalace nového osvětlení 
interiéru v hodnotě tři čtvrtě 
milionu korun.

� rozhovor
 8 PETRA STANISLAVA 

MEINLSCHMIDTOVÁ: 
POKUD JE POSLEDNÍ 
ŽIVOTNÍ ETAPA DOBŘE 
POCHOPENA, MŮŽE SE 
STÁT VELMI CENNOU
Petra Stanislava 
Meinlschmidtová je 
zakladatelkou a ředitelkou 
Domácího hospice sv. Terezie 
pro regionální oblast Chomutov. 
Rozvoji hospicové péče v ČR se 
věnuje řadu let.

� minitéma
 9 POPLATKY NYNÍ 

UHRADÍTE CHYTŘE, 
FUNGUJE NOVÝ 
POPLATKOMAT 
I APLIKACE
Novinky v hrazení některých 
poplatků městu začaly platit 
na konci loňského roku 
a začátku letošního.

� kultura
 12 NOVÁ TABULE 

PŘIPOMÍNÁ STAVITELE 
PEVNOSTÍ
Naučná stezka Muzea 
československého opevnění 
z let 1936-1938 Na Kočičáku se 
rozrostla o další naučnou tabuli.

� historie
 14 ŠEVCI V CHOMUTOVĚ: 

VÍTE KOLIK JICH 
BYLO V POLOVINĚ 
17. STOLETÍ?
Ševcovské světlo je pro 
současníka možná trochu 
záhadný předmět. Sloužilo 
k osvětlení pracovního stolu 
a používalo se ještě na konci 
19. století.

� sport
 22 PETRA KADEŘÁBKOVÁ 

PŘIJÍMÁ VÝZVY
Extrémní překážkový běh 
je dynamicky se rozvíjející 
sportovní disciplína, 
jejíž popularita zasáhla 
v posledních letech i Česko.

KOSTEL SV. IGNÁCE 
MÁ NOVÉ OSVĚTLENÍ
více na straně 5
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KRÁTCE
PŘEDPLAŤTE SI 
PŘEDSTAVENÍ
Divadelní předplatné je právě 
v prodeji, Vstupenky jsou 
k dostání v budově městského 
divadla.

DO DIVADLA NA 
KOMEDII
Jiskrná one-women show 
s názvem Tak já letim! s Annou 
Polívkovou se odehraje v měst-
ském divadle 31. ledna od 19 
hodin.

KAREL ŠÍP POBAVÍ 
PUBLIKUM
Minipárty s Karlem Šípem se 
uskuteční v městském divadle 
16. února od 19 hodin. Vstu-
penky jsou k dostání na www.
colosseumticket.cz, v měst-
ském divadle a informačním 
centru.

Kyslíkový přístroj pomůže klientům 
hospice zmírnit dušnost

Kulturu a sport vede Holuša

Hospic svaté Terezie, který na 
Chomutovsku zajišťuje domácí hospico
vou péči, získal na konci loňského roku 
kyslíkový koncentrátor. Právě domácí 
hospicová péče je dnes nedílnou součástí 
zdravotnického systému, protože otevírá 

prostor pro důstojné doprovázení člo
věka na jeho poslední životní cestě.

Charitativní projekt Konto našeho 
srdce hokejového klubu HC VERVA 
Litvínov společně s Nadací Orlen 
Unipetrol a brankářskou jedničkou 

Denisem Godlou podpořili Domácí 
hospic sv. Terezie a zakoupili kyslí
kový koncentrátor za více než 25 tisíc 
korun. Nadace Orlen Unipetrol spo
lupracuje s Kontem našeho srdce více 
než tři roky a společně tak pomáhají 
žadatelům o pomoc všude tam, kde je 
třeba. Denis Godla se rozhodl podpořit 
nákup tohoto přístroje a přispěl druhou 
polovinou požadované částky. Je to již 
druhý kyslíkový koncentrátor, který 
předali ředitelce Domácího hospice 
Petře Stanislavě Meinlschmidtové.

Tento přístroj pomáhá zvládat umí
rajícím pacientům symptomy dušnosti. 
Podle slov ředitelky je právě dušnost 
nejnepříjemnější příznak, který je spo
jen s výraznou obavou o vlastní život 

pacienta. Právě dušnost má velkou 
řadu příčin. Využití kyslíkového kon
centrátoru je nezbytné při zajišťování 
kvalitní hospicové péče. „Domácí 
hospicová péče zlepšuje kvalitu ži
vota a celkovou pohodu u umírají
cích pacientů, kteří chtějí zůstat ve 
svém domácím prostředí. Nejedná se 
o prodloužení života, ale o co nejvyšší 
kvalitu života až do jeho konce. Pokud 
člověka nejde uzdravit, je nutné odstra
nit nebo alespoň potlačit nepříjemné 
příznaky nemoci, jako je například 
právě symptom dušnosti,“ vysvětlila 
Petra Stanislava Meinlschmidtová

Rozhovor s ředitelkou hospice 
o poskytovaných službách i poslání 
organizace čtěte na straně 8.

Městská organizace Kultura a sport 
má od 1. ledna 2022 nového jednatele. 
Stal jsem jím Radek Holuša, který 
tak po jedenácti letech vystřídal Věru 
Fryčovou. Ta se nadále bude věnovat 
práci v chomutovském zooparku, 
který od konce roku 2017 vede jako 
pověřená ředitelka.

Nový jednatel společnosti vzešel 
z výběrového řízení, které se konalo 
v létě minulého roku. Hodnoticí komise 

složená ze zástupců všech politických 
klubů chomutovského zastupitelstva 
vybírala z osmi přihlášených uchazečů. 
Rada města pak jako nástupce Věry 
Fryčové vybrala jednačtyřicetiletého 
Radka Holušu. Chomutovský rodák vy
studoval UJEP v Ústí nad Labem, obor 
tělesná výchova a sport a již čtvrtou 
sezónu je hlavním trenérem mužů BK 
Levharti Chomutov. Zároveň je peda
gogem, deset let působil jako učitel ve 
střední škole v Údlicích a následně ve 
Střední škole technické, gastronomické 
a automobilní v Chomutově.

V uplynulých letech také podnikal 
v oblasti organizování velkých spole
čenských a konferenčních akcí. „Radek 
Holuša se jako chomutovský rodák 
dobře orientuje v místním prostředí. 
Může nabídnout bohaté manažerské 
zkušenosti s řízením lidí a také zajímavé 
zkušenosti z organizování mezinárod
ních společenských akcí,“ vysvětlil 

náměstek primátora a člen výběrové 
komise David Dinda, proč vybrali právě 
tohoto kandidáta. Holuša totiž mimo 
sportovních a pedagogických pracov
ních zkušeností má za sebou i zkušenosti 
se zajišťováním služeb pro prezident
skou kancelář. V minulosti se podílel na
příklad na slavnostních večeřích českých 
prezidentů se světovými státníky.

„Ve své nové funkci se budu snažit 
o zdravý image společnosti. Chci, aby 
námi spravované sportovní a kulturní 
objekty byly perfektně udržované. 
Návštěvníci se v nich cítili pohodlně 
a odcházeli vždy s dobrým pocitem. 
Rád bych úzce spolupracoval s chomu
tovskými sportovními kluby i kultur
ními spolky, abychom jim jako společ
nost vytvořili maximální prostor a zá
zemí k jejich činnosti,“ nastínil Radek 
Holuša své vize ve vedení společnosti.

Rozhovor s Radkem Holušou přine
seme v dalším čísle.

Chomutov bude hostit finále florbalového poháru
Ve druhé polovině ledna se 

k Chomutovu budou upínat zraky 
všech florbalových příznivců z celé 
republiky. Město s bohatou florba
lovou tradicí bylo totiž vybráno za 
hostitele finálových zápasů Poháru 
Českého florbalu.

Dva aktuálně nejlepší muž
ské i ženské týmy se v úterý 18. 
ledna utkají na palubovce městské 
sportovní haly v přímé bitvě o zisk 
prestižních trofejí. „Jsme velmi 

rádi, že se nám podařilo získat po
řadatelství této prestižní události. 
Už kvůli velké komunitě florbalo
vých příznivců, která v Chomutově 
a v celých severních Čechách je,“ 
řekl Martin Bocian, předseda klubu 
Florbal Chomutov.

Už tak zajímavé události ještě 
přidává na atraktivitě samotné 
složení finálových dvojic. V tom 
ženském se utkají dva dlouho
době nejúspěšnější české kluby 

Florbal Chodov a 1. SC TEMPISH 
Vítkovice. Půjde mimo jiné o reprízu 
loňského dramatického Superfinále 
florbalu, ve kterém se nakonec v pro
dloužení radovaly vítkovické hráčky. 
Klub ze severu Moravy bude mít 
zastoupení také v mužském finálo
vém souboji, ve kterém vyzve celek 
ACEMA Sparta Praha.

Vyvrcholení Poháru Českého 
florbalu bude první velkou florbalo
vou akcí v Chomutově po covidové 

pauze. „V minulosti jsme úspěšně 
hostili superligové zápasy, kempy 
i turnaje národních týmů. Máme 
výborné zázemí, velkou podporu 
města a skvělé diváky, kteří několi
krát vyprodali naši halu. Věřím, že 
to potvrdíme také tentokrát,“ dodal 
Martin Bocian.

Oba duely se uskuteční za pří
tomnosti kamer České televize. 
Stále také probíhá předprodej vstu
penek v síti Ticketportal.
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KRÁTCE
MILOSTIVÉ LÉTO BUDE 
KONČIT
Ještě do 28. ledna mají lidé 
možnost využít oddlužení 
v rámci akce Milostivé léto. 
Zájemci mohou kontaktovat 
Sociální poradnu na Kamenné 
na čísle 725 958 894 nebo 
poradna@soschomutov.cz

STAROČESKÁ 
DECHOVKA ZAZNÍ 
V MERKURU
V Domě s pečovatelskou služ-
bou Merkur se klienti mohou 
těšit na vystoupení dechov-
ky, a to 10. února, 9. března, 
7. dubna. a 12. května, vždy od 
16 hodin.

UPRAVENÉ STÁNÍ 
I MIZÍCÍ VÝZDOBA
Technické služby v uplynulých 
dnech upravily kontejnerové 
stání v Poděbradově ulici 
a začaly s demontáží vánoční 
výzdoby.

OD LEDNA OPĚT NA 
BRUSLE
Veřejné bruslení se koná vždy 
v úterý, sobotu a neděli v pravi-
delných časech. Více aktuálních 
informací je k dispozici na 
www.kultura-sport.cz.

Otevřely se a zmodernizovaly úřady měst 
Annaberg-Buchholz a Chomutova

Kostel sv. Ignáce má nové osvětlení

Projekt Otevřené a moderní 
úřady si kladl za cíl optimalizovat 
úřední procesy. Byly tedy upra
veny nedokonalosti porovnáním 
procesů na obou stranách hranice 
při vzájemné výměně zkušeností. 
Výsledkem je pro oba úřady rych
lejší rozhodování a komunikace, 

pro obyvatele efektivnější vyřizo
vání žádostí.

Druhým cílem projektu bylo 
rozvinout stávající nástroje v ob
lasti e-governmentu a informač
ních a komunikačních technologií 
úřadu pro uživatelsky přátelštější 
služby pro veřejnost. V rámci 

projektu docházelo k výměně 
zkušeností v oblasti ochrany dat, 
ztráty dat, technické kompati
bility a přenositelnosti nástrojů 
e-governmentu.

Třetím cílem projektu bylo 
zlepšit přeshraniční komuni
kaci a spolupráci. Úředníci obou 
úřadů si rozšířily znalosti v ja
zyce sousedů, znalosti o kultur
ních specifikách daných měst 
a o rozdílnosti v úředních struktu
rách. Prostřednictvím intenzivní 
výměny zkušeností pracovníků 
různých odborů byla upevňo
vána důvěra v rámci spolupráce 
a v budoucnu budou nacházeny 
společné postupy pro řešení pře
shraničních úkolů.

Projekt a jeho výsledky byly 
průběžně představovány dalším 
obcím v příhraničí. Byl dobře 
vnímán na české i německé 
straně, úředníci sdíleli dobrou 
praxi a obohacovali se o nové 
poznatky. Všem se setkání líbila, 
vzájemně se družili, předávali 

si kontakty mezi odborníky
-úředníky v konkrétních oblas
tech a trávili příjemné chvíle. 
Prostřednictvím intenzivní přes-
hraniční výměny zkušeností a ko
munikace došlo ke zvýšení inter
kulturního pochopení a důvěry. 
V rámci projektu se v budově 
magistrátu ve Zborovské ulici 
zmodernizovala zasedací místnost 
na novou moderní multimediální 
telekonferenční místnost pro kva
litní online jednání na nejvyšší 
úrovni.

Město Chomutov zapojilo do 
projektu 80 lidí. Na konci pro
jektu byla ze všech nashromáž
děných poznatků vytvořena pří
ručka, která představuje všechny 
aktivity a výsledky projektu, jež 
budou sloužit pro informaci a po
učení jiných úřadů.

Projekt Otevřené a moderní 
úřady z Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014-2020 probíhal od 
1. ledna 2018 do 31. října 2021.

Kostel sv. Ignáce na náměstí 1. máje 
se na konci roku dočkal instalace no
vého osvětlení interiéru v hodnotě tři 
čtvrtě milionu korun. „Použita byla 
špičková svítidla německého výrobce 
ERCO, specializujícího se na architek
tonické osvětlení. Všechna svítidla jsou 
ovládána pomocí bezdrátového řízení 
Casambi,“ uvádí Kateřina Vránová 
z odboru rozvoje a investic města. V in
teriéru kostela jsou použity světlomety 
s LED technologií s různými charaktery 

svícení a dvěma odstíny bílé barvy 
vyzařovaného světla. Chladnější odstín 
pro prostor klenby, teple bílý odstín pro 
prostor presbytáře. „Díky těmto svět
lům můžeme kombinovat různé okruhy 
svítidel, volit jejich intenzitu a tvořit 
scény pro jednotlivé pořádané akce,“ 
pochvaluje si nové nasvícení Bedřich 
Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, 
která kostel sv. Ignáce spravuje.

Instalace je připravena navíc tak, 
aby v budoucnu snadno šlo doplnit 

osvětlení určitých míst, jako jsou boční 
oltáře, a to vše bez nutnosti nové elek
troinstalace. Celkové náklady na nové 
osvětlení kostela vyšly na 784 tisíc ko
run. Kostel sv. Ignáce se mimo tohoto 
nového osvětlení dočká i nové střechy 
z keramické bobrovky za celkovou 
částku 4,8 milionu korun. Ta měla být 
hotová do konce roku 2021, avšak z dů
vodu špatných klimatických podmínek 
byly práce přerušeny, a tak se termín 
dokončení prodlužuje.

Pionýr zve k návštěvě ledového Chomutova
Kdo nepojede o pololetních 

prázdninách na hory a přemýšlí, 
jak strávit prodloužený víkend, má 
jedinečnou příležitost poznat zají
mavá místa našeho města. Pionýr 
připravil pro rodiny s dětmi Ledový 
Chomutov v rámci celorepublikové 
akce Ledová města.

Ve dnech 4. až 6. února jsou 
zvány dětské kolektivy neziskových 
organizací, škol, dětských zařízení 
a také rodiny s dětmi k návštěvě pa
mátek v historickém centru města, 
zimního zooparku a muzea Na 
Kočičáku. „Pod záštitou náměstka 
primátora města Milana Märce, 
s podporou ředitele Chomutovské 

knihovny Bedřicha Fryče, ředi
telky oblastního muzea Markéty 
Prontekerové, předsedy spolku 
Muzeum československého opev
nění z let 1936-1938 Na Kočičáku 
Jiřího Piramovského a ředitelky 
zooparku Věry Fryčové nabízíme 
dětem nevšední zážitky z prohlídek. 
Budou se moci podívat do veřejnosti 
jinak nepřístupných míst staré rad
nice, dále na městskou věž, do kos
tela sv. Ignáce, atria Chomutovské 
knihovny, do expozic muzea včetně 
lapidária, do kostela sv. Kateřiny 
a do expozice muzea bunkráků 
v Havlíčkově ulici,“ konkretizoval 
Jiří Perkner z Pionýrské skupiny 

Chomutov. Venkovní nabídkou 
je procházka po naučné stezce na 
Kočičák s prohlídkou opevnění a ná
vštěva zimního zooparku.

Na všechna uvedená místa je 
pro děti a jejich doprovod vstup 
se slevou nebo zdarma. „Zájemce 
rádi přivítáme i v naší pionýr
ské klubovně v základní škole 
v Havlíčkově ulici a seznámíme je 
s naší pravidelnou činností s dětmi, 
která trvá od roku 1990 s velkou 
podporou města Chomutov,“ doplnil 
Jiří Perkner.

Bližší informace s harmonogra
mem akce jsou na stránkách www.
ledovamesta.cz.
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Do zarostlého areálu kus od centra města vstupujeme z Vodní ulice. Překonáme panely hradící cestu 
automobilům a po rozbitých chodnících, možná dříve silnicích, pokračujeme do prostoru plného 
křovin a odpadků. Jsme čtyři, tři pracovníci oddělení terénní sociální práce a já, novinářka radničního 
tisku. Jdeme za bezdomovci, krátce před Vánocemi jim neseme potravinovou pomoc.

Námi navštívený areál je pouze 
jednou z několika lokalit, kde se 
bezdomovci nacházejí pravidelně. 
Protimluvem tu bezdomovci mají 
své domovy. Je zima, pár stupňů 
nad nulou. Po několika metrech 
se dostáváme k budově, dříve 
zřejmě kancelářské. V jejím okolí 
je nepořádek, v přízemí budovy 
také, všude vymlácená okna, rámy, 
dveře, jen holá stavba. U vstupu je 
poměrně zachovalá sedačka, o kou

sek dál křeslo. Dole nikdo není. 
Teď už jsou jen nahoře, dole prý 
bylo moc myší. Musíme vystoupat 
po holých betonových schodech 
bez zábradlí. Chodba v horním 
patře je poměrně čistá, všude je 
silný zápach. V místech, kde bývaly 
dveře do místností, jsou většinou 
pověšené hadry nebo opřené desky.

Hned za prvním kusem dřeva pře
bývá pár. Jsou spolu dlouhá léta. Před 
devátou ráno jsou vzhůru. V míst

nosti o velikosti asi dvacet metrů 
čtverečních je přítmí, snad chladněji 
než venku, bordel. Muž je poměrně 
slušně oblečený. Jde si k nám pro 
nějaké potraviny a vodu. Na posteli 
sedí jeho družka. Mimo jiné mi říká, 
že jí je čtyřicet a je těhotná. V třes
kuté zimě sedí v lehké mikině, nohy 
v ponožkách spuštěné na zmrzlé 
betonové podlaze. „Není mi dobře, 
mám kašel,“ říká a nasazuje si respi
rátor pod nos. Prac ovníci ji motivují, 
aby vyhledala lékaře. Je asi v pátém 
měsíci, neví přesně, kdy bude rodit. 
Čeká osmé dítě, rovnou ho nechá 
v porodnici. Prý už je tam domlu
vená. Odsouzeníhodné? Možná pro 
toho, kdo vidí život černobíle. Jenže 
takový ten její není, je temně pestrý 
jako málokoho. A zatraceně těžký. 
Dozvídám se, co všechno prožila 
jako mladá ve své rodině. Jaké para
doxy jí osud připravil. Jak trnitá byla 
cesta směrem na ulici. A proti tomu 
jak vlastně málo trnitá je nyní. Vše, 
co říká, konstatuje. Nestěžuje si. Jsou 
spolu na ulici řadu let, tady bydlí asi 
od května. Druh se stará, jak může. 
Ona má důchod. Z toho platí výživné 
na své děti. Podle hromádky jehel 

usuzuji, že fetují. O tom nemluví, 
takže je to spíše má domněnka. Ráda 
bych se mýlila. Samozřejmě se ptám, 
proč nevyužije už tolikrát nabí
zené pomoci, aby nemusela být na 
ulici. Může jít do azylového domu. 
Nechce.

Nechce ani její druh. Jo, jo, na 
nějaké bydlení se zeptá. Ano, pro 
občanku si na úřad zajde. Jistě, skočí 
i do denního centra pro teplé oble
čení. Plané sliby rezonují prostorem. 
Za potraviny poděkují, slušně se 
s námi loučí.

PODNIKATELKA 
S DĚRAVÝMI KAMNY

Míříme ke dveřím na konci 
chodby. Ano, dveřím. Jediným v bu
dově. Ale v pantech nejsou, otevírají 
se těžko. „Včera mi je rozbili po
licajti. Nebyla jsem doma a oni tu 
někoho hledali. Tak mi je vyrazili,“ 
vítá nás žena v bundě a pantoflích. 
Tu jsme asi zrovna z postele vytáhli. 
Jde si pro potraviny a zve nás dál. 
Do malinkaté místnosti s chodbič
kou. Všude hromada věcí, ale celkem 
uklizeno, pěkně zařízená postel a na 
poličce vánoční výzdoba. Její situace 

Podnikatelka, těhotná, 
rváč i kráska.  
Ne každý bezdomovec je opilec a feťák
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je prostě asi neřešitelná. Vypráví, 
že před lety na ní nějací podvodníci 
přepsali firmy a nemovitosti, pak vše 
vytunelovali a prodali, ona je však 
v obchodním rejstříku zapsaná jako 
majitelka a ani zkušení pracovníci 
ještě nenašli cestu, jak jí zajistit ales
poň dávky hmotné nouze. Nefetuje, 
není alkoholička. Je to žena ve 
středních letech, která nám s radostí 
ukazuje kus zašlého smradlavého 

koberce. Našla ho předešlý den kdesi 
venku a hodlá si ho natáhnout do 
místnosti. „Bude to tak na Vánoce 
hezčí a nebude tolik zima od nohou,“ 
pochvaluje si. Také se chlubí novými 
kamínky. I v přítmí v nich vidím díry. 
„Trochu mi to tu večer čoudí, něčím 
to musím ucpat, to si spravím. Ale 
hřejí,“ uzavře.

S díky převezme jídlo a balenou 
vodu. Poprosí ještě o zimní boty, 
v denním centru prý neměli její ve
likost, popřeje nám krásné Vánoce 
a ztěžka přisune rozbité dveře do 
futer.

Na druhé straně chodby bydlí 
ještě někdo. Ale asi není doma, na 
zavolání nereaguje. Poslední místnost 
v patře je největší. Nikdo v ní neby
dlí, špatně by se vytápěla. Tak slouží 
jako kontejner a záchod.

VŠICHNI BEZDOMOVCI, 
KAŽDÝ JINÝ

Z kancelářské budovy míříme 
do domku o kus dál. Bydlí tu tři 
skupiny bezdomovců, každá má 
vchod do svého obydlí z jiné strany 
budovy. A před každým vchodem po 
svém upravený prostor. Ten první 
patří dvěma ženám a muži, kterého 
nevidíme. Ženy si převezmou jídlo, 
zájem o návštěvu nemají. Prohodí 
pouze pár slov a zalezou zpět. 

Později se k nám ale ta mladší při
pojí. Je zvědavá, co budeme vyřizo
vat u její sousedky, a tak nás neváhá 
v tričku a s bosýma nohama v pan
toflích následovat za roh domku. 
Tam bydlí třiačtyřicetiletá žena. 
V prostoru zřejmě nějaké bývalé 
chodbičky, asi metr širokém a tři 
metry dlouhém, má na zemi hadry 
a na těch přebývá. O pořádku se 
mluvit nedá, ale možná je v tak ma

lém prostoru s tolika věcmi nemožné 
uklidit. Za to venku před vchodem 
je vše pintlich. Na vymetené hliněné 
zemi jsou položené kusy koberečků, 
stranou je ohniště a gril, na stolku 
je malý ozdobený vánoční stromek 
a na šňůře visí vyprané prádlo. 
Vypadá na poměrně inteligentní 
ženu, má přehled, vyzná se. Než na 
ni dolehl život na ulici, nebo spíše 
v chodbě, musela být krásná. Nyní 
před námi stojí rozcuchaná, v žu
panu, v puse jeden zub, jednu nohu 
bosou v pantofli, druhou neobutou. 
Nabízenou pomoc, třeba s ubyto
váním, odmítne. Jen chce poradit 
s vyřízením poukázky na dávky. Prý 
jí byla odeslána, ale ona ji nedostala. 
Během chvíle je vše zařízeno a mů
žeme s díky v zádech pokračovat.

Poslední místnost domku patří 
páru mladých lidí. Nejspíš feťáků. 
Své „nádobíčko“ mají pečlivě srov
nané na parapetu nad postelí, pou
žité oddělené od čistého. Jako jediní 
mají už po ránu v místnosti teplo 
a jsou velmi příjemní. Oblečení slo
žené na hromádkách, v poličkách 
uklizené věci a v rohu na zemi dvě 
misky – na vodu a jídlo pro dlouho
srstou kočku, která jim dělá společ
nost. Pomoc nechtějí, bydlení jim 
stačí, mýt se a dobíjet telefon chodí 
k matce mladého muže.

Tři dny před Štědrým dnem jsme 
v tomto areálu zastihli devět bezdo
movců. Desátý bydlí o kousek dál. 
Málokdo z Chomutovanů ho nezná, 
alespoň podle vidění. Dříve pěkný 
rváč a výtržník, nyní upovídaný starší 
muž žijící na noclehárně. Do kara
vanu na parkovišti chodí za svým pří
buzným. Divoké chování si odseděl, 
nyní je, jak sám říká, třicet let vzorný, 
moc nepije a nějaké pořádné byd
lení by chtěl. Má vyřízený důchod, 
a tedy z čeho platit nájem, doklady 
v pořádku, už poměrně dlouhou dobu 
se snaží. Živě se zajímá o nové mož
nosti bydlení v pronájmu a když slíbí, 
že se dostaví na úřad, aby vše vyřídil, 
věřím mu. Ten jediný z celého dne 
návštěv bezdomovců má reálnou 
šanci na pozitivní změnu. Snad mu 
to vyjde.

STANY NAHRADILY STARÉ 
BUDOVY

Veškerá pomoc bezdomovcům 
ze strany města, ale i neziskových 
organizací je založena na dobrovol
nosti a zájmu lidí bez přístřeší. Bez 
toho to prostě nejde. „Lidé nám ně
kdy vyčítají, že necháme člověka na 
ulici, že mu nepomůžeme. Ale pokud 
sám nechce, nemáme mu jak pomoci. 
Můžeme s ním vyřídit rodný list, 
doklady, dávky, důchod, evidenci na 
úřadu práce, bydlení a mnoho jiných 
věcí, ale prostě  musí chtít a spolu
pracovat s námi. Bohužel většinová 
praxe je taková, že vyřízenou ob
čanku za pár dní ztratí, kartičku po
jištěnce prodá, v azylových domech 
nebo ubytovnách nedodržuje pravidla 
a když už se nám ho podaří pře
svědčit, aby s námi šel na úřad práce 
a zaevidoval se, na druhou návštěvu 
už nepřijde a oni ho zas vyřadí,“ vy
světlila obtížnost své práce vedoucí 
oddělení terénní sociální práce.

Přitom bezdomovců v Chomu-
tově rok od roku přibývá. Jen 
srovnání loňského s předloňským 
rokem mluví jasně. Zatímco v roce 
2020 evidovali sociální pracovníci 
šest desítek lidí bez přístřeší zhruba 

v osmnácti příbytcích, loni už jich 
bylo přes sedmdesát a po městě mají 
skoro třicet provizorních obydlí. 
Využívají starých budov, ale přebý
vají i pod mosty či schodišti. „Ve 
stanech nebo nějakých plátěných 
příbytcích na okraji města už tito lidé 
moc nebydlí, vlastně víme jen o dvou 
mužích. Ale jsou i tací, kteří nemají 
stálé místo k přebývání a spí každou 
noc jinde, třeba i na lavičce,“ dodala 
vedoucí.

AŽ SE ROZHODNOU, 
BUDEME TU

Jak z reportáže vyznělo, neplatí 
vždy, že bezdomovec je opilec a na
rkoman, který žebrá peníze. Každý 
jednotlivec má odlišný příběh, ka
ždý má jinou minulost. Někteří jsou 
slušní, jiní ne, užívají drogy, nebo by 
se jich nikdy nedotkli, nemají dosta
tečnou inteligenci, ale jsou i chytří 
a tak dále. Spojuje je jedno. Nechtějí 
se včlenit do systému, nechtějí, aby 
jim někdo říkal, kdy a co mají dělat, 
že musí něco platit, že musí do práce, 
když se jim nechce, že zkrátka mají 
mít běžné povinnosti. Nevěří, že jim 
to pomůže mít se lépe. Nikdo z nich 
na ulici žít nemusí, odmítají pomoc, 
je to jejich volba. „Přesto jim pomoc 
budeme nadále nabízet, pořád za nimi 
budeme chodit, zajímat se, jestli mají 
co jíst, jestli mají teplé oblečení, jestli 
jsou zdravotně v pořádku, a když se 
rozhodnou, že chtějí žít jinak, bu
deme tu,“ uvedla vedoucí.

Že se totiž stává i to, že dlouholetí 
bezdomovci najednou pomoc chtějí, 
sociální terénní pracovníci dobře 
vědí. Příkladem je žena ve středním 
věku, která přes deset let žila nad 
Prvním mlýnem v lese, ve stanu se 
dvěma muži, také bezdomovci. Z ne
dostatku peněz se na ulici dostali. 
Roky pomoc nechtěli. Jenže pak je
den z mužů zemřel, u ženy se začaly 
projevovat zdravotní potíže a požá
dala o pomoc. Chtěla vyřídit bydlení. 
Snažila se, měla zájem a nyní bydlí 
v pronájmu. To je důkaz, že to jde 
i z úplného dna, jen je nutné chtít.

„LIDÉ NÁM NĚKDY VYČÍTAJÍ, ŽE NECHÁME ČLOVĚKA 
NA ULICI, ŽE MU NEPOMŮŽEME. ALE POKUD SÁM 
NECHCE, NEMÁME MU JAK POMOCI. PROSTĚ MUSÍ 
CHTÍT A SPOLUPRACOVAT S NÁMI.“
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Domácí hospic sv. Terezie pečuje 
o pacienty v Chomutově již téměř 
rok. Co vlastně znamená domácí 
hospicová péče?

Tato péče je poskytovaná v při
rozeném prostředí pacienta, který se 
nachází v pokročilé nebo konečné fázi 
nevyléčitelného onemocnění.
Jak probíhá převzetí pacienta do 
péče?

Převzetí pacienta do domácí 
hospicové péče má své podmínky. 
Nejdůležitější je, aby se na péči po
dílela minimálně jedna blízká osoba 
pacienta, která převezme odpovědnost 
za každodenní péči o nemocného. 
Bez přítomnosti této blízké osoby 
nelze zahájit domácí hospicovou péči. 
Dále pacient i jeho rodina souhlasí 
s touto péčí zaměřenou na léčbu bo
lesti a zmírnění dalších projevů, které 
nemoc a umírání přináší. Vzhledem 
k průběhu onemocnění se pokra
čuje v léčbě symptomatické, tedy je 
již ukončena kurativní léčba. Pokud 
jsou splněny všechny podmínky 
přijetí, pečující osoba je pozvána ke 
vstupnímu pohovoru, při kterém se se
známí s charakterem péče v domácím 
prostředí. Potom teprve následuje sa
motné zahájení péče a frekvence dal
ších návštěv je podle potřeb pacienta.
Kdo může žádat o péči?

Domácí hospic může kontaktovat 
nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřují
cích lékařů pacienta.
Mohou se na vás obracet lidé z ce-
lého Chomutovska?

Ano, dojezdová trasa Domácího 
hospice sv. Terezie je zhruba do tři
ceti kilometrů z kontaktního místa, 
které se nachází v budově polikliniky 
v Chomutově.

Setkala jste se někdy s nějakým ne-
tradičním místem, kde chtěl pacient 
prožít svůj konec života?

Pacientům v závěru života se 
věnuji již mnoho let a s netradičním 
místem jsem se samozřejmě setkala. 
Vzpomínám si v prvním případě na 
starší ženu, která chtěla být na své za
hrádce v zahradním domku a v loň
ském roce jsem se znovu s tímto přá
ním setkala, ale u muže.
Jak moc je důležitá u lůžka pa-
cienta v závěru života pravda 
a upřímnost?

Nemoc a utrpení jsou náročným ži
votním obdobím jak pro pacienta, tak 
i pro jeho rodinu. Pokud tato životní 
etapa je dobře pochopena a využita, 
může se stát právě toto životní období 
velmi plodné a cenné. Při běžných 

ošetřovatelských činnostech se rodí 
důvěra. Lidé v terminálním stadiu bi
lancují a hodnotí svůj dosavadní život, 
zamýšlí se nad ním a hledají odpovědi 
na otázky: Proč jsem nemocný? Jak 
dlouho ještě? Tito lidé mají strach, že 
nebudou milováni a nebudou součástí 
ničeho, co je trvalé. Mění se jejich 
dřívější priority. Pacient je v tomto ob
dobí velmi křehký a lítostivý. V těchto 
chvílích je prostor hlavně pro lásku, 
pravdu a naději. Což jsou nejdůleži
tější ctnosti našeho života. Úzkost, 
strach a beznaděj v okamžicích smrti 
se podepisují na zdravotním stavu pa
cienta. Vždy když nám pacient položí 
otázku, odpovídáme na ni pravdivě, 

citlivě, upřímně a otevřeně. Proto je 
povolání hospicové sestry velmi speci
fické a náročné.
Co musí splňovat hospicová sestra, 
aby mohla tuto práci vykonávat?

Sestra v hospicové péči musí být 
vyrovnaná s vlastní smrtelností. Dále 
musí mít ráda své pacienty a jejich 
rodiny. Je důležité, aby znala proces 
přirozené fyziologické smrti i patofy
ziologie smrti. Právě v těchto chvílích 
pacient potřebuje nejvíce lásku, mít 
někoho nablízku, kdo vyslechne jeho 
obavy a bude jim věřit. Proto je velmi 
důležité, aby sestra znala specifikace 
práce pro doprovázení umírajícího 
člověka. Dále musí také myslet i na 
spirituální aspekty pacienta, které ne
lze opomíjet. Je také vhodné, aby se 
seznámila i s bolestí duše a věděla, jak 

ji dostatečně ošetřit. Dále se setkává 
s různými psychickými problémy, 
které jsou často pro pacienty důleži
tější než problémy fyzické úrovně, 
respektive někdy mohou pacienti 
hůře prožívat psychické problémy než 
fyzické. Sestry v hospicové péči si 
uvědomují bezmocnost pacientů v zá
věru života a dá se říci, že bezmocnost 
má vliv i na další problém pacienta, 
kterým je beznaděj. Umírající člověk 
se často cítí opuštěn, plný úzkosti 
a strachu. Konec lidského života pro 
všechny zdravotníky znamená být 
skutečně opravdovými účastníky, 
protože právě v této chvíli nám umí
rající člověk dává mnohem víc, než si 

dokážeme nyní pomyslet, pokud tedy 
máme svá srdce otevřena dokořán.
Čím se po náročném pracovním dni 
nabíjíte?

K této otázce bych ráda uvedla 
krátký příklad ze života dnes již svaté 
Matky Terezy. Jakýsi novinář z Evropy 
jel do Kalkaty, aby na vlastní oči viděl 
práci této řeholnice mezi nejpotřeb
nějšími lidmi. Když zjistil, v jakých 
podmínkách pracuje, ptal se: „Matko, 
proč tohle děláte? Já bych to nedě
lal ani za milion.“ Matka Tereza mu 
s úsměvem odpověděla: „Za milion 
bych to také nedělala.“ Tím chtěla říci, 
že finanční odměna, úspěch nebo jiná 
hodnota tohoto druhu nejsou cílem 
a smyslem této služby. Věřící člověk 
vidí v potřebných lidech samotného 
Krista a podle jeho slov: „Cokoli jste 
učinili komukoli z těchto nejmenších, 
učinili jste mně“, tedy, když vidíte 
Krista v potřebných, tak osobní vztah 
k němu je posilou ve službě těmto li
dem. Pro mě je proto život z katolické 
víry nezbytnou posilou pro tuto práci. 
Nemohu si tedy ani představit službu 
potřebným bez přijímání svátostí, 
osobní modlitby, zpytování svědomí, 
což je vlastně reflexe mého přístupu 
k potřebným lidem a k této práci cel
kově. Praktická víra a osobní vztah 
k Bohu jsou pro mě základ, ze kterého 
ve službě vycházím, a tento vztah je 
také pro mě posilou, útěchou a oporou.
Je možné se na smrt nějak 
připravit?

Ano. Dobrým životem. A nezapo
mínat, že nejcennější je darovaný a ne
opakovatelný čas pozemského života. 
Proto je třeba se ho snažit maximálně 
využít a nepromarnit, mít na paměti, 
že nejdůležitější je láska.

Petra Stanislava Meinlschmidtová je zakladatelkou a ředitelkou Domácího hospice sv. Terezie pro regionální 
oblast Chomutov a Most. Rozvoji hospicové péče v ČR se věnuje řadu let. Byla spoluzakladatelkou Mobilního 
hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vystudovala bakalářský studijní program ošetřovatelství, 
nyní dokončuje magisterský studijní program management ve zdravotnictví. Je držitelkou ceny Křesadlo – 
ocenění Dobrovolník roku 2020. O poslání hospice na Chomutovsku hovořila v následujícím rozhovoru.

Petra Stanislava Meinlschmidtová:

Pokud je poslední životní etapa dobře 
pochopena, může se stát velmi cennou 

PRAKTICKÁ VÍRA A OSOBNÍ VZTAH K BOHU JSOU 
PRO MĚ ZÁKLAD, ZE KTERÉHO VE SLUŽBĚ VYCHÁZÍM, 
A TENTO VZTAH JE TAKÉ PRO MĚ POSILOU A OPOROU.
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Poplatky nyní uhradíte chytře, 
funguje nový poplatkomat i aplikace

Novinky v hrazení některých 
poplatků městu začaly platit na 
konci loňského roku a začátku 
letošního. Uvítají je jak řidiči, kte
rým se velmi zjednoduší hrazení 
parkovného, tak i ostatní obyvatelé, 
kteří mohou při hrazení poplatků 
využít moderní technologie.

V provozu je již nová moderní 
možnost plateb za parkování ve 
městě. Kromě hotovostní platby 
a platby přes SMS je nyní možné 
zaplatit pomocí aplikace MPLA.

Služba MPLA je uživatelsky 
jednoduchá a přívětivá. Jedná se 
o nejrozšířenější službu tohoto typu 
v České republice, kdy stejnou apli
kaci na platbu parkovného mohou 
lidé použít nejen v Chomutově, ale 
ve více než 60 městech a lokalitách.

Díky GPS telefon snadno lo
kalizuje, kde se zaparkované auto 
nachází, a sám nabídne vhodnou 
platbu. Uživatel si jen zvolí délku 
parkování. Systém dokonce sám 
hlídá blížící se konec platnosti par
kování a nabídne možnost parko
vací dobu prodloužit. „Pro platbu 
parkovného pomocí služby MPLA 
si řidiči mohou stáhnout aplikaci 
v Google Play či App Store nebo 
stačí zadat www.mpla.io do inter
netového prohlížeče. Služba MPLA 
je navíc propojena s portálem 
 Mapy. cz, takže lze snadno uhradit 
parkovné i přímo z jejich portálu či 
aplikace,“ vysvětlil Lukáš Pöselt, 
vedoucí odboru informačních tech
nologií chomutovského magistrátu.

U každého z uvedených způ
sobů placení se údaje vyplňují jed
norázově při první platbě. Aplikace 
si následně pamatuje data, která 
jsou bezpečně spravována pod 
chráněným přístupem využívajícím 
ověřené bezpečnostní certifikáty. 
„Po uskutečněné platbě systém 
města obdrží informaci o úhradě. 

Platný parkovací status vozu je také 
v informačním systému – stráž
ník si tak platnost parkování ověří 
prostřednictvím registrační značky 
vozidla, žádný parkovací lístek za 
okno už není potřeba. Za každou 
platbu parkovného přijde na e-mail 
elektronický účetní doklad se všemi 
potřebnými náležitostmi,“ dodal 
Lukáš Pöselt.

Ruku v ruce s touto inovací jde 
i nový web týkající se parkování. 
Na adrese parking.chomutov.cz 
obyvatelé i turisté naleznou vše 
ohledně parkování na území města 
– mapy s parkovacími zónami či 
možnosti plateb za parkování, ale 
také informace k rezidentním a abo
nentním kartám s online formulá
řem pro elektronické podání žádosti 
o vydání parkovací karty.

NOVÝ POPLATKOMAT
Magistrát města spustil i další 

novou službu, kterou je hybridní 
poplatkový automat. Ten je umístěn 
na odboru dopravních a správních 
činností, konkrétně u registru vozi
del ve 3. patře budovy magistrátu 
ve Zborovské ulici.

Klienti tak mohou veškeré po
platky vůči městu uhradit formou 
samoobsluhy, a to buď bezkontaktně 
platební kartou, nebo hotovostně 
penězi. Přístroj tak doplňuje již dva 
bezhotovostní platební automaty, 
které klienti města využívají od února 
2020. „Obsluha terminálu je velice 
intuitivní, obdobná jako při výběru 
jídla v provozovnách některých fast 
foodů,“ vysvětlil Jan Mareš, hlavní 
ekonom města, s tím, že klient může 
k identifikaci platby buď zadat 
přidělený variabilní symbol, nebo 
načíst QR kód, který má vytištěný 
přímo na některých rozhodnutích 
a do budoucna o něj budou doplněny 
upomínky k poplatkům, platby za 

zahrádky a podobně. „Poplatkomat 
nahradí poloviční úvazek pokladní 
na našem odboru, kde se mohou 
úředníci věnovat výhradně správním 
úkonům,“ dodal Jan Mareš.

ZMĚNY V POPLATKU 
ZA ODPAD

V Chomutově se od 1. ledna 
2022 změnil systém odpadového 
hospodářství, který je zakotven 
v nové obecně závazné vyhlášce 
o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodář
ství. Poplatek za odpad pro roky 
2022 a 2023 byl zastupitelstvem 
města stanoven ve výši 800 korun 
za osobu a rok.

Poplatníkem nadále zůstává 
fyzická osoba přihlášená v obci. 
Nezáleží na tom, zda v obci sku
tečně žije a vytváří odpad, respek
tive využívá systém odstraňování 
komunálního odpadu. Rozhodný 
pro vyměření poplatku je podle zá
kona pobyt v Chomutově. Změnu, 
kterou přináší novela zákona 
o místních poplatcích, je poplat
ková povinnost nově i právnických 
osob, které mají ve svém vlast
nictví byt či dům, ve kterém není 
hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba. Typickým příkladem takové 
právnické osoby je družstvo, které 
vlastní byty, svěřenecký fond nebo 
firma, která například v části bu
dovy bude mít prostory pro podni
kání a v části pro bydlení.

Poplatek za systém odpadového 
hospodářství ve výši 800 korun lze 
platit jednorázově nebo po dvou 
stech korunách ke konci každého 
kalendářního čtvrtletí. Ti, co platí 
poplatek přes SIPO, si nemusejí nic 
měnit, o změnu předpisu se postará 
úřad. „Města a obce si mohly vy
brat ze dvou možností. Buď zavést 
poplatek majitelům staveb podle 

skutečného množství jejich vypro
dukovaného odpadu, což v pod
mínkách Chomutova nelze, neboť 
tyto informace o odpadu nemáme. 
Anebo jsme mohli zavést jako do
sud paušální poplatek, čehož jsme 
využili,“ uvedl Jan Mareš, vedoucí 
magistrátního odboru ekonomiky.

Nový zákon se snaží snížit 
množství směsného odpadu na
výšením cen za jeho uložení na 
skládku. Současně zákon každo
ročně nepřímo ukládá občanům sní
žit množství odpadu ze současných 
200 kilogramů na osobu a rok až na 
téměř polovinu v roce 2030. Za pře
kročení množství je obec sankcio
nována vyšší cenou za skládkovné. 
Bohužel Chomutov je v současnosti 
na horní kapacitě produkce odpadu 
a dvousetkilogramovou hranici pro 
množství odpadu na občana ročně 
překračuje. „Nedojde-li k navý
šení tříděné složky odpadu, bude 
logicky do budoucna docházet 
k jeho zdražování a zvyšování po
platku. I proto zastupitelstvo města 
zafixovalo sazbu poplatku pro roky 
2022 a 2023,“ uvedl Jan Mareš.

Současně legislativa ukládá 
povinnost do roku 2025 vytřídit 
60 procent komunálního odpadu, 
65 procent v roce 2026 a 70 procent 
v roce 2030. „Vyseparovat do čtyř 
let 60 procent odpadu se zatím jeví 
jako téměř nereálné, aktuální hod
nota třídění dosahuje 27 procent,“ 
upozornil ekonom. „Proto kdo dosud 
netřídil, ač je to jeho zákonná povin
nost, měl by s tím co nejdříve začít. 
Všem zodpovědným občanům, kteří 
třídí, velice děkujeme,“ dodal.

Problematika nového systému 
odpadového hospodářství je velmi 
složitá, proto magistrát pro občany 
připravil kontaktní e-mailovou ad
resu odpady@chomutov.cz, kam 
mohou své dotazy zasílat.
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Pozor na novoroční předsevzetí. 
Mohou i škodit, když se nenaplní
Poslední roky jsou pro mě ná-
ročné. Každý začátek roku je 
pro mě spojený s nadějí, že bude 
všechno v mém životě lepší. Že se 
mi povede něco změnit. Dávám se 
pravidelně několik novoročních 
předsevzetí, které ale do jednoho 
brzy poruším. Jsem kvůli tomu 
ještě ve větším stresu a cítím 
se špatně, že jsem zase selhala. 
Poradíte mi prosím, co s tím?

Počátkem nového roku přichází 
svěží energie a s ní také odhodlání 
něco v životě změnit. Na předních 
příčkách na žebříčku nejčastějších 
novoročních předsevzetí je hub
nutí, následuje zdravé stravování, 
méně se stresovat či přestat kouřit. 
Objevuje se i možnost „nedávat si 

už žádná předsevzetí“, což jen potvr
zuje fakt, že novoroční předsevzetí 
zpravidla moc dlouho nevydrží. 

Jednou z hlavních příčin našeho 
neúspěchu je fakt, že reálně nejde 
ani tak o naše vnitřní rozhodnutí 
a přesvědčení, ale o jakousi všeobec
nou mantru. Dáváme si novoroční 
předsevzetí, protože se to hodí. 
Jenomže takové rozhodnutí jen má
lokdy vychází skutečně zevnitř nás 
samotných. A to je právě ten důvod, 
proč se nám většinou nepodaří je 
skutečně naplnit. I když to myslíme 
doopravdy, udělejme to proto, že 
je to naše zralé rozhodnutí, že to 
myslíme vážně. Rozhodli jste se 
zhubnout? Měli byste si stanovit 
o kolik a za jak dlouho. Jinak se vám 

to nejspíš nepovede, protože vlastně 
nevíte, co přesně chcete. Nastavte si 
reálné cíle. 

Nepřeceňujte své síly. Příliš 
velké cíle mohou být demotivační. 
Nejprve si stanovte menší cíle, které 
jste schopni splnit, a pokud budete 
úspěšní, můžete postupně přitvrzo
vat. Plnění dílčích cílů vám bude 
přinášet radost a pocit uspokojení. 
Podělte se s přáteli. Když své před
sevzetí rozhlásíte do světa, nebudete 
v tom sami. Že chcete přestat mluvit 
sprostě řekněte své rodině, přátelům 
či kolegům. Uvidíte, že vám v tom 
pomůžou a vaše předsevzetí vám 
budou připomínat. Zároveň pro vás 
bude mnohem těžší své předse
vzetí jen tak vzdát. Rozhodli jste se 

studovat cizí jazyk? Obraťte se na 
specialisty. Na některé věci sami 
nestačíme. Cizí jazyk se vám bude 
lépe učit, když si zaplatíte pravi
delné kurzy v jazykové škole. Pokud 
jste se rozhodli chodit do posilovny, 
domluvte se s osobním trenérem 
a tréninky si předplaťte. Vznikne 
vám tak závazek, ze kterého je těžší 
se vymluvit.

Ale když si dáváte předsevzetí 
již několik let po sobě a stejně víte 
dopředu, že je nesplníte, tak se na to 
vykašlete a užívejte si života naplno. 

Přeji vám hodně štěstí a spokoje
nosti (třeba i bez předsevzetí).

PhDr. Irina Malinová,
rodinná a manželská terapeutka

www.curzu.cz 

Stresový únik moči se dá řešit, 
nebojte se jít na operaci

Chci přestěhovat do domova pro seniory. Je 
pravda, že tam musím odevzdat celý důchod?

Je mi 42 let, od porodu mám pro-
blémy s únikem moči. Když si dá-
vám pozor, zvládnu to, ale pokud se 
zasměju, kýchnu nebo zakašlu neče-
kaně a nedám nohy křížem, neštěstí 
je hotovo. Můj ošetřující lékař říkal, 
že se to dá operovat, ale počkal by, 
prý jsem ještě mladá. Jenže mě to 
opravdu obtěžuje a problém je čím 
dál horší. Můžete mi poradit?

Stav, který popisujete, se nazývá 
stresová inkontinence. Jde o nejčastější 
typ nechtěného úniku moče u žen. Váš 

popis je celkem přesný, a myslím, že se 
v něm „pozná“ spousta žen. Obdobné 
stesky slýchám v naší odborné ambu
lanci často.

Vaše potíže se dají řešit v zásadě 
dvěma způsoby. Tím prvním, méně 
zatěžujícím, je rehabilitační léčba, cí
lené posilování pánevního dna, nejlépe 
pod dohledem zkušeného fyziotera
peuta, který se vyzná v dané problema
tice. Určitě je vhodné začít léčbu tímto 
způsobem, jistě se dají alespoň zmírnit 
potíže. 

Druhou možností je léčba operační. 
Pod močovou trubici se zavede páska, 
která v případě zvýšení tlaku v břiše 
při kašli, smíchu, kýchnutí či zvednutí 
břemene podepře močovou trubici a za
mezí vámi popisovanému nechtěnému 
úniku moče. Je to poměrně elegantní 
operace, nepříliš zatěžující, její úspěš
nost je okolo 95 %. 

Váš věk není problém. Naopak se 
na nás obrací celá řada žen, které mají 
tyto potíže a jsou řádově ve stejném 
věku. Tedy ženy, které žijí plnohod

notným životem, sportují a jejich stav 
je limituje. Těmto ženám samozřejmě 
pomáháme a operace u nich provádíme, 
věk není problém. V absolutní většině 
případů k velké spokojenosti. Dá se říct, 
že jim tímto malým zákrokem vracíme 
kvalitu života. Podrobnosti k vašemu 
případu můžeme samozřejmě probrat 
v rámci naší odborné ambulance. Přeji 
vám šťastný a hlavně suchý nový rok.

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

Moje maminka by chtěla na-
stoupit do domova pro seniory, 
ale bojí se, že jí bude celý její 
starobní důchod, který je celkem 
nízký (cca 9  0 00  Kč) „zabaven“ 
a použit na úhradu bydlení a ona 
nebude mít na nákup léků a po-
dobně. Má domov pro seniory 
právo „zabavit“ seniorovi jeho 
celý důchod? A co když seniorův 
důchod nestačí na úhradu pobytu 
v zařízení? Znamená to, že senior 
do zařízení nebude přijat?

Vaše maminka se nemusí bát, že 
by její celý důchod „zabavil“ domov 

pro seniory a použil ho na úhradu 
bydlení a stravy v tomto zařízení. 
V případě, že má senior nízký důchod, 
který nepokryje celou úhradu za pobyt 
a stravu v domově, tak je povinností 
poskytovatele této služby, aby podle 
zákona o sociálních službách ponechal 
seniorovi z jeho důchodu tzv. kapesné 
ve výši 1 5 %. To znamená, že zby
lých 8 5 % důchodu bude použito na 
úhradu bydlení a stravy v zařízení. 
Pro lepší představu uvádím příklad: 
Pobyt a strava v domově pro seniory 
je účtována ve výši 1 1 0 00  Kč/
měsíc. Senior pobírá důchod ve výši 

9  0 00  Kč. Ze svého důchodu klient 
uhradí pobyt a stravu ve výši 8 5 %, 
tedy 7  6 50  Kč, a vyplaceno mu bude 
kapesné ve výši 1 5 %, což činí 1  3 50  
Kč. Z tohoto kapesného si klient hradí 
léky, hygienické potřeby a další po
třebné věci, jako je například nové ob
lečení, nebo si z tohoto obnosu může 
koupit něco dobrého, když ho zrovna 
přepadne mlsná. 

Nepřijetí seniora do zařízení po
bytových sociálních služeb z důvodu 
nízkého důchodu je diskriminační. 
Jestliže starobní důchod nepokryje 
celou úhradu za pobyt a stravu v za

řízení, může se na úhradě pobytu 
dobrovolně spolupodílet rodina 
seniora. Pokud senior splní veš
keré zákonné podmínky, tak mu 
může vzniklé neuhrazeno doplácet 
úřad práce prostřednictvím dávek 
hmotné nouze – doplatku na bydlení 
a příspěvku na živobytí. Klientovi, 
který nemá na plnou úhradu pobytu 
a stravy, vzniká tzv. neuhrazeno. 
Neuhrazeno není žádný nedoplatek 
nebo dluh, proto ho nikdo po senio
rovi nemůže vymáhat.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná
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NA ZAHRADNÍ VZNIKÁ MALÉ 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V rámci participativního rozpočtu město nechalo upravit 
stávající nevyužívané hřiště v Borové ulici pod mateřskou 
školou. Vrchní asfalt v ploše 700 metrů čtverečních stavební 
firma odstranila a lokálně vyrovnala betonový podklad. 
Nově položila živičný kryt a plochy určené k výsadbě stromů 
zasypala zeminou. Na jaře budou do vzniklých ploch vysázeny 
stromy a na novém povrchu bude vyznačeno vodorovné 
dopravní značení. Opraveny budou poničené části lemujících 
betonových zídek.

V JIRÁSKOVĚ ULICI JE 
PO REKONSTRUKCI NOVÁ  
CELÁ VOZOVKA
Město v Jiráskově ulici využilo koordinace prací se stavbou 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, jejímž investorem byla 
Severočeská vodárenská společnost. Místo toho, aby byla opravena 
vozovka jen v místě výkopů, byl opraven povrch a podklad v celé šíři 
silnice nad prostorem rekonstrukce s finální asfaltovou vrstvou v celé 
ploše. Město na provedené práce vynaložilo 1,2 milionu korun.

NA LUCINĚ A U TŘEŠŇOVKY  
MAJÍ NOVOU VOZOVKU
Město během roku provádí i menší opravy asfaltových povrchů. 
Například obyvatelům ulic U Třešňovky a Na Lucině stavební firma 
položila na silnici nový povrch. Opraveno bylo také nevyhovující 
parkoviště městské policie. Součástí prací bylo bourání stávajících 
povrchů, pokládka asfaltové směsi a spojovací postřiky. Obě investice 
stály 1,6 milionu korun a byly dokončeny na začátku prosince. 

OPRAVY SKLUZU RYBNÍKA  
VYŠLY NA 1,3 MILIONU

Město společně se státním podnikem Povodí Ohře opravilo přeliv 
a mostek pro pěší nad skluzem Hamerského rybníka u vstupu 

do Bezručova údolí naproti Hřebíkárně. Součástí oprav bylo také 
spárování nábřežní zdi a nad rámec projektovaných oprav byl 

vyměněn i pochozí mostek se zábradlím nad skluzem. V jarních 
měsících dodavatel díla ještě provede zatravnění ploch,  

které byly opravou dotčeny. 
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Nová tabule připomíná 
stavitele pevností

Jarní část divadelní sezóny 
odstartují hořké komedie

Venkovní výstava ukáže 
proměny Palackého ulice

Naučná stezka Muzea českoslo
venského opevnění z let 1936-1938 
Na Kočičáku se rozrostla o další na
učnou tabuli. Tentokrát je věnovaná 
staviteli pevností Františkovi Hiekemu. 
Slavnostního odhalení se zúčastnila i ro
dina slavné osobnosti.

František Hieke se narodil v Lou
nech 15. srpna 1898 Františkovi 
a Marii Hiekeovým jako páté ze šesti 
dětí. Vystudoval Reálné gymnasium 
v Lounech. Po jeho ukončení v roce 
1915 odešel studovat stavitelskou školu 
do Prahy, získal oprávnění stavitele, 

později titul architekta. Po absolvování 
vysokoškolského studia se vrátil do 
Loun. V roce 1927 si založil stavební 
firmu.

V roce 1928 se oženil s Boženou 
Hilbertovou ze Smolnice. Po dvou le
tech manželství se jim narodila dvojčata 
Svatopluk a Božena. Hiekovi rádi ces
tovali společně se svými přáteli manželi 
Zörnerovými a Janečkovými. Všechny 
rodiny měly automobily a s nimi projíž
děly celé Čechy i státy Evropy.

Největším koníčkem stavitele bylo 
veslování. Jeho rodný dům stál přímo 

u břehu řeky Ohře naproti veslařskému 
klubu. Ten jeho otec spoluzakládal 
a všechny čtyři syny k tomuto sportu 
vedl.

V červenci 1936 Zemské vojenské 
velitelství Praha zadalo lounskému 
staviteli architektu Františku Hiekemu 
zakázku na stavbu pevnůstek na 
Chomutovsku. Úsek byl označen jako 
V.b – Chomutov a měřil téměř 16 kilo
metrů. Architektu Hiekemu bylo zadáno 
57 objektů lehkého opevnění, které 
v roce 1936 v řádném termínu vystavěl. 
Dalších 9 objektů vystavěl v sousedním 
úseku V.a – Kadaň. Do dnešní doby 
bylo v chomutovském úseku devět 
objektů zničeno, čtyři byly poničeny 
zkušebními odstřely. V současnosti je 
osm objektů v majetku Muzea českoslo
venského opevnění z let 1936-1938 Na 
Kočičáku.

V době okupace se členové výboru 
Veslařského klubu Ohře velmi ostře 
vymezovali vůči nacistům, až nakonec 
došlo k jejich zatýkání. Jako prvního 
odvedlo gestapo v roce 1941 Františka 
Hiekeho, který byl tehdy předsedou 
klubu. Nejdříve byl vězněn v Kladně, 

odkud byl převezen do policejní věz
nice pražského gestapa v Terezíně. Již 
3. října 1941 byl odtud deportován do 
koncentračního tábora v Mauthausenu, 
kde byl zaevidován pod číslem 1317. 
Na rozdíl od jeho přátel z veslařského 
klubu, kteří byli za heydrichiády v roce 
1942 zatčeni a popraveni, bývalý 
předseda koncentrační tábor přežil. 
Z Mauthausenu se však vrátil s vážně 
podlomeným zdravím. Trpěl chronic
kým onemocněním ledvin a musel se 
podrobit dlouhodobé rekonvalescenci. 
Po ní se opět ujal práce ve své firmě.

Únorové události roku 1948 
v Československu znamenaly pro 
Františka Hiekeho další ránu, neboť 
mu znemožnily další podnikání. Jeho 
firma byla zestátněna. Jeho dvaceti
letý syn byl počátkem padesátých let 
uvězněn z politických důvodů v Plzni 
na Borech a v Jáchymově. Zdraví archi
tekta Hiekeho se neustále zhoršovalo. 
Dne 6. února 1956 v pouhých 58 letech 
umírá v důsledku onemocnění ledvin. 
Podle svého přání byl pochován do ro
dinné hrobky naproti vchodu do kostela 
svatého Petra na hřbitově v Lounech.

Na jarní část divadelní sezóny je 
přichystáno sedm her. Nejbližšími 
jsou one-woman show na konci 
ledna a hořká komedie v únoru.

Ve one-woman show s názvem 
Tak já letim! excelentní herecké 
sólo rozehrává oblíbená herečka 
Anna Polívková. Ta se na pódiu 
převtělí do upovídané pětačtyřicát
nice Susan, která se po letech snaží 
zopakovat dávný výlet s kamarád
kami do Austrálie. Tentokrát však 
cestuje sama a to ji přiměje hoř
kosměšně bilancovat a zamýšlet se 
nad přátelstvím, láskou, osamělostí, 
radostmi i nástrahami života. Hru, 

která od zářijové premiéry vypro
dává domovské pražské Studio 
Dva, uvede chomutovské divadlo 
v pondělí 31. ledna.

Další novinkou ze stejného di
vadla je hořká komedie Tři grácie 
z umakartu, která měla premi
éru loni v červnu na letní scéně 
Vyšehrad. Chomutovské divadlo ji 
uvede ve středu 9. února a přivítá 
tak na jevišti Zlatu Adamovskou, 
Ilonu Svobodovou a Anežku 
Rusevovou. Především poslední 
jmenovanou herečku v roli mírně 
oplácané Evy diváci v recenzích 
vychvalují za její komediální talent, 
plusem je pak rovněž umně zvlád
nutá režie známého baviče Ondřeje 
Sokola.

Jarní divadelní sezónu dále doplní 
komedie Mlčeti zlato a Nikdy není 
pozdě v březnu, v dubnu pak předsta
vení Madame Rubinstein a S pravdou 
ven. Poslední hrou plánovanou na 
první pololetí roku 2022 je neobvyklá 
komedie Tik Tik, kterou má divadlo 
na programu v květnu.

Jak se měnila středověká ulice v ši
roký bulvár pro prvomájové průvody, 
popisuje nová výstava v Galerii Město. 
Věnuje se historii nejdelší místní ulice 
Palackého.

Výstavu zahájila komentovaná pro
cházka, která začala u Chomu tovské 
knihovny a skončila v kruhovém 
objezdu u autobusového nádraží, kde 
jsou nyní ve vitrínách v podchodech 
umístěny výstavní panely s informa
cemi o historii ulice. K vidění budou 
do konce ledna. „Je to jeden z projektů, 
ve kterém se věnujeme místní historii. 
Zajímá nás především moderní historie 
20. století, ale u této výstavy podá
váme i rámcové informace o vzniku 

a vývoji ulice od středověku do dne
ška,“ řekl jeden z autorů výstavy Jan 
Rödling z chomutovského spolku 
Kuprospěchu, který výstavu pořádá.

Ulice prošla několikrát velkou 
proměnou, tou zdaleka největší ale 
v 60. až 80. letech 20. století, kdy 
po staletích ulice prakticky zmizela 
a místo ní vyrostla nová široká třída. 
„Měli jsme také možnost mluvit i s ar
chitektem Vratislavem Štelzigem, 
loni bohužel zesnulým, který ulici 
spolu s kolegou projektoval,“ dodává 
Rödling.

Vedle informací o historii najdete 
na výstavě dobové i současné fotogra
fie ulice.
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KATEŘINA VAVŘINCOVÁ 
PETR PROŠKA
Seznámili se v předešlém zaměstnání. Pracovali spolu v prodejně 
zbraní, odkud odešli. Jak oba shodně tvrdí, k otevření vlastní 
prodejny 4 Gunners ve Školní ulici je přesvědčili zákazníci z bývalé 
práce, kteří je ujišťovali, že by u nich nakupovali. Tak se domluvili, 
šli do toho spolu a před rokem otevřeli. Zákazníci jim pomáhali se 
zařízením prodejny. Jak Kateřina, tak Petr jsou sportovní střelci. Více 
najdete na www.4 gunners.cz. 

MARTIN A KATEŘINA 
DUCHKOVI
Firmu Ekoservis, která se zabývá chladicími systémy, vzduchotech-
nikou a klimatizacemi, založil Martinův otec v roce 1993. Martin 
do firmy docházel od dvanácti let a tátovi pomáhal. To rozhodlo, 
že pak šel v jeho šlépějích. Studoval střední školu zaměřenou na 
chladírenskou techniku, která je 3 00  kilometrů od Chomutova. 
Firma se postupně rozrůstala a před pěti lety do ní přišla pomáhat 
Kateřina. Jejich zákazníci jsou od běžných lidí, kteří chtějí jednu 
klimatizaci do obýváku, až po obří Metrostav, na jehož stavby 
dodávají chlazení. Více najdete na www.ekoservis.cz.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Ševci v Chomutově: Víte, kolik jich 
bylo v polovině 17. století? 

Ševcovské světlo (na snímku) 
je pro současníka možná trochu zá
hadný předmět. Sloužilo k osvět
lení pracovního stolu a používalo se 
ještě na konci 19. století. Všechny 
baňky se naplnily vodou a do středu 
mezi ně se postavila zapálená 
svíčka. Její světlo se rozptylovalo 
skrz skleněné baňky rovnoměrně 
do všech koutů světnice, aby mistr 
viděl na svoji práci.

Samozřejmě, že i v našem 
městě žili a pracovali ševci. Jejich 
první cechovní řád se dochoval až 
z roku 1601, i když jejich existenci 
v Chomutově potvrzují písemné 
prameny již na počátku 15. století 
(jen pro zajímavost a srovnání: na 
Novém Městě pražském si tři kože
dělná řemesla – ševci, uzdaři a sed
láři – dávají potvrdit své cechovní 
artikuly roku 1391).

Podmínky pro přijetí mistra 
do ševcovského cechu byly všude 
zřejmě podobné. Na Novém Městě 
pražském bylo k tomu zapotřebí 
měšťanské právo, listy o poctivém 
zplození a chování a samozřejmě 
„mistrovský kus” a příjemné, tedy 

plat při vstupu do cechu.
Patronem všech ševců byl od 

nepaměti svatý Kryšpín (svátek 
má 25. října), který žil ve 3. sto
letí v Římě. Spolu se svým bratrem 
Krispinianem odešel hlásat křesťan
skou víru do Galie (přibližně oblast 
dnešní Francie). Oba se vyučili 
obuvníky a objasňovali pohanům 
křesťanství. Kvůli své víře se ocitli 
před soudem, byli mučeni a nako
nec sťati.

K těmto světcům se zřejmě 
často modlili i dva chomutov
ští mistři cechu ševcovského 
Jan Habrman a Jiří Lippmann, 
které zmiňuje berní rula k roku 
1655 v našem městě. První z nich, 
Jan, žil přímo ve městě, vlast
nil 5 strychů orné půdy, choval 
2 kravky, 5 ovcí a 5 sviní a vedlo 
se mu tedy zřejmě dobře i v době, 
kdy ševcovská živnost právě ne
vzkvétala. Druhý, Jiří, žil na cho
mutovském předměstí a obdělá
val 9 strychů orné půdy. Žádné 
hospodářské zvířectvo nevlastnil 
a byl tedy odkázán jen na šikovnost 
svých rukou.

V Chomutově tedy v polovině 
17. století žili a pracovali dva ševci, 
což nebylo mnoho. Lepší byla situ
ace v okolních městech. V Jirkově 
a Kadani šilo boty v té době po 
sedmi ševcích a v Hoře Svatého 
Šebestiána pracovali tou dobou 
ševci čtyři. Vidíme, že chomutov
ští ševcovští mistři měli v okolí 
velkou konkurenci, zvláště když lze 

předpokládat, že v 17. a 18. století 
pracovali ševci i ve větších venkov
ských obcích.

Jiná byla situace v širším cho
mutovském regionu o 100 let 
později, tedy v polovině 18. sto
letí. Tereziánský katastr k roku 
1756 uvádí v Chomutově 18, 
v Kadani 9, v Jirkově 8 a v Hoře 
Svatého Šebestiána 5 ševců. 
A potřeba bot neustále vzrůs
tala. Někdejší erudovaná his
torička chomutovského mu
zea Zdena Binterová ve svých 
Dějinách Chomutova uvádí, že 
v roce 1844 bylo v Chomutově již 
33 obuvníků, kteří zaměstnávali 
10 tovaryšů!

Podívejme se na závěr ještě 
krátce mistrům cechu ševcovského 
takříkajíc pod ruce a přibližme, co 
vlastně při výrobě bot dělali. Kůže 
určené pro výrobu bot na podrážky 
lisovali nebo sklepávali, aby byly 
hutnější. Svrškové kůže kvůli 
zvýšení nepromokavosti napouš
těli tukem. Jemnější usně hladili 
a brousili. Při samotné výrobě bot 
používali nejrůznější, dnes již po

lozapomenuté nástroje a pomůcky 
(snad nejznámější z nich jsou šev
covská kopyta, jejichž jeden pár 
pro dospělá chodidla je zobrazen 
na fotografii). Dále to byla různá 
šídla, knejpy, razidla, průbojníky, 
kladívka, radýlka, kovadlinky, ší
dla, nože, které potřebovali, aby 
z usně vytvořili krásnou a praktic
kou obuv.

Lidé v českých zemích bývali 
od pradávna velmi šikovní. Není 
divu, že ve druhé polovině 19. sto
letí naše země zrodila „krále obuvi“ 
Tomáše Baťu, jenž počátkem 
20. století svými výrobky dobyl 
svět.

Mgr. Jan Hirsch,
historické oddělení,

Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

POKLAD Z KOVÁŘSKÉ
Ve sbírce Oblastního muzea 

v Chomutově je od roku 2021 za
psán malý „poklad“. Tvoří ho 
75 sádrových forem z 1. polo
viny 20. století, které se našly 
při rekonstrukci půdních prostor 
rekreačního objektu č. p. 545 
v Hamerské ulici v městečku 
Kovářská. Současný majitel 
domu nález donesl do muzea 
v místě svého trvalého bydliště, 
v Karlových Varech. Karlovarské 
muzeum pak formy převedlo do 
majetku chomutovského muzea. 
Některé z nalezených forem jsou 
žlutě šelakované, jiné pouze 

bílé, a každá se skládá ze dvou 
částí. Lze z nich odlít především 
domácí zvířata či části jejich těl 
(jsou zastoupeni zajíc, prase, pes, 
ovce), ale i další velmi rozmanité 
motivy. Vedle forem trpaslíků ná
lez zahrnuje formy pro busty ně
meckého dramatika a spisovatele 
Fr. Schillera nebo slavného hu
debního skladatele W. A. Mozarta. 
Soubor forem si na půdě domu 
zřejmě schovali jeho poslední ně
mečtí majitelé, manželé Cölestin 
a Natalie Wirth, v domnění, že 
se pro něj budou moci po odsunu 
z ČSR ještě někdy vrátit.

Jan Hirsch
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Web nabízí 
přehled všech 
sociálních služeb

Rozluštění tajenky pomohlo hráčům 
k úniku z nízkoprahového klubu

Pracovně rehabilitační středisko 
pomůže udržet si práci

Pomoc v nouzi mohou lidé najít pro
střednictvím webových stránek www.
socpom.cz, které nabízejí rady a přehled 
sociálních služeb v Chomutově, Jirkově 
a okolí. Jsou tam informace a kontakty 
na instituce, které pomoc či radu nabí
zejí a umějí poskytnout.

Služby jsou děleny na terénní, am
bulantní a pobytové. Terénní služby 
jsou lidem poskytovány v jejich přiro
zeném prostředí, v rámci ambulantních 
dochází klient do zařízení poskytujícího 
službu a při pobytových službách je kli
ent umístěn v konkrétním zařízení.

Stránky jsou dostupné i přes odkaz 
na úvodní straně webu města www.
chomutov-mesto.cz. Vpravo nahoře je 
oranžová záložka Sociální pomoc.

Klub Molo, nízkoprahové zaří
zení pro děti a mládež, které zřizuje 
organizace Světlo Kadaň, uspořádalo 
halloweenskou akci. Ta probíhala 
na principu únikové hry. Klienti hru 
zdolávali po dvojicích a museli přitom 
plnit připravené úkoly. „Za každý spl
něný úkol získali písmeno do tajenky. 
S vyplněnou tajenkou mohli uniknout 
z klubu ven. Celkem bylo sedm stano
višť. Splnění úkolů však nebylo vůbec 
jednoduché, pracovnice si připravily 
masky a kostýmy v duchu psychi
atrické léčebny, po celou dobu byl 
v klubu klid a ticho, občas byly slyšet 
pouze výkřiky a ´nevysvětlitelné´ 
zvuky. Účastníci všechny úkoly doká
zali rozluštit, unikli v rekordním čase, 
nikdo nám v klubu nezůstal,“ popsala 

vedoucí klubu Nikola Malecká.
Akce neměla pouze volnočasový 

charakter, u klientů totiž také rozvíjela 
komunikační dovednosti, organizační 

schopnosti, týmovou spolupráci, fan
tazii a jemnou motoriku, což nepo
chybně přispívá ke zdravému rozvoji 
osobnosti.

Každý rok je více než 70 tisíc 
lidí v pracovní neschopnosti déle než 
270 dní. Zhruba polovina těchto osob se 
pak musí vyrovnat s následky, které ve
dou k trvalému snížení jejich schopnosti 
pracovat.Udržet si v takové situaci za
městnání vyžaduje obvykle velké úsilí. 
„Chronicky nemocný zaměstnanec se 
musí smířit s novou situací, která v jeho 
životě většinou vytvoří i řadu mimopra
covních překážek, a hledat cesty, jak se 
s nimi vyrovnat. Zaměstnavatel na dru
hou stranu může mít obavy, zda bude 
zaměstnanec i nadále schopen zvládat 
pracovní úkoly. Snadno pak může dojít 
k tomu, že je pracovní poměr z jedné či 
druhé strany ukončen. Přitom s účinnou 
podporou by k tomu v řadě případů 

nemuselo dojít,“ uvedl Petr Džambasov 
z Asociace pracovní rehabilitace ČR.

V Chomutově vzniklo v loňském 
roce jedno z prvních pracovně reha
bilitačních středisek, které poskytuje 
bezplatné služby v režimu takzvané 
pracovní rehabilitace. Jedná se o jedno 
ze tří pilotních pracovišť, které byly 
ve spolupráci s MPSV zřízeny v rámci 
projektu ESF. Služby střediska mohou 
bezplatně využívat lidé z Chomutova, 
kteří se ocitnou v situaci, kdy jim jejich 
zdravotní stav komplikuje pracovní 
uplatnění. Služby jsou určeny jak pro 
osoby dosud zaměstnané, které jsou 
dlouhodobě v pracovní neschopnosti, 
tak osoby bez zaměstnání, pokud již 
mají přiznaný invalidní důchod. K zapo

jení do pracovně rehabilitačních služeb 
v době dočasné pracovní neschopnosti 
je nutný souhlas ošetřujícího lékaře.

Odborný tým, zahrnující ergotera
peuta, psychologa, kariérového poradce 
a osobního konzultanta, nejprve posoudí 
všechna rizika a potenciální bariéry sou
visející s pracovním uplatněním a ná
sledně navrhne kroky, které mají za cíl 
maximálně využít zachovaný pracovní 
potenciál. „Ergoterapeut je například 
schopen doporučit vhodnou úpravu pra
coviště, pracovních podmínek či náplně 
práce. Může také pomoct zaměstnava
teli vytipovat jinou, vhodnější pracovní 
činnost, zajistit k ní potřebnou kvalifi
kaci a dokonce poskytnout asistenci při 
zapracování,“ vysvětlil Petr Džambasov.

Pokud by udržení stávajícího za
městnání nebylo možné nebo pokud 
již pracovní poměr skončil, může 
další podpora směřovat k nalezení no
vého zaměstnání. Pracovníci střediska 
dokážou objektivně posoudit pracovní 
potenciál a poskytnout podporu při 
nalezení nového vhodného zaměst
nání. Je možné uhradit kvalifikační 
kurz či jiné související náklady, za
platit asistenta při zapracování na 
nové pozici či si práci nezávazně 
vyzkoušet.

Nezávaznou schůzku si mohou 
lidé domluvit na telefonním čísle 
474 628 347 nebo písemně na adrese 
 aprcr@ aprcr . cz. Středisko se nachází na 
adrese Revoluční 22.

Michalce i Adamovi usnadní život dary z veřejné 
sbírky, speciální kočárek i peníze na léčbu

Začátkem prosince byl předán další 
věcný dar z veřejné sbírky Chomutov 
pomáhá, a to benecykl pro dvanácti
letou dívku z Chomutovska s dětskou 
mozkovou obrnou. Maminka Michalky, 
pro kterou byl výtěžek z letní akce 
Párty pomáhá 2 určený, převzala od 
zástupce města Benecykl Max Country, 
což je speciální kočárek pro handicapo
vané rodiny s dětmi.

Míša je statečné dvanáctileté děvče, 
bojující s kvadruspastickým postižením 

souvisejícím s dětskou mozkovou obr
nou. Hodnota věcného daru s mnoha
četným příslušenstvím dosáhla částky 
69 240 korun.

Druhým obdarovaným byl jedenác
tiletý Adam, který obdržel finanční po
moc ze sbírky za účelem krytí nákladů 
na intenzivní hiporehabilitační pobyt 
v hodnotě 22 tisíc korun, masážní pří
stroj na chodidla a lýtka za 9 tisíc korun 
a doplatek k invalidnímu vozíku ve výši 
4 547 korun. Celková částka poskyt

nutá z daru činila 35 547 korun.
Adámek se potýká se syndromem 

mnohočetných kloubních kontraktur. 
„Děkujeme všem obyvatelům města, 
kteří se na příspěvcích do sbírky podí
leli. Jsme velice rádi, že se podařilo oba 
dary předat hned na začátku adventu,“ 
uvedl Jan Mareš, ekonom města, který 
za město dary předával. „Přejeme 
oběma obdarovaným, aby jim pomůcky 
pomohly zlepšit kvalitu života, a i když 
je tělíčko úplně neposlouchá, aby jim 

tyto pomůcky co nejvíce napomohly 
přiblížit se životu zdravých dětí.“

Sbírka je trvalá a přispět lze zaslá
ním jakékoliv částky převodem na účet 
číslo 430430/2700. Účelem veřejné 
sbírky je finanční pomoc nebo nákup 
pomůcek pro osoby se zdravotním, 
mentálním a kombinovaným postiže
ním. Dále okamžitá pomoc osobám 
postiženým živelnou katastrofou či 
nenadálou událostí, které však zatím 
nebylo potřeba využít.
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Dárky od žáků potěšily seniory i děti

Šesťáci se vydali za 
pravěkem do muzea

Tanečníci ze Stardance 
slaví úspěchy

Adventem provoněná průmyslovka 
se otevřela veřejnosti

Pravěk na vlastní oči

Stalo se již nepsanou tradicí, 
že žáci základní školy Akademika 
Heyrovského připravují drobné pozor
nosti a přáníčka pro seniory z Domova 
pro seniory v Písečné ulici. Děti z bý
valých prvních tříd dostaly v minulosti 
od jedné seniorky moc hezký dopis, ve 
kterém dětem poděkovala, že ji dáreček 
potěšil, a popřála jim, ať se jim daří ve 
škole. Na ten dopis děti rády vzpomí
nají a o to s větší chutí se v prosinci 
pustily do výroby nových dárečků.

V hodinách výtvarné tvořivosti vy
ráběly keramická jablíčka a hvězdičky 
a namalovaly přáníčka. „Všem ale bylo 
moc líto, že ani letošní vánoční dárečky 

nemohou kvůli protipandemickým 
opatřením předat osobně. Proto všem 
seniorům i pracovníkům v domově 
popřály klidné, příjemné, pohodové 
vánoční svátky a do roku 2022 hodně 
zdraví a štěstí alespoň na dálku,“ 
uvedla učitelka Eva Opálková.

Žáci školy se také na konci loň
ského roku zapojili do projektu Krabice 
do bot, aby svými plnými krabicemi 
dárků udělali radost dětem, které ne
mají tolik štěstí, aby měly pod stromeč
kem nějaké překvapení. Společně na
plnili auto a dárky poslali do Diakonie 
Most, odkud putovaly tam, kde rozzá
řily oči dětí.

Šesťáci ze základní školy Školní 
se vydali do chomutovského muzea 
prohlédnout si expozici o pravěku. 
„Na úvod jsme dostali tužku a pra
covní list, který jsme během pro
hlídky postupně vyplňovali. Měli 
jsme průvodkyni, která nám vše uka
zovala a vysvětlovala,“ uvedla žákyně 
Lucie Svobodová.

Expozice začínala fotografiemi 
zachycujícími práci archeologů, kteří 

hledají a zkoumají hmotné prameny. 
„Postupně jsme prošli starší dobou 
kamennou až po pozdní dobu kamen
nou. Zastavili jsme se samozřejmě 
i v době bronzové a železné. Ve vitrí
nách jsme viděli šperky, mince, knof
líky, různé nástroje, zbraně a nádoby. 
Nejvíce nás zaujaly hroby s kostrami 
lidí. Zde jsme strávili nejvíce času. 
Byl to opravdový zážitek,“ doplnil 
šesťák David Plachý.

Tanečníci z tanečního klubu 
Stardance Chomutov se zúčastnili 
mistrovství světa v contemporary ve 
Varšavě. V konkurenci dvaadvaceti 
států a dvou tisíc tanečníků si s malou 
skupinou Nothing else matters vybo
jovaly třetí místo z téměř třiceti sku
pin. Chomutov reprezentovaly Natálie 

Moskvitinová, Lucie Metličková, 
Sylvie Hégrová, Valerie Dvořáková, 
Markéta Urbánková, Dominika 
Musilová a Vanessa Skořepová.

V sólové kategorii se do finále 
v obrovské konkurenci čtyřiceti só
listek probojovala Lucie Metličková, 
která získala 4. místo.

Přes komplikace s protikorona
virovými opatřeními se v prosinci 
chomutovská průmyslovka otevřela 
veřejnosti. „Že je o naši školu stále 
velký zájem, o tom svědčí velké 
množství zájemců, kteří si udělali čas 
a přišli naši školu navštívit i přes vel
kou sněhovou nadílku, která vybízela 
k tomu zůstat doma a nahlédnout do 

školy pouze virtuálně. Návštěvníci 
získali informace o přijímacím řízení, 
mohli si prohlédnout prostory labora
toří a dílen praktické výuky, zúčastnit 
se zábavného kvízu, nahlédnout pod 
pokličku tajemství některých tech
nických předmětů a zároveň nasát 
trošku vánoční atmosféry, o kterou se 
postarali naši zaměstnanci a učitelé,“ 

popsala zástupkyně ředitele Dana 
Žižková.

Pro ty, kteří školu osobně navštívit 
nemohli, je virtuální verze prohlídky 
stále na stránkách školy k dispozici. 
„Již si pomalu zvykáme na to, že 
žijeme ve virtuální době, akce jako 
třídní schůzky, konzultace, školní 
parlament a mnohé další, které byly 

dříve výhradně záležitostmi organizo
vanými na půdě školy, dnes již běžně 
realizujeme ve virtuální prostoru. 
Proto jsme rádi, že mnozí dorazili 
právě i koronaviru navzdory,“ dodala 
zástupkyně.

Střední průmyslová škola se 
pro zájemce o studium otevře opět 
v druhé polovině ledna.

Do Oblastního muzea v Cho-
mu  tově zavítali na exkurzi za
měřenou na pravěk gymnazisté 
z tříd 3.F a 1.B. V její první části 
studenti zhlédli vystavené nálezy, 
poslechli si o nich zajímavé infor
mace a na jejich základě vypl
nili pracovní listy. Ve druhé části 
pak měli možnost si v depozitáři 

prohlédnout a osahat materiály, 
ze kterých pravěcí lidé nástroje, 
nádoby a další předměty vyráběli, 
a dozvědět se, jakým způsobem 
byly tyto materiály opracovávány. 
„Rádi bychom zaměstnankyním 
muzea za tuto exkurzi poděko
vali,“ řekla učitelka dějepisu Jana 
Neradová.
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Již několik let vede učitelka 
Blanka Malá při základní škole Na 
Příkopech basketbalový kroužek 
malých žáků. V tomto školním 
roce byla činnost kroužku po covi
dové pauze opět zahájena v polo
vině září. Přihlásilo se pětadvacet 
žáků z prvních až třetích ročníků. 
Kroužek probíhá každý čtvrtek. 
„Vzhledem ke covidové pauze vět
šina dětí začínala úplně od začátku. 
Učily se tedy hlavně základy drib
linku, střelbu na koš, jak přihrávat 
a nakonec i samotnou hru, tedy 
obranu, uvolnění a akci při útoku na 
koš,“ popsal ředitel školy Miloslav 
Hons.

Kroužek funguje pod záštitou 
chomutovského sportovního klubu 
Levharti, slouží tedy jako jejich 
přípravka. Klub kroužek podporuje 

materiálně i metodicky. V minulých 
letech se družstva tvořená dětmi 
z tohoto kroužku účastnila velmi 
úspěšně různých soutěží. „A že 
paní učitelka je výbornou trenérkou 
a děti dokázala pro hru nadchnout, 
o tom svědčí výsledky nejen SD 
ligy pro školy z Chomutova a okolí, 
ale i Jr. NBA ligy ČR. Ani proti 
družstvům z měst s velmi bohatou 
basketbalovou tradicí se naši ne
ztratili, ba právě naopak. Mnohdy 
nasázeli tolik košů, že se soupeř 
nestačil ani divit. Můžeme se pyš
nit mnohými zlatými či stříbrnými 
medailemi,“ sdělil ředitel. Doplnila 
ho trenérka Blanka Malá: „Největší 
radost mám, když vidím, že děti po
kračují dál v klubu Levhartů a dě
kují mi, že jsem je přivedla k to
muto sportu pod bezedné koše.“

Výuka jde s dobou, žáci se učí 
opravovat elektromobily

Eleganci i tanec se žáci učili na školním plese

Mikulášská nadílka 
rozzářila oči dětí

Výroba a vývoj vozidel na elekt
rický pohon představují nejvýznam
nější trend v oblasti automobilového 
průmyslu. V roce 2025 by mělo 
jezdit na silnicích v České republice 
asi sto tisíc elektromobilů. A právě 
na tento trend se připravuje Střední 
škola technická, gastronomická 
a automobilní Chomutov, která vy
učuje obor autotronik a automecha
nik. Absolventi těchto oborů budou 
stále více přicházet do kontaktu 
s elektromobily, na což je musí 

škola připravit. Ve spolupráci se 
Škoda Auto se rozvíjí výuka budou
cích opravářů.

Firma dodala škole širokou 
škálu odborných materiálů, zabez
pečila školení učitelů a nyní také 
pro výukové potřeby automobil 
CitigoE iV.

Už v letošním školním roce bude 
do výuky začleněna i technologie 
elektromobility, a tak žáci získají 
nejen teoretické, ale i praktické zna
losti při servisu elektromobilů.

Ačkoliv se to někdy může zdát 
jako samozřejmost, s vybraným cho
váním a elegancí se lidé nerodí, ale 
postupně se ji učí. Své první krůčky 
na pomyslném tanečním parketu 
si vyzkoušeli žáci základní školy 

Duhová cesta, když učitelka Mirka 
Marková opět vyhlásila zajímavý pro
jektový den.

Ráno se před školou začali scházet 
kluci a holky jako obvykle s taškami 
plnými knížek, sešitů a svačin, ale 

z dlouhých bund a kabátů sem tam 
vykukovaly kalhoty od obleku, sukně,

lemy šatů a na rukách se hou
paly střevíčky a doplňky, které se 
musí nasadit jako poslední, aby se 
přesunem do školy nepoškodily. 
„Při pečlivějším pohledu jste do
konce mohli na některých dívkách 
zahlédnout slavnostnější make-up, 
ve kterém do školy obvykle ne
chodí. Hned u vstupu do budovy je 
do slavnostní nálady uváděla hudba, 
kterou si možná pamatujete z taneč
ních. S téměř odborným komentá
řem o původu tance, rytmu, tempu 
a charakteru zaznívaly valčík, waltz, 
ča-ča, ale i tango nebo passo doble. 
Ty, kteří na projekt zapomněli, to 

mohlo překvapit, ale většina se jen 
zasvěceně usmála a pokračovala do 
třídy v naději, že si dnes opět něco 
neobvyklého vyzkouší,“ popsal učitel 
David Švorc.

Bylo úžasné pozorovat, jak se 
kluci a holky postupně uvolňují, uží
vají si pohyb a nenásilnou formou se 
poprvé seznamují se zásadami etikety 
týkajícími se společenského tance. 
„A vůbec nevadilo, že jen ti nejod
vážnější kluci o něj dokázali požádat 
dívku a většina dětí tančila podle 
svého oblíbeného hesla: kluci s klu
kama a holky s holkama. Tak tedy, 
až se příště ozve: Pánové, zadejte si 
dámy, budeme zase o krůček zkuše
nější,“ doplnil učitel.

Restaurace Severka opět ožila 
mikulášskou tradicí. Hlavní vedoucí 
Josef Verberger a jeho ochotný per
sonál, štamgasti a rodiče připravili 
dětem a všem příznivcům tradiční 
mikulášské odpoledne.

V podvečer byl slavnostně rozsví
cen vánoční stromeček, který si za
sloužil velký potlesk a obdiv návštěv
níků. Děti se s rozzářenýma očima 
dychtivě seskupily kolem něj a za
znělo několik koled. „Plny očekávání 

se děti schoulily do rodičovských ná
ručí a čekaly, kdy se objeví čerti. A už 
znělo řinčení řetězů, zvonů a létaly 
jiskry prskavek. Čert, Mikuláš a anděl 
prolétli plně obsazenou hospodou 
a postupně obdarovali poslušné i ne
poslušně pobíhající děti. Nic nebylo 
zadarmo, samozřejmě děti musely po
vědět pěknou básničku. Poté všichni 
dospělí dostali od vedoucího restau
race výborné svařené víno,“ uvedla 
organizátorka Martina Blažková.

Malí basketbalisté se v základní 
škole připravují na hru u Levhartů
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HLEDÁME ZÁJEMCE  
O ZAPOJENÍ DO VÝZKUMU 
Finanční odměna 200,‐ Kč. 

Podmínky zapojení: 

 OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

(invalidní důchodce/os. zdr. znevýhodněná)  

 BYDLIŠTĚ V OKRESE CHOMUTOV 
 

 VĚK 18 – 64 LET 
 

 AKTUÁLNĚ BEZ ZAMĚSTNÁNÍ 

Vyplnění dotazníku zabere max. 60 minut.   

 

Pro více informací prosím volejte: 776 534 207 

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.  

www.aprcr.cz  

 
Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska 
Reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504 
 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
vyhlašuje 

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í 
na prodej pozemku k podnikání
parcela č. 6125/209 o výměře 2 421 m2, v k. ú. Chomutov I se nachází v ul. Pod 
Břízami, sídliště Zahradní. Informace k účasti ve VŘ naleznete na úřední desce 
města http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/ nebo také na odboru majetku 
města, Ing. Pavlína Kolářová, tel. 474 637 440, e-mail: p.kolarova@chomutov.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení



inzerce zábava

zábava | 19

1 2 3 6 7 

5 6 7 2 

4 8 7 2 3 5 9 

3 1 2 7 5 4 

7 9 6 1 2 3 8 

5 8 3 9 4 2 7 

7 5 6 8 

8 6 4 2 1 3 

9 3 6 2 

5 6 9 1 8 3 

6 8 5 9 

9 4 

4 5 9 

2 1 8 6 4 

1 3 4 

1 8 

9 7 6 5 4 

4 9 2

4 3 5 2 

1 5 9 3 

4 3 8 

1 4 

1 5 4 6 

9 2 6 3 

1 5 3 

4 2 

KŘÍŽOVKA Před sedmdesáti lety byl v Chomutově založen Okresní ústav (tajenka).
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OSMISMĚRKA Památky a zajímavá místa můžete poznat při akci (tajenka) Chomutov 4. až 6. února.
VTIPY

„Jedete lyžovat? A kde máte lyže?” 
„Loni jsme je tam někde nechali 
v závěji.“

Lyžařský nováček si na sjezovce 
zlomí nohu: „Přece ten kurz má 
výsledky, loni jsem si ji zlomil už 
při vystupování z vleku.“

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

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

Majitel vleku si stěžuje lyžařskému 
instruktorovi: „Sjezdovka je teď tak 
přeplněná, že se skoro nedá sjet.“ 
Instruktor se pousměje: „Tak to 
bych ti mohl na hodinku půjčit 
své žáčky. Jestli je dostaneš 
nahoru, tak ti to tady zaručeně 
vylidní!”

„Kdes byla minulý víkend?” 
„S přítelem na horách.“ 
„A bylo hodně sněhu?” 
„Nevšimla jsem si.

Telefonát na horskou službu: 
„Jsem vysoko v horách, nevím 
kde a zlomil jsem si nohu. Už 
nemůžu dál. Co mám dělat?” 
„Nemusíte dělat nic. Náš doktor 
vám napíše neschopenku.“

ANONYM, APELY, ESTÉT, ÉTERY, HRUŠNĚ, HŘÍBĚ, CHRTÍK, KAPAT, KOMTUR, 
KONÍK, KOŘALKA, MLADÍ, NÁMEL, ODPICH, OCHRNUTÍ, ORLÍK, OSLAŘ, PIANO, 
SALIT, SKYTH, TAPETA, TEMPA, TRATĚ, TÝRAČ, ULITA, VÝLOM, ZEMÁK, ZKÁZA
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 12., 19. a 26.1.  18.00  COUNTRY KLUB LASO – SVČ Domeček

 13., 20. a 27.1.  16.00  BOOKSTART – setkání dětí a rodičů nad knihou – dětské 
oddělení Chomutovské knihovny

 13.1. čt 17.00  ŽELEZNIČNÍ TRATĚ – přednáška Jana Kadlece – Cho-
mutovská knihovna

 19.1. st 09.30  VÝŽIVOU KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU – přednáška 
v rámci Univerzity třetího věku

 20.1. čt 13.00  SONS: NOVOROČNÍ POSEZENÍ – Chomutovská 
knihovna

 22.1. so 9.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubo-
vé setkání otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna

 25.1. út 17.00  LADAKH A ZANSKAR ANEB MALÝ TIBET – 
přednáška – Chomutovská knihovna

 4. až 6.2.    LEDOVÝ CHOMUTOV – akce pro dětské skupiny, 
rodiny i širokou veřejnost, poznávání městských památek 
a zajímavých míst zdarma nebo za sníženou cenu – Pionýr-
ská skupina Chomutov

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 31.1. po 19.00  TAK JÁ LETIM!  
Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne 
oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, 
který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však 
cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou 
zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat – iro-
nicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí 
a nástrahami i radostmi života.

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Od 13.1. OBRAZY – EVA ČERMÁKOVÁ – galerie Na Síti

 Do 21.1. LIDÉ OD VEDLE – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem – galerie Lurago

 Do 28.1. PRŮNIKY FOREM – výstava obrazů a soch Václava Černého – galerie Špejchar

 Do 30.1.  ODSTÍNY GOTIKY – stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, 
ložnice, pracovny, modlitebny či dílny středověkého malíře a truhláře a mnoho 
dalšího – výstavní prostory muzea na radnici 

 Do 30.1.  VÝSTAVA VÝROBKŮ POLYTECHNICKÝCH KROUŽKŮ – hlavní 
budova muzea

 Do 2.4.  CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM – připomenutí 600 let od 
napadení a dobytí města husity – muzeum Palackého ul.

 Do 30.6.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 
120 exponátů – Chomutovská knihovna

   PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 
10 do 17 hodin.

VÝSTAVY
 12.1. st 14.30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   17.00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
   18.00 MATRIX RESURRECTIONS
   20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 13.1. čt 16.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
   17.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
   19.00 VŘÍSKOT
 14.1. pá 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
   17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
   19.30 VŘÍSKOT
   20.00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
 15.1. so 15.00 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
   16.00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
   18.00 JE SUIS KARL
   19.00 VŘÍSKOT
 16.1. ne 15.00 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
   16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
   18.00 MATRIX RESURRECTIONS
   19.30 VŘÍSKOT
 17.1. po 17.00 MATRIX RESURRECTIONS
   19.00 VŘÍSKOT
 18.1. út 17.00 VŘÍSKOT
   19.00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
 19.1. st 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
   18.00 JE SUIS KARL
   19.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
 20.1. čt 17.00 SRDCE NA DLANI
   18.00 HRANICE ODVAHY
   19.30 SRDCE NA DLANI
 21.1. pá 16.00 HRANICE ODVAHY
   17.00 SPENCER
   19.00 SRDCE NA DLANI
   20.00 SRDCE NA DLANI
 22.1. so 15.00 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
   16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
   18.00 SRDCE NA DLANI
   20.00 SRDCE NA DLANI
 23.1. ne 15.00 ZPÍVEJ 2
   17.00 SRDCE NA DLANI
   18.00 VŘÍSKOT
   19.30 SRDCE NA DLANI
 24.1. po 17.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
   19.00 SRDCE NA DLANI
 25.1. út 17.00 SRDCE NA DLANI
   18.00 SPENCER
   19.30 SRDCE NA DLANI
 26.1. st 17.00 SRDCE NA DLANI
   18.00 VŘÍSKOT
   19.30 SRDCE NA DLANI
 27.1. čt 16.00 MORBIUS
   17.00 SRDCE NA DLANI
   19.00 MORBIUS
   20.00 ZLATO
 28.1. pá 16.00 MORBIUS
   17.00 SRDCE NA DLANI
   19.00 MORBIUS
   20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
 29.1. so 15.00 ZPÍVEJ 2
   16.00 MORBIUS 
   18.45 GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO 
   20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 30.1. ne 15.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
   16.00 MORBIUS
   18.00 MORBIUS
   20.00 SRDCE NA DLANI
 31.1. po 17.00 MORBIUS
   19.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
 1.2. út 17.00 ZLATO
   18.00 SRDCE NA DLANI
   19.30 ULIČKA PŘÍZRAKŮ

 
KINO SVĚT

 14.1. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – SOKOL PÍSEK – basketbal, 
1. liga mužů – městská sportovní hala

 15.1. so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – SK KADAŇ – hokejové utkání – 
Rocknet aréna

 16.1. ne 16.00  RYTÍŘI KLADNO – HC ŠKODA PLZEŇ – hokejové utkání – 
Rocknet aréna

 18.1. út 17.00  FINÁLE POHÁRU ČESKÉHO FLORBALU – finále žen od 
17 hodin, finále mužů od 20 hodin – městská sportovní hala

 21.1. pá 19.30  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – SBŠ OSTRAVA – 
basketbal, Renomia ŽBL – městská sportovní hala

 25.1. út 18.00  RYTÍŘI KLADNO – HC OCELÁŘI TŘINEC – hokejové utkání – 
Rocknet aréna

 28.1. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – SK SLAVIA PRAHA – 
basketbal, 1. liga mužů – městská sportovní hala

 30.1. ne 16.00  RYTÍŘI KLADNO – MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE – 
hokejové utkání – Rocknet aréna

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každé úterý od 18 hodin, sobotu od 17 hodin 
a neděli od 10 hodin na zimním stadionu, aktuální info na www.kultura-sport.cz

CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské 
sportovní hale

PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, 
v neděli od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce
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STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV
vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í 
na prodej pozemku k výstavbě rodinného domu

parcela č. 4313/1 o výměře 1 687 m2, v k. ú. Chomutov I se nachází 
v ul. Pražská. Informace k účasti ve VŘ naleznete na úřední desce 
města http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/ nebo také na 
odboru majetku města, Bc. Eva Bäumeltová, tel. 474 637 475,  
e-mail: e.baumeltova@chomutov.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Dvě stě tun komunálu, desítky tun tříděného 
odpadu. To byly Vánoce očima technických služeb

Darované balíčky pod stromeček udělaly 
velkou radost chomutovské rodině v tísni

Kolik dárků dostali Chomuto-
vané o letošních Vánocích, ví asi 
nejlépe pracovníci technických 
služeb. Jakmile si totiž lidé začali 
dárky užívat, pustili se do likvidace 
krabic, balicích papírů, plasto
vých obalů a dalšího odpadu z ulic 
města. „Práce na svozu vánoč
ního odpadu pro nás vlastně začíná 
o několik dní dříve, než nastane 
Štědrý den. V těchto dnech totiž 
svážíme veškerý odpad z kontej
nerů, aby byly na Vánoce prázdné. 
Letos jsme tedy začali 20. pro
since,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

O vánočním týdnu svážela 
odpad veškerá technika organi
zace, kontejnery vyprazdňovala 

i o Štědrém dni. Flotila si odpo
činula až v pondělí 27. prosince, 
kdy se harmonogram vrátil do sta
rých kolejí. „Podle statistik, které 
už máme vyhodnocené, jsme za 
tento týden svezli třicet tun papíru 
a šestnáct tun plastu. Avie odvezly 
dalších třicet tun odpadu, který lidé 
odložili vedle klasických odpado
vých nádob. Jednalo se především 
o velkoobjemový odpad, ale i o kla
sický komunální,“ popsal vedoucí 
střediska odpadového hospodářství 
Marek Pohl.

V období vánočních svátků 
rostou počty svezených tun jak 
separovaného odpadu, tak hlavně 
komunálního. Toho jen za tři dny 
vánočních svátků svezly technické 
služby skoro dvě stě tun.

Velkou radost krátce před 
Vánocemi udělala Soňa Kučerová 
potřebné rodině s pěti dětmi 
z Chomutova. „S dětmi jsme se 
doma domluvili, že bychom mohli 
obdarovat i jiné děti, které třeba 
neměly v životě tolik štěstí a jejich 
rodina se nachází v tísni. Pracovnice 
odboru sociálních věcí nám doporu
čily rodinu Muchových, protože se 
jedná o vzornou rodinu, která dlou
hodobě velmi dobře pečuje o dvě 
své děti a tři svěřené,“ uvedla Soňa 
Kučerová a předala rodině hned ně

kolik balíčků s hračkami, zábavnými 
hrami a dalšími dárečky. Dva z nich 
byly určené i dospělým, tedy ma
mince a tatínkovi, respektive babičce 
a dědovi. Kromě dvou svých dětí se 
totiž Muchovi starají i o tři vnoučata, 
která mají v takzvané cizí péči. Děti 
jsou ve věku od 11 do 15 let. Rodina 
se nachází ve složité situaci, protože 
manžel vážně onemocněl.

Za vše darované maminka a ba
bička dětí velmi děkovala, za pomoc 
se zajištěním dárků pod stromeček 
byla celá rodina velmi vděčná.

PODROBNOSTI KE KONÁNÍ AKCÍ 
NAJDETE NA WEBU:

www.chomutov-mesto.cz
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Petra Kadeřábková přijímá výzvy

Street Hard Workers naučí 
salta, shyby, dipy i vlajku

Chomutovská brusle  
proběhla podvacáté

Extrémní překážkový běh je 
dynamicky se rozvíjející sportovní 
disciplína, jejíž popularita zasáhla 
v posledních letech i Česko. Mezi 
Chomutovany, kteří se mu věnují, 
hraje prim 32letá Petra Kadeřábková.

Extrémní překážkové závody jsou 
řádnou prověrkou nejen fyzické kon
dice, ale i psychické odolnosti. Trasy 
i v řádu desítek kilometrů, značná pře
výšení, sjezdovky, skokanské můstky, 
kamení, bláto, přenášení břemen, 
plazení se pod ostnatými dráty, pla
vání pod překážkami, ručkování nebo 
šplhání po laně i se startem z vody, nic 
z toho Petru Kadeřábkovou nerozhodí. 
Co všechno tedy zvládne? „Všechno! 
Co mi naloží, to uběhnu, odtáhnu, 

ukousnu. A raději mám zimu a plís
kanice,“ překvapuje útlá plavovláska. 
A výčet těžkých překážek rozšiřuje 
o další častou pekelnou libůstku orga
nizátorů – memory test. „Bývá to šest 
znaků, kombinace čísel a písmen. Tu 
si přečtete třeba na třetím kilome
tru a pak se vás na ni zeptají třeba na 
sedmnáctém. Hlavně pánové na tom 
dost často pohoří.“

Zatím nejdál běžela 60 kilome
trů, ale má pocit, že její hranice to 
ještě zdaleka není. „Láká mě dát si 
stovku v kuse. Láká mě i Beskydská 
sedmička, kde musíte zdolat sedm 
beskydských vrcholů.“ Oblíbila si 
zejména evropský seriál Spartan race. 
Od základních pětikilometrových tras 

s dvaceti překážkami se rychle vy
pracovala do kategorie beast s trasou 
přes 21 km a více než 30 překážkami. 
Občas se pustí do závodění v kategorii 
ultra, kde závodníci musejí uběhnout 
přes 50 km a překonat přes 60 pře
kážek. Na závodech se často utkává 
se Zuzanou Kocumovou, bývalou 
olympioničkou v běžeckém lyžování, 
nyní dvojnásobnou mistryní světa ve 
Spartan race.

Petra Kadeřábková přitom nikdy 
závodně neběhala, dokonce ani pra
videlně rekreačně nesportovala. „Až 
v roce 2014 mě oslovil známý, že 
v rámci charitativní akce potřebují do 
týmu někoho, kdo uběhne trasu Louny 
– Chomutov. A já, protože do všeho 
jdu po hlavě, jsem řekla jo. A pak jsem 
bez tréninku tu vzdálenost uběhla, 
samozřejmě s přestávkami,“ líčí úplné 
začátky. Další rok se seznámila se sérií 
Spartan race. „Zase mi volal kamarád, 
že potřebují nějakého blbce do týmu 
pro závod, který se měl konat za tři 
měsíce. Tak jsem se dvakrát proběhla 
po Spořické, těsně před závodem 
jednou v Bezručáku a jela. A hrozně 
se mi to líbilo. Celá akce, ti lidé, ta 
komunita.“

Přibývaly závody, zvyšovala se 
jejich obtížnost. V létě 2019 se Petra 
Kadeřábková v Rakousku 9. místem 
kvalifikovala na zářijové mistrovství 
světa v Lake Tahoe v pohoří Sierra 
Nevada. Tam navzdory nečekané 
sněhové bouři doběhla do cíle, a to 
dokonce jako čtvrtá! Měla našláp
nuto k dalším velkým úspěchům, 
bohužel však na jaře 2020 celý svět 
zbrzdil a mezinárodní závody v ex

trémním běhu zcela zastavil covid-19. 
Náplastí pak byly jen medaile z řady 
českých běžeckých závodů, případně 
ze závodů na Slovensku, v Rakousku 
a Polsku.

Poměřování se světovou špičkou 
momentálně Petra Kadeřábková po
strádá nejvíc. Výkony ji sice oprav
ňovaly ke startu na mistrovství světa 
v USA v kategorii ultra, ale protiepi
demická opatření se ukázala být ne
překonatelnější než všechny překážky 
na trati. Vrcholem loňské sezony se 
tak stal extrémní závod v rumunské 
Transylvánii, kde v těžké konkurenci 
vybojovala 2. místo na trati obtížnosti 
super, tedy na třinácti kilometrech 
s pětadvaceti překážkami. Jen o den 
dřív přitom běžela závod obtížnosti 
beast na trati 23 kilometrů s více než 
třiceti překážkami, kde skončila čtvrtá. 

A covid-19 bude zřejmě ovliv
ňovat i závodní rok 2022, v jehož 
závěru plánuje účast na mistrov
ství světa v Abú Dhabí. Nejbližším 
cílem je uspět na květnovém MČR 
v Lanškrouně. V budoucnu by závod 
v extrémním překážkovém běhu ráda 
zažila i v Chomutově, v jehož okolí 
jsou podle jejího názoru pro tento 
sport vhodné podmínky. A protože 
se považuje za motivátorku, chce pro 
běh a extrémní překážkový běh zapálit 
další lidi ve svém okolí. „Je to úžasný 
sport, dává pocit svobody, volnosti. 
Člověk si při něm vyčistí hlavu, takže 
poskytuje i duševní hygienu. Je také 
zdrojem sebeuznání a úcty k vlast
nímu tělu, které toho zvládne víc, než 
si vůbec myslíme,“ vzkazuje i čtená
řům Chomutovských novin.

Street Hard Workers, spor
tovci cvičící s vahou vlastního těla 
a provozující parkour, pracují také 
s dětmi a mládeží. Noví zájemci se 
k nim mohou přidat na trénincích, 
které probíhají v základní škole 
v Havlíčkově ulici každé úterý 
a pátek od 16.00 do 17.30 hodin.

„Uvítáme každého, přijít může 
i bez ohlášení a vůbec nic nemusí 
umět,“ ujišťuje předseda klubu 
Rostislav Vošický. Tréninky vede 
vystudovaný tělocvikář Milan 
Dvořák. Nového adepta se zeptá 
na případné sportovní zkušenosti 
a dovednosti a pomocí základ
ních koordinačních cviků zjistí, 
jaké má k workoutu a parkouru 
předpoklady.

Než budou zvládat salta, shyby, 
dipy, vlajky nebo třeba kliky ve 
stojce, naučí se nováčci základy 
gymnastiky a akrobacie. A když 
budou dost dobří, zařadí se do 
závodního týmu, jehož členové se 
účastní tuzemských a mezinárod
ních soutěží a dokonce i mist
rovství světa. „Několika našim 
členům už se to povedlo a většinou 
patřili mezi pětici nejlepších,“ říká 
Rostislav Vošický a doplňuje, že 
hardworkeři pravidelně prezen
tují klub i své divácky atraktivní 
dovednosti na plesech a dalších 
společenských akcích po celých 
Čechách. Zájemci o street workout 
a parkour najdou další informace 
na webu streethardworkers.cz.

Po roční pauze zaviněné pro
tikoronavirovými nařízeními se 
v Rocknet aréně konal již 20. ročník 
Chomutovské brusle. Závod proběhl 
v rámci Poháru ČKS, což je druhá 
nejvyšší soutěž Českého krasobrus
lařského svazu. Na ledě se předvedlo 
deset domácích závodnic, ze kterých se 
nejlépe umístila Dagmar Knížetová, jež 
si v kategorii adult B vyjela 1. místo. 
Krásné 3. místo obsadily Terezka 
Krejbichová (nováček starší) a Anetka 
Faiglová (nováček mladší). I ostatní zá
vodnice z klubu předvedly hezké jízdy, 
na stupně vítězů to však nestačilo.

Díky tvrdé práci dětí i trenérek 
pod vedením hlavní trenérky Martiny 
Jelínkové nemohli k závodu na domá

cím ledě nastoupit všichni závodníci 
klubu, jelikož Julie Březinová, Nikol 
Faiglová, Kateřina Červenková, Dan 
Karlík, Nela Pokorná a Magdaléna 
Vršitá se úspěšně účastní nejvyšší 
soutěže – Českého poháru. Kateřina 
Červenková dokonce svůj klub, město 
a zemi úspěšně reprezentovala na me
zinárodních závodech v Budapešti.
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Chomutovské Vánoce se letos 
kvůli pandemickým opatřením pře
sunuly z náměstí 1. máje do měst
ského parku. Rozhodnutí to bylo 
velmi dobré, ohlasy návštěvníků 
byly totiž převážně pozitivní. Lidé 
chválili hlavně větší prostor, který 
snadno umožňoval dodržování 
hygienických opatření a jako přida

nou hodnotu nabídl krásnou zimní 
procházku parkem s vánoční at
mosférou. Děti si užily pohádkový 
i hudební program v altánu, mohly 
se nechat svézt na poníkovi nebo 
pořídit vzpomínkový snímek s krás
nou světelnou výzdobou. Snad neu
stále zaplněná byla i ledová plocha 
pro bruslaře, kde se malí sportovci 

mohli učit bruslit, starší si pak 
užili pohyb na čerstvém vzduchu. 
Bohatý byl i doprovodný program, 
kromě rozmanitých vystoupení 
v altánu se konala i mikulášská 
nadílka, Kapříkování v parku za 
radnicí, adventní koncerty v kos
tele sv. Ignáce či různá vystoupení 
v atriu knihovny.
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Vánoce v parku byly nejlepší, 
tvrdí Chomutované
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Více volných pozic na:

Volné pozice:

www.pracenexen.cz

prace@nexentire.com

+420 733 123 733

S námi oslovíte 22 600 domácností v Chomutově

Inzerujte v únoru výhodně!

DL formát – 210x99 mm na zadní straně obálky

INZERCE NA OBÁLCE SE SLEVOU 40%

+420 723 681 051    chomutov@sdilenainzerce.cz


