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

Máte problémy v současném zaměstnání v 
Německu?  

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

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

A nejen v příhraničí!

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

Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI (2014 - 
2020)�. 
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CHCETE MĚ?
Jeff je přibližně roční kříženec 
teriéra, je akční a tvrdohlavý, 
ale na druhou stranu i velký 
mazel. Je vhodný k někomu, 
kdo má již zkušenosti se psy. 

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 KLIENTŮM SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB POSLOUŽÍ NOVÉ 
VÝTAHY I KOUPELNY
Zastaralé manuální otevírání 
dveří u všech výtahů v Domě 
s pečovatelskou službou 
Písečná bude zmodernizováno.

� téma
 6 V CHOMUTOVĚ NIKDO 

NEZŮSTANE BEZ POMOCI
V době současného nouzového 
stavu město Chomutov opět 
zajišťuje pomoc potřebným, 
v krizovém štábu připravuje 
preventivní kroky spojené 
s epidemiologickou krizí.

� rozhovor
 8 KARINA SOBOTKOVÁ: 

SNAŽÍME SE ZAMEZIT 
ZAVLEČENÍ NÁKAZY 
DO ZAŘÍZENÍ, PŘÍJEM 
NOVÉHO DÍTĚTE JE 
HLAVNÍ VSTUPNÍ 
BRANOU 
Chomutovský Klokánek 
se stará o děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Nabízí 
dětem v nouzi přechodnou 
rodinnou péči.

� minitéma
 9 CHOMUTOV BYL 

PŮVODNĚ JEN DVORCEM 
U KOSTELA, DOMNÍVAJÍ 
SE ARCHEOLOGOVÉ
Výkopové práce prováděné 
v letošním roce na několika 
místech v centru města odhalily 
pro archeology hned několik 
zajímavých nálezů. 

� kultura
 12 ROCKEŘI Z FAT BAT 

VYDALI PRVNÍ CD
Na rock-metalovou scénu právě 
proráží chomutovská skupina 
Fat Bat. Pětičlenná kapela má na 
svém kontě první CD.

� historie
 14 HISTORIE NUMISMATIKY 

OD KROUŽKU AŽ PO 
TYPOLOGII PRAŽSKÝCH 
GROŠŮ
V roce 2019 uspořádalo 
Oblastní  muzeum spolu 
s činovníky české numismatické 
společnosti výstavu.

� sport
 22 MEDAILÍ PO PĚTI 

LETECH MUŽI 
POTVRDILI STŘÍBRNOU 
SEZONU
Softbalisté SC 80 Beavers 
Chomutov odehráli jednu 
z nejlepších sezón. 

Magistrát města Chomutova 
(radnice, Zborovská ulice, 
Husovo náměstí)
pondělí:  8 až 11 hodin,  
 15 až 17 hodin
středa:  8 až 11 hodin,  
 15 až 17 hodin

Finanční úřad Chomutov
pondělí: 8 až 13 hodin
středa 8 až 13 hodin 

Katastrální úřad Chomutov
pondělí: 8 až 17 hodin
středa: 8 až 17 hodin

Úřad práce Chomutov
pondělí:  8 až 10 hodin,  
 14 až 17 hodin
středa: 8 až 10 hodin,  
 14 až 17 hodin

Okresní soud Chomutov
pondělí:  8 až 10 hodin,  
 13 až 16 hodin
středa:  8 až 11 hodin,  
 12 až 14 hodin

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Chomutov
pondělí:  8 až 13 hodin
středa:  12 až 17 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY 
ÚŘADŮ VE STAVU 
NOUZE

DO CHOMUTOVA SE BUDOU SJÍŽDĚT 
MILOVNÍCI PRAGOVEK, VZNIKÁ ZDE MUZEUM
V Chomutově se připravuje zprovoznění nového unikátního muzea Praga. Mělo by vzniknout v průmyslovém areálu ve Ctiborově ulici 
a budou v něm vystavené vozy této značky. V současné době je odsouhlasen projektový záměr, na základě kterého se začala připravovat 
projektová dokumentace. Automobily pocházejí ze sbírky Emila Příhody a do Chomutova se stěhují ze Zbuzan u Prahy. „V první fázi budou 
k vidění převážně automobily. Časem bychom chtěli, aby byla vidět kompletní sbírka. Nejedná se totiž jen o automobily, ale i o archiv 
projektů, čalounickou dílnu, mnoho doprovodných exponátů, strojů a dílenských strojů,“ popsal radní města Jaroslav Komínek, který stál 
za nápadem toto muzeum přesunout právě do Chomutova. Muzeum Praga by podle plánů mělo být otevřené v létě příštího roku, záleží 
však také na tom, zda a jak přípravy zbrzdí současná vládní nařízení. Ústecký kraj má exponáty od majitele Emila Příhody zapůjčené na 
třicet let. 

Pokračování na straně 4
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Do Chomutova se budou sjíždět milovníci 
pragovek, vzniká zde muzeum
Pokračování ze strany 3

V chomutovském muzeu byla 
představena studie řešící přeměnu 
části průmyslového areálu na mu-
zeum. Dvě stávající haly budou očiš-
těny od přístavků a vytvoří esteticky 
inertní prostředí pro vystavování ex-
ponátů. Jedna hala je z konce 60. let 
20. století, druhá je zhruba o dvacet 
let mladší. Novostavba otevřené haly 
bude svojí formou odkazovat na staré 
industriální objekty s vrchním osvět-
lením, ve kterých byly automobily 
kdysi vyrobeny a které poskytují pro 
muzeum ideální světelné podmínky.

Základním tématem návrhu je 
napojení části areálu na veřejný 
prostor. Vstup do muzea je naplá-
nován v severní části větší haly, 
naproti zvolenému přístupu po 
cestě kolem garáží, kde se návštěv-
níkům už z přilehlé ulice ukáže 
hlavní fasáda muzea. Bude jim 
tedy na první pohled jasné, kam 
mají jít.

Stávající haly byly průběžně 
doplňovány o přístavky a nánosy, 
které návrh odstraňuje a zachovává 
pouze čisté prázdné haly. Všechny 
původní objekty sjednocuje ba-

revně do bílé, veškeré intervence do 
areálu budou materiálově totožné, 
ocelové. Do starých hal budou ve-
stavěny kontejnery zázemí. V první 
hale bude umístěn vstup s recepcí, 
hygienickým zázemím a malou 
kuchyňkou. V druhé hale bude kon-
tejner plnit funkci kina a skladu. 
Oba vestavné kontejnery budou 
mít na stropě plošinu, ze které bude 
možné pozorovat exponáty z nad-
hledu. Oba objekty propojí masivní 
přístřešek, který tvarově vychází 
z původních továrních hal.

Samotná výstava konkrétních 

exponátů bude řešena v dalších 
stupních projektu poté, co bude 
dokončena inventarizace sbírky. 
Studie počítá s tím, že nejhodnot-
nější exponáty budou vystaveny 
ve dvou temperovaných halách. 
V nové netemperované hale budou 
vystaveny exponáty, které bude 
snazší přesouvat. Bude tam možné 
i pořádat různé kulturní akce.

Kapacita muzea kvůli prosto-
rovým limitům stávajícího areálu 
nestačí na vystavení celé sbírky na-
jednou, počítá se s průběžným ob-
měňováním exponátů z depozitu.

Klientům sociálních služeb 
poslouží nové výtahy i koupelny

Kultura a sport utlumila své 
provozy, navíc se obává plánů

Zastaralé manuální otevírání dveří 
u všech výtahů v Domě s pečovatel-
skou službou Písečná bude zmoderni-
zováno. Město vyčlenilo na tyto práce 
zhruba čtyři miliony korun, v sou-
časné době se připravuje realizace 
této organizačně velmi náročné akce. 
Budou vyměněny dveře u všech čtyř 
výtahů, u dvou pak i kabiny. „Po dobu 
zhruba půl roku celá akce ztíží život 
nejen klientům, ale také pracovníkům 
domova. Je to však nezbytné, neboť 
se jedná o zásadní krok ve zvýšení 
bezbariérového pohybu v budově, 
což ocení především jeho obyvatelé,“ 

uvedla ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Další investiční akcí, která byla 
z pohledu organizačního velmi ná-
ročná, se chýlí ke konci. Po dobu tří let 
probíhala rekonstrukce koupelen a so-
ciálních zařízení v Domově pro seniory 
Písečná. „Málokdo si uvědomí, že se 
vše konalo za plného provozu a všichni 
zainteresovaní se dlouhodobě potýkali 
s různými zádrhely při rekonstrukci. 
Díky přístupu pracovníků i klientů 
domova vše zvládáme a odměnou jsou 
velmi krásné bezbariérové koupelny 
a sociální zařízení,“ doplnila ředitelka.

Zrušená představení a koncerty, 
zavřené kino, Aquasvět, zimní stadion 
i mateřské centrum. A přitom měla 
Kultura a sport Chomutov naplánovaný 
tak živý podzim. „Teď je navíc obtížné 
i cokoli plánovat. Nikdo neví, jak dlouho 
bude tenhle neveselý stav trvat,“ dodává 
jednatelka společnosti Věra Fryčová.

Organizace utlumila všechny ekono-
micky náročnější provozy. V aquaparku 
například snížila teplotu vody, v hoke-
jové aréně rozpustila led na malé hale. 
Hlavní ledovou plochu překryly izolační 
desky, takže není třeba ji tolik chladit. 
„Máme spočítané, že v řádu měsíců je 
takový krok úspornější, než kdybychom 
rozpouštěli i velký led nebo v Aquasvětě 
vypouštěli vodu z bazénů,“ vysvětluje 
jednatelka.

Do práce teď chodí jen zaměstnanci 

z provozů, kde je to nutné. Například 
strojníci na zimním stadionu, kde je 
třeba hlídat čpavek, nebo mistři v aqua-
parku, kde se zase pracuje s chlorem. 
Ostatní pracovníci jsou doma s tím, 
že organizace bude finance na jejich 
mzdy čerpat ze státních antivirových 
programů.

Z kulturního kalendáře se stihl 
odehrát jen zlomek. A přitom byl i díky 
představením přeloženým z jara nad-
míru pestrý. Umělci už ruší i listopadové 
akce. Někdo navrhuje nové termíny na 
jaře, jiní zatím vyčkávají. „Ta nejistota 
je nejhorší. Nedá se nic plánovat, není 
na co se těšit,“ pociťuje chmurnou atmo-
sféru Fryčová. „Snad se to brzy přežene, 
abychom se mohli naplno pustit do 
práce. Hlavně ať to všichni přečkáme 
pokud možno ve zdraví,“ uzavírá.

Letos bez slavnostního rozsvícení 
stromku a ohňostroje

S ohledem na vývoj situace okolo 
pandemie koronaviru a možná další 
vládní opatření město Chomutov v le-
tošním roce ruší slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu a vánoční výzdoby 
s ohňostrojem. Na náměstí nebude 
instalován ani párty stan. „Rozsvícení 
vánočního stromu je tradičně spojené 
s několika tisíci návštěvníky, kteří 
obsadí takřka celé náměstí. To letos ne-
bude možné. Očekáváme také omezení 
ve vnitřních prostorách, proto jsme se 
rozhodli neinstalovat vyhřívaný stan,“ 
vysvětluje vedoucí odboru vnějších 
vztahů Zuzana Kroutilová.  

Vánoční program se bude konat 
vždy během pátečních odpolední 
a adventních víkendů od 5. prosince 
na venkovním pódiu včetně pro-
gramu v parčíku u starobylé radnice. 

„V prostoru náměstí plánujeme tradiční 
Vánoční kopec a program Staročeské 
Vánoce. Na Štědrý den pak živý betlém. 
Uspořádáme tedy bezpečnější venkovní 
akce pro celou rodinu, samozřejmě za 
předpokladu uvolnění vládních opat-
ření,“ upřesnila Zuzana Kroutilová.

Aktuální informace budou v prů-
běžně zveřejňované na webových 
stránkách města www.chomutov-mesto.
cz a na facebookovém profilu Město 
Chomutov.
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KRÁTCE
KURZ BUDE ZJARA
Akreditovaný kvalifikační kurz pro 
pracovníky v sociálních službách 
Sociálních služeb Chomutov je 
z říjnového termínu přesunutý na 
jaro příštího roku.

DO MUZEA I DO 
CUKRÁRNY
Muzeum na radnici chystá od 
24. listopadu vánoční výstavu 
s názvem Historické cukrárny, 
která připomene zašlou slávu čes-
koslovenských prvorepublikových 
cukráren.

V ULICÍCH POKVETOU 
DVOULETKY
Technické služby v uplynulých 
dnech vybouraly staré sušáky na 
prádlo v Kyjické ulici, odinstalovaly 
letní květinovou výzdobu a nyní 
budou vysazovat dvouletky.

PRO CNG MŮŽETE 
NONSTOP
Dopravní podnik provozuje ve 
svém areálu samoobslužnou plnící 
stanici CNG v nonstop provozu, 
platba je možná bankovní kartou 
nebo CNG kartou.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH 
HODIN
Všechny budovy chomutovského 
magistrátu jsou pro veřejnost 
přístupné v pondělí a ve středu, 
vždy od 8 do 11 hodin a od 15 do 
17 hodin.

Nejnavštěvovanější turistické areály v celém
kraji jsou Zoopark s Kamencovým jezerem

Dobré zprávy jsou v současné 
chmurné době vyvažované zlatem. 
A tahle je přímo čtyřiadvacetikará-
tová! Zoopark Chomutov, pod nějž 
spadá i Kamencové jezero, přilákal 
v loňském roce nejvíc návštěvníků ze 
všech turistických cílů v Ústeckém 
kraji. Prvenství oficiálně potvrdila 
státní agentura CzechTourism.

Agentura hodnotila celkem 74 
turistických atrakcí v kraji, od pří-
rodních památek přes zoologické 
zahrady až po hrady, zámky či 

muzea. A nejvyšší návštěvnost měl 
s počtem 316 tisíc lidí právě Zoopark 
Chomutov. To je více než zazname-
nala třeba ikonická Pravčická brána, 
Soutěsky Kamenice nebo Památník 
Terezín.

Nutno doplnit, že hodnotitelé 
do návštěvnosti Zooparku zahr-
nuli i Kamencové jezero, protože 
rekreační areál pod něj organizačně 
spadá. Na radosti to ale neubírá ani 
v nejmenším. „Naopak, vždyť my 
sami se snažíme turisty lákat právě na 

kombinaci těchto dvou areálů a jejich 
blízkost,“ netají se nadšením z úspě-
chu ředitelka Zooparku Chomutov 
Věra Fryčová.

Jak z publikace agentury vyplývá, 
Zoopark Chomutov zaznamenal 
i druhý největší nárůst v návštěvnosti 
oproti předchozímu roku. „Každá 
taková zpráva nás všechny ohromně 
povzbudí. Obzvlášť teď, kdy jsme 
museli zavřít a bez návštěvníků je 
areál takový smutný. Už se těšíme, až 
to tu opět ožije,“ dodala ředitelka.

Členové muzea připomněli 
narození i život majora Šulce

Sborník 
Comotovia 2019 
byl pokřtěn

Členové Muzea českosloven-
ského opevnění z let 1936-38 Na 
Kočičáku si v říjnu připomněli vý-
ročí narození Josefa Šulce, majora 
pěchoty, který mnoho let sloužil 
v chomutovském pěším pluku 46. 
Major Josef Šulc, tak jako většina 
bývalých legionářů a vojáků prvo-
republikové armády, se nesmířil 
s mnichovským diktátem a vstou-
pil do odboje, což se mu stalo 
osudným. Po zatčení a věznění byl 
8. září 1943 v Berlíně popraven.

Josef Šulc se narodil 26. října 
1895 v Nymburku. Tam absolvo-
val české armádní gymnázium, 

v roce 1912 tam také složil maturitu 
a pak dva roky studoval v Praze 
účetnictví. Následně byl 2. března 
1915 odveden do rakouské armády. 
Na východní frontě se dostal do 
ruského zajetí. Dobrovolně se při-
hlásil do československých legií, 
kde sloužil u 9. pěšího pluku K. H. 
Borovského.

Z Vladivostoku odplul 9. pěší 
pluk 8. června 1920 a do vlasti 
dorazil 4. srpna 1920. V témže 
roce byl Josef Šulc odvelen do 
Chomutova, kde absolvoval in-
strukční kurz v zemské vojenské 
škole. Následovaly krátkodobé 

přesuny k jiným posádkám, aby 
pak v letech 1921 až 1938 trvale 
působil v Chomutově, kde ukončil 
svoji vojenskou kariéru v hodnosti 
majora pěchoty. V listopadu 1935 
byl jmenován prvním pobočníkem 
velitele pluku plk. Josefa Noska.

Po okupaci Československa 
německými vojsky v roce 1939, po 
rozpuštění pluku a po vyvázání se 
ze svazku československé armády, 
odešel major Šulc s rodinou do 
Rakovníka.

Následně začal působit v ile-
gální vojenské organizaci Obrana 
národa v okresech Rakovník 
a Slaný. Byl jedním z vedoucích 
činitelů skupiny generála Františka 
Kraváka. V ilegální činnosti působil 
až do 16. března 1940, kdy byla 
jeho skupina v Rakovníku odha-
lena. Major Šulc byl postupně pře-
vážen do věznic v Kladně, Terezíně, 
Praze, Gollnowě, Drážďanech 
a Berlíně-Plötzensee, kde byl 
Lidovým soudním dvorem za pří-
pravu k velezradě a činnost v odbo-
jové organizaci odsouzen k trestu 
smrti. Byl popraven oběšením 
8. září 1943 v Berlíně-Plötzensee.

V oblastním muzeu se začátkem 
října konal křest sborníku Comotovia 
2019. Sborník je věnován tématu že-
leznice v Chomutově. Ve sborníku 
jsou vytištěné referáty, které zazněly na 
stejnojmenné konferenci, jež se konala 
5. listopadu 2019 v zasedacím sále his-
torické radnice. Jejím hlavním tématem 
bylo připomenutí 150. výročí železniční 
dopravy v Chomutově. Železniční 
tematiky se, přímo nebo částečně, 
dotýká šest článků tohoto sborníku. 
Zbylých sedm příspěvků ve sbor-
níku je spjato s regiony Chomutovska 
a Podkrušnohoří. Sborník bude k do-
stání v turistickém informačním centru.

Ze sběrných dvorů nyní odpad 
přijímá jen ten na Pražské

V souladu s protikoronavirovými 
opatřeními přistoupily Technické 
služby města Chomutova k uza-
vření svých provozů pro veřejnost. 
Omezení se týká také sběrných 
dvorů, kde ze čtyř zůstal otevřen jen 
sběrný dvůr a kompostárna v Pražské 

ulici. Chomutované zde v pracovní 
dny od 7.00 do 15.30 hodin mohou 
nadále bezplatně odkládat například 
vysloužilý nábytek, domácí spotře-
biče, zbytky barev, ředidel, olejů, 
akumulátory a další recyklovatelný 
i nevyužitelný odpad. Kompletní 

seznam je uveřejněn na stránkách 
www.tsmch.cz v záložce Sběrné 
dvory.

Sběrné dvory v Jiráskově, U Vět r-
ného mlýna a na Kamenné jsou až do 
odvolání veřejnosti uzavřeny, což se 
netýká podnikatelských subjektů.
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V době současného nouzového stavu město Chomutov opět zajišťuje pomoc potřebným, v krizovém 
štábu připravuje preventivní kroky spojené s epidemiologickou krizí a přijímá i další opatření, 
například omezení provozní doby magistrátu. Organizace města fungují v omezeném režimu, kulturní 
i společenské akce byly zrušeny, lidé by tak měli v co největší míře omezit kontakt s jinými osobami. Ve 
všech ohledech však funguje pomoc lidem v nouzi.

Od jarní krize nepřestal fungo-
vat web Chomutov pomáhá, který 
propojuje dobrovolníky s těmi, kteří 
vinou epidemie potřebují pomoc dru-
hých. Na webových stránkách www.
chomutovpomaha.cz lidé najdou 

informace, jak získat pomoc, jak se 
zapojit jako dobrovolník i všechny 
kontakty. Zároveň stránka slouží jako 
zdroj základních informací a zajíma-
vých odkazů, které se mohou lidem 
hodit. Do projektu se mohou zapojit 

všichni dobrovolníci například s ná-
kupem jídla nebo léků, s distribucí 
roušek, s doučováním a výukou žáků 
a studentů nebo třeba s venčením 
domácích mazlíčků. Ti, kteří takovou 
pomoc potřebují, se do projektu mo-
hou zaregistrovat sami nebo prostřed-
nictvím svých rodinných příslušníků 
a známých. „Jsme si vědomi toho, 
že ne každý senior bude schopný 
registrovat se na webu. Mohou to 
však za něho udělat třeba jeho děti 
nebo vnoučata. Některé osamělé se-
niory budeme do projektu registrovat 
prostřednictvím našich sociálních 
pracovníků,“ uvedla vedoucí odboru 
vnějších vztahů Zuzana Kroutilová.

KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA 
CHOMUTOVA

Členy krizového štábu jsou zá-
stupci integrovaného záchranného 
systému, chomutovské nemocnice, 

hygieniků a města. Při jednání řeší 
například připravenost a kapacitu 
nemocnice na příjem infekčních 
pacientů, zavedení případných dal-
ších opatření i koordinaci veškeré 
pomoci potřebným. V říjnu zasedal 
hned několikrát. Jednání se účast-
nili zástupci vedení města i magis-
trátu a příslušní úředníci krizového 
řízení, zástupci Krajské hygienické 
stanice, Nemocnice Chomutov, 
Policie České republiky, Městské 
policie Chomutov a Hasičského 
záchranného sboru. Jako hosté pak 
kompetentní úředníci nebo ředitelé 
orgnizací zodpovědní za aktuálně 
probírané oblasti.

Koncem října byla místní ne-
mocnice druhou nejvytíženější ne-
mocnicí v kraji. Pro boj s nákazou 
covid-19 byla vyčleněna už čtyři 
oddělení, páté se připravovalo. 
Došlo k reorganizaci zdravotní péče 

V Chomutově nikdo 
nezůstane bez pomoci
Město i neziskové organizace se o obyvatele 
postarají i v době nouzového stavu
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a jednotlivých výkonů, přesto zů-
stala veškerá akutní péče zachována 
v plném rozsahu.

Krizový štáb doporučil, aby se 
po celém Chomutovsku nepořádaly 
žádné akce typu farmářských trhů, 
bleších trhů a podobně. Krizový 
štáb dále doporučil, aby obyvatelé 
respektovali vládní nařízení o ma-
ximálním počtu šesti osob ve veřej-
ném prostoru. 

Město nepořádalo ani hromadný 
ceremoniál k oslavě Dne vzniku sa-
mostatného československého státu. 
Představitelé města položili kytice 
a věnce v parku T. G. Masaryka sa-
mostatně a veřejnost tak mohla učinit 
za dodržení nařízených epidemiolo-
gických opatření. Ve stejném duchu 
se ponesou i listopadové pietní akty 
Dne boje za svobodu a demokra-
cii a Mezinárodního dne studentstva 
i Dne válečných veteránů. Pietní místa 
budou jak 11. listopadu, tak 17. lis-
topadu připravena a uctění památky 
bude možné individuálně od 11 do 
17 hodin. I při těchto významných 
událostech by lidé měli dodržovat hy-
gienická nařízení a bezpečnostní opat-
ření v souladu s aktuálními platnými 
nařízeními a doporučeními Vlády ČR.

Krizový štáb dále doporučil, aby 
bylo přesunuto plánované jednání 
Zastupitelstva města Chomutova 
z 10. listopadu na 24. listopad.

OTEVÍRACÍ DOBA 
MAGISTRÁTU

Magistrát města Chomutova je 
pro veřejnost otevřený jen dva dny 
v týdnu a maximálně deset hodin 
týdně. „Tedy každé pondělí a středu 
v čase od 8 do 11 hodin a od 15 do 
17 hodin, a to až do zrušení nouzo-
vého stavu či do ukončení vládních 
nařízení, která omezila otevírací 
dobu úřadů,“ řekl tajemník cho-
mutovského magistrátu Robert 
Plechatý, který zároveň prosí obyva-
tele, aby využívali především elek-
tronickou komunikaci s úřadem.

Lidé mohou všechny úředníky 
kontaktovat telefonicky. „Všechny 
neodkladné platby mohou provést 
prostřednictvím převodu na účet, 
variabilní symbol jim sdělí příslušný 
pracovník úřadu telefonicky,“ dopl-
nil tajemník magistrátu.

Do konce roku 2020 je také na 
magistrátu zrušeno Vítání občánků.

ODBĚROVÉ MÍSTO 
V NEMOCNICI CHOMUTOV

Pro zájemce odeslaného k odběru 
hygienikem nebo praktickým léka-
řem i pro samoplátce je v provozu 
elektronický objednávkový systém 
na adrese www.kzcr.eu/testcovid. 
Po rozkliknutí se uživateli inter-
netu zobrazí odkaz na požadované 

odběrové centrum, kde si zájemce 
zvolí nejbližší možný termín. Pokud 
pacienta na test na SARS-CoV-2 
odeslala Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje nebo praktický 
lékař, na vystavení elektronické žá-
danky navazuje další nezbytný krok 
– tím je zadání online objednávky 
samotným žadatelem o test, a to na 
uvedeném odkazu v elektronickém 
objednávkovém systému Krajské 
zdravotní. Za žadatele, který nedis-
ponuje přístupem k internetovému 
připojení, může objednávku online 
provést praktický lékař.

Stěr z nosohltanu a zpracování 
vzorku přijde samoplátce na 1 756 
korun. Test na protilátky, který je 
prováděn z kapilární krve a je plně 
hrazený žadatelem, stojí 490 korun.

Testy se provádějí v budově A od 
pondělí do neděle od 8 do 16 hodin.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE POMÁHAJÍ 
STÁLE

Všechny činnosti Sociálních slu-
žeb Chomutov fungují v plném  roz-
sahu, jsou však omezeny nebo zru-
šeny akce a aktivity, u nichž by pro-
bíhal kontakt s veřejností. „Služby 
se tak do určité míry uzavírají a žijí 

si svým vnitřním životem, který je 
přesto bohatý. Je kladen velký ná-
por emocionální i sociální nejen na 
zaměstnance organizace, ale také na 
klienty, kterým již podruhé je nahra-
zován osobní kontakt formou sociál-
ních sítí. Pro bezpečí klientů jsou 
nastavena přísná hygienická opat-
ření a v dané službě je nutné respek-
tovat konkrétní omezení a postupy, 
jimiž se řídí zaměstnanci i klienti. 
Věříme, že tuto skutečnost veřejnost 
pochopí,“ informovala ředitelka or-

ganizace Alena Tölgová.
Středisko výchovné péče Dyáda 

funguje za zvýšených bezpečnost-
ních opatření v běžném režimu, tedy 
od 7 do 15.30 hodin. „Jsme k dis-
pozici všem rodičům, dětem, peda-
gogům, kteří potřebují pomocnou 
ruku v náročné době. Reagujeme na 
vývoj situace a nařízení vlády, pora-
denství a podporu poskytujeme přes 
mobilní telefon či formou online 
konzultací,“ uvedla vedoucí stře-
diska Petra Bělohlavá.

Pro takzvanou službu pro ro-
diny s dětmi SC Kamínek platí také 
znovu určitá omezení. „Například 
se nemůžeme setkávat při organi-

zovaných volnočasových aktivitách 
nebo nemůžeme pomáhat našim kli-
entům v jejich domácnostech. Přesto 
dál využívají klienti většinu našich 
služeb v ambulanci. A to i pomoc 
s přípravou dětí do školy, o kterou je 
teď, v době distanční výuky, velký 
zájem,“ podotkla vedoucí služby 
Monika Peřinová.

Klub Kámen je také otevřený, 
samozřejmě za dodržení všech hy-
gienických podmínek. Po uzavření 
škol mohou klienti navázat na dosa-

vadní práci a zkušenosti s klubem, 
komunikovat s pracovníky i online 
formou přes sociální sítě.

Organizace Člověk v tísni fun-
guje ve většině služeb v omeze-
ném režimu. Nyní zprostředkovává 
domácí úkoly žákům v tištěné po-
době nebo komunikaci mezi školou 
a rodičem. Dětem zapojeným do 
doučování v rámci podpory vzdělá-
vání a kariérního poradenství nabízí 
možnost vypůjčit si notebook nebo 
zajistit připojení.

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v rámci 
Oblastní charity Most, sídlící 
v Chomutově, nabízí školám, rodi-
nám a dětem například zprostředko-
vání informací, úkolů mezi školou 
a rodinami, doučování, vzdělávací 
aktivity, pomoc při distanční vý-
uce, možnost využití počítače, tisku 
a skenu nebo zprostředkování pomů-
cek potřebných k výuce.

NOCLEHÁRNA JE STÁLE 
V PROVOZU

Noclehárna v Kochově ulici stále 
přijímá kohokoliv, kdo přišel o pří-
střeší, a nabízí důstojný nocleh ve 
službě s vysokou kvalitou podpory. 
Vedle kompletního hygienického ser-
visu poskytuje také poradenství a pod-
poru k získání návazného bydlení těm, 
co jej nejen v tomto náročném období 
ztrácí. „Hygiena, která je v současné 
době tolik vyzdvihována, vyžaduje 
podmínky, které osoby bez přístřeší 
běžně k dispozici nemají. Vedle spr-
chy, dezinfekce, získání roušky a péče 
o roušky mají lidé bez přístřeší také 
možnost se převléknout do čistého ob-
lečení, nasytit se a využít poradenství. 
To vše denně od 8 do 18 hodin, bez 
ohledu na víkendy a svátky,“ nabídla 
vedoucí zařízení Hana Pitterlingová.

Pracovníci monitorují vedle 
teploty uživatelů služeb také výskyt 
možných příznaků. Mají možnost 
případně včas zasáhnout a zajistit 
dotyčnému specializovanou péči, 
a tedy i eliminovat šíření nákazy 
směrem k veřejnosti.

KONCEM ŘÍJNA BYLA MÍSTNÍ NEMOCNICE DRUHOU 
NEJVYTÍŽENĚJŠÍ NEMOCNICÍ V KRAJI. PRO BOJ 
S NÁKAZOU COVID-19 BYLA VYČLENĚNA UŽ ČTYŘI 
ODDĚLENÍ, PÁTÉ SE PŘIPRAVOVALO.
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Jak se na činnosti Klokánku po-
depsala první koronavirová krize 
zjara?

Koronavirus vtrhl do našeho 
zařízení stejně jako do domácností 
všech ostatních. U nás s velkou 
obavou o udržení zařízení v chodu. 
V první vlně byla kapacita našeho 
zařízení téměř po celou dobu napl-
něna, proto jsme si alespoň částečně 
mohli oddychnout, protože bylo 
do zařízení přijato relativně málo 
nových dětí. Příjem dítěte do zaří-
zení je jednou z hlavních vstupních 
bran viru do Klokánku. Nové děti 
totiž přicházejí z prostředí, které 
není zmapované, přijetí dítěte do 
zařízení neznamená, že bychom si 
mohli automaticky žádat test na ko-
ronavirus. Což by výrazně pomohlo 
snížit riziko nákazy a jejího šíření 
nejen na děti, ale i na naše tety.
Jaká opatření jste v chodu 
Klokánku přijali zjara a jaká 
nyní?

Plně si uvědomujeme vážnost 
situace a snažíme se všemožně eli-
minovat možnost přenosu nákazy 
a jejího šíření. Omezujeme vstup 
do prostor Klokánku při všech ná-
vštěvách na nezbytně nutnou dobu. 
Není možné plně zakázat kontakt 
rodičů s dětmi a pokud návštěvy 
probíhají, konají se mimo budovu. 
Pokud existuje podezření na mož-
nou nákazu po kontaktu s poten-

ciálně nemocným, mohou rodinní 
příslušníci dál komunikovat s dětmi 
po telefonu. Během pohybu dětí 
a zaměstnanců mimo Klokánek 
používáme roušky, po návratu mytí 
rukou a dezinfekci. Povrchy na jed-
notlivých bytech tety denně stírají 
dezinfekcí.
Zřejmě největším problémem je 
pro Vás nyní hrozba onemocnění 
nebo karantény zaměstnanců. 
Jste na tuto situaci připraveni?

Průměrný věk našich zaměst-
nankyň na pozici tet je 54,5 roku. 
Tento fakt s sebou přináší i vyšší 
náchylnost k různým onemocně-
ním, která mohou zhoršit průběh 

onemocnění koronavirem. Takže 
docela upřímně strach z nákazy 
máme veliký. Pokud by došlo 
k nákaze přímo v Klokánku, mu-
seli bychom nastoupit karanténu 
všichni, a podle zkušeností z jiných 
Klokánků karanténu trávit spo-
lečně. Pokud nenastoupí do práce 
nemocná teta, budeme muset vy-
krývat služby zbylými zaměstnanci 
tak, aby dětem byla zachována po-
třebná péče. V případě nákazy dětí 
budeme byt izolovat od ostatních.

Mohou se hlásit dobrovolníci? Na 
jaké činnosti?

Vzhledem k tomu, že se snažíme 
udržet v co nejmenší míře možné 
zavlečení nákazy do zařízení, v sou-
časné době pomoc dobrovolníků ne-
vyhledáváme. Hodně nám pomáhá 
podpora z venku ve formě roušek, 
dezinfekcí nebo třeba vitamínů pro 
děti. Moc si vážíme všech, kteří na 
nás v posledních týdnech mysleli 
a podpořili nás. Je strašně příjemné 
otevřít dveře a převzít si pomoc od 
lidí, kterým bohužel ani není vidět 
do obličeje, a až je příště potkám 
na ulici, určitě je nepoznám, ale 
podle očí poznáte, že se usmívají. 

A nezapomínají na nás dárci ani 
s financemi. Jen pro příklad – na 
služebním autě, kterým vozíme děti 
do školy, k lékaři nebo na výlety, 
nám dosloužily dvě pneumatiky. 
Podařilo se nám sehnat servis, ve 
kterém nám nabídli hezkou cenu. 
Když jsme začali přemýšlet, kde 
ušetřit a gumy koupit, ozvala se paní 
s nabídkou pomoci a nabídla částku, 
která pokryje náklady na nové obutí. 
Našel se i sponzor, který koupil dvě 
nové sušičky na prádlo. Ráda bych 

poděkovala všem, kteří i v této slo-
žité době dokážou myslet na jiné. 
Velmi si jejich pomoci vážíme. Moc 
prosíme, pomáhejte dál, bez vás si 
naší práci nedokážeme představit. 
Pomáháte nám pečovat o děti v je-
jich složité situaci.
Čím ještě může nyní veřejnost 
pomáhat?

Aktuálně řešíme, stejně jako 
jistě i jiné domácnosti, problémy 
s on-line výukou. Máme čtyři ško-
láky a jen jeden notebook. Dva ško-
láci jsou v 1. a 3. třídě a se školou 
máme velmi dobrou spolupráci, 
pro úkoly si chodíme nebo je paní 
učitelky posílají po síti. Dvě starší 
děti mají on-line výuku. Možná by 
některý čtenář našel doma starší 
přístroj, který by mohl postrádat 
a pomoci nám.
V minulosti jste měli potíže s fi-
nancováním ze strany státu, je 
v tomto ohledu v době krize vše 
v pořádku?

Na systému financování našich 
zařízení se bohužel nic nezměnilo. 
Státní příspěvek na děti v zařízení 
pokrývá 70 až 80 procent našich 
provozních nákladů. Zbytek fi-
nancí musíme pokrývat z darů. Již 
několik let čekáme na projednání 
novely zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, která by mohla pomoc 
státu zařízením našeho typu zlepšit. 
Bohužel dosud nebyla projednána.

Chomutovský Klokánek se stará o děti vyžadující okamžitou pomoc. Nabízí dětem v nouzi přechodnou 
rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena 
trvalá náhradní rodinná péče. Většina dětí je do zařízení přijata z důvodu zanedbávání, domácího násilí, 
neschopnosti rodičů zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání a podobně. Práce v zařízení je velmi náročná 
a závislá na pomoci i v běžných časech, o to více pak v době krize způsobené koronavirem. O tom, jak 
Klokánek nyní funguje a jak mu může pomoci veřejnost, hovořila vedoucí zařízení Karina Sobotková.

Karina Sobotková:

Pomáháte nám pečovat o děti,  
bez vás si to nedokážeme představit 

AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME, STEJNĚ JAKO JISTĚ I JINÉ 
DOMÁCNOSTI, PROBLÉMY S ON-LINE VÝUKOU. 
MÁME ČTYŘI ŠKOLÁKY A JEN JEDEN NOTEBOOK.
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Chomutov byl původně jen dvorcem 
u kostela, domnívají se archeologové

Výkopové práce prováděné v letoš-
ním roce na několika místech v centru 
města odhalily pro archeology hned ně-
kolik zajímavých nálezů. Potvrdily také 
jejich předpoklady, například existenci 
Vinné brány v Mostecké ulici nebo 
hřbitova na Husově náměstí.

Odborníci z Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech 
prováděli výzkum od března do října 
v ulicích Revoluční, Příční a na Husově 
náměstí, v červnu a červenci v ulicích 
Jakoubka ze Stříbra a Puchmayerově 
a na přelomu září a října na náměstí 
1. máje.

Ze starších mapových podkladů 
již archeologové věděli o existenci 
zaniklé zástavby na konci Revoluční 
ulice, z písemných dokladů o existenci 
Vinné brány v Mostecké ulici a hřbi-
tova na Husově náměstí, výkopy se 
také měly dotknout součástí zaniklého 
městského opevnění ve vyústěních 
Revoluční a Mostecké ulice do ulice Na 
Příkopech. „Obecně jsme čekali nálezy 
kulturních vrstev vznikajících od doby 
počátku města a jejich postupné narůs-
tání. Nevěděli jsme ovšem, nakolik se 
tyto starší situace dochovaly v terénu, 
vzhledem k tomu, že předchozí výkopy 
probíhaly bez jakékoliv dokumentace. 
Výzkum byl zaměřen především na do-
kumentaci nejstarších kulturních vrstev 
a jejich časové zařazení, dále na doku-
mentaci nalezených reliktů původní zá-
stavby a na původní terénní reliéf města 
v jeho počátcích a jeho následný vývoj. 
Otázkou byla existence staršího, raně 
středověkého sídliště v místě budoucího 
města,“ popsal terénní technik Ústavu 
archeologické památkové péče severo-
západních Čech v Mostě Jiří Crkal.

MNOHO ZAJÍMAVÝCH 
NÁLEZŮ

Výzkum přinesl velké množství 
poznatků týkajících se utváření města, 
z hlediska jeho středověké topogra-

fie měl poměrně zásadní význam. Na 
rozhraní ulic Revoluční a Na Příkopech 
našli archeologové hradební zeď a po-
čátek městského příkopu. V místě kři-
žovatky ulic Nerudova a Revoluční pak 
středověké souvrství z 13. až 14. století 
a základová zdiva domů čp. 61 a 62, 
zbořených v souvislosti s průrazem do-
movní fronty na počátku 20. století, kde 
se dokumentoval jejich celkem složitý 
stavební vývoj. Dále směrem k ulici 
Na Příkopech byl odhalen řez zadní 
parcelou domu čp. 62, kde se nacházel 
objekt zaniklý někdy v 15. století po-
žárem, studna a také stará vodoteč za-
niklá nejpozději se vznikem městského 
opevnění. „Na Husově náměstí výzkum 
prokázal část hřbitova, který původně 
obklopoval kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, kde bylo dokumentováno cel-
kem dvaadvacet hrobů či hrobových 
jam. Hřbitov byl používán od počátku 
města do konce 15. století.

Také se podařilo objevit zákla-
dové zdivo středověké Vinné neboli 
Mostecké brány s částí městského 
příkopu, k jejímuž zboření a k zasy-
pání příkopu došlo v roce 1837, trasu 
nejstarší komunikace v podobě úvo-
zové cesty směřující z náměstí 1. máje 
k Vinné bráně a základové zdivo 
a sklep středověkého domu, který stával 
v ploše Husova náměstí.

Na náměstí 1. máje v ploše par-
koviště se ve všech sondách nachá-
zely v hloubce kolem jednoho metru 
první pochozí vrstvy a dlažba z malých 
valounků, které zde vznikaly někdy 
od poloviny 13. století. Nález železné 
houby a dalších artefaktů v jedné ze 
sond indikuje existenci kovárny v její 
blízkosti.

Ve výkopech přiléhajících k radnici 
a kostelu sv. Kateřiny se nacházela 
mocná požárová vrstva z 16. či 17. sto-
letí, použitá jako vyrovnávka terénu, 
obsahující vedle keramiky a kachlů 
velké množství mazanice či prejzů. 

„Dále se zde nacházely základy pří-
stavku ke kostelu z 19. století,“ doplnil 
archeolog.

V ulici Jakoubka ze Stříbra výzkum 
ukázal základové zdivo kasáren či školy 
z poloviny 18. století a parního mlýna, 
který se nacházel v místech současné 
banky a zanikl požárem v roce 1912.

PŘESNĚJŠÍ PODOBA 
PŮVODNÍHO MĚSTA

Část nalezených situací potvrdila 
očekávání odborníků o jejich umís-
tění a výrazným způsobem doplnila 
a zpřesnila jejich vědomosti o sta-
vebním vývoji, časovém zařazení či 
rozsahu. „Výzkum také opravil některá 
minulá tvrzení či dohady o podobě 
města v jeho počátcích. Jeho původní 
rozsah musel být velmi malý a patrně 
se omezoval pouze na samotný dvorec 
vázaný na kostel sv. Kateřiny, někde 
v prostoru západně od něho. Teprve po 
převzetí Chomutova řádem němec-
kých rytířů v roce 1252 došlo někdy 
po polovině 13. století k rozměření 
současného náměstí. Nejpozději do pře-
lomu 13. a 14. století vznikla i zástavba 
v současné Revoluční ulici a na Husově 
náměstí a následně i opevnění této části 
města,“ sdělil Jiří Crkal s tím, že tyto 
závěry jsou zatím veskrze pracovní, 
upřesnění přinese až konečné zpraco-
vání a vyhodnocení nálezových situací 
a nálezového souboru.

VÝZNAMNÁ LOKALITA
Podle archeologů je chomutovské 

centrum významnou lokalitou. „Opět 
se ukázalo, že i v místech značně naru-
šených starými výkopy lze nalézt ne-
porušené archeologické situace, jejichž 
vyhodnocení přinese řadu nových či 
doplňujících zjištění, které mohou zá-
sadním způsobem přispět k poznání sta-
vebního vývoje města. Stále se zde ještě 
nachází řada bílých míst, která mohou 
doplnit dosavadní poznání. Bohužel 

jsou zde i místa, která jsou již bez jaké-
koliv dokumentace nenávratně zničena, 
například celé Horní předměstí,“ dodal 
odborník.

NÁLEZY V MINULOSTI
Velký plošný výzkum v centru 

Chomutova se konal v roce 2008 na 
Žižkově náměstí v souvislosti s výstav-
bou nákupního centra. V minulosti se 
zde nacházelo zázemí komendy němec-
kých rytířů a pozdějšího zámku. Tehdy 
byla odhalena Horní brána na místě 
starší věže i s přilehlým opevněním, 
masivní čtvercová bašta z 15. století 
s kompletně dochovaným přízemím 
a dále pozůstatky městského pivovaru 
z 18. století, vedle velkého množství 
movitých nálezů.

Další výzkumy se konaly již před 
branami původního středověkého 
města. V roce 2009 výzkum v místě 
současného Hotelu 99 a parkoviště 
odhalil pozůstatky zástavby z 16. sto-
letí, které bylo zázemím chomutov-
ských soukeníků, a navazující zástavby 
z 19. století, část mlýna a pec na vypa-
lování keramiky. Výzkum v Hálkově 
ulici ukázal odpadní jámy a pozůstatky 
zástavby z přelomu 14. a 15. století. 

Základová zdiva čp. 61 a 62 v Revoluční ulici Pohled do interiéru sklepa zaniklého 
středověkého domu na Husově náměstí

Hradební zeď (eskarpa) a zároveň základ 
čelního zdiva Vinné neboli Mostecké 

brány v Mostecké ulici
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I ve třetím stupni invalidity lze pracovat

Jste si opravdu jisti, že jste oddluženi?

Kdy je možné osobu zplnoletnit?

Dobrý den, mám přiznanou inva-
liditu ve 3. stupni a na posudku 
mám uvedeno, že nejsem schopen 
výdělečné činnosti za zcela mimo-
řádných podmínek. Nerozumím 
tomu, co to pro mě znamená. Rád 
bych se do práce alespoň na malý 
úvazek zase vrátil. Znamená to, 
že už nemůžu nikdy pracovat?

Často se na nás obrací osoby ve 
3. stupni invalidity s podobným do-
tazem. Jedná se o nešťastnou větu, 
kterou si často mylně vysvětlují 
i zaměstnavatelé. Pracovníci správy 
sociálního zabezpečení stanovují 
invaliditu tak, že posuzují procen-
tuálně míru poklesu pracovní schop-
nosti. U osoby ve 3. stupni invalidity 
se jedná o pokles pracovní schop-
nosti minimálně o 70 %. Nicméně 
to v žádném případě neznamená, 

že zbývající (zachovalou) pracovní 
schopnost nemůžete naplno využít 
v zaměstnání. I ve 3. stupni invalidity 
a s výše uvedenou větou na posudku 
jste oprávněn vykonávat výdělečnou 
činnost odpovídající vašim tělesným, 
smyslovým a duševním schopnostem, 
s přihlédnutím k dosaženému vzdě-
lání, zkušenostem a znalostem z před-
chozích zaměstnání.

Vámi zmíněná věta se již v po-
slední době na nových posudcích 
často nevyskytuje (na starších po-
sudcích ji však stále mnoho lidí má 
uvedenou). Její absence však má 
v zásadě na vás podobný dopad, 
jako by tam byla uvedena. Někteří 
lidé ve 3. stupni invalidity totiž 
mají na posudku uvedenou opačnou 
větu, tzn. že jsou schopni praco-
vat za zcela mimořádných podmí-

nek. Mimořádnými podmínkami 
se rozumí zásadní úprava pracov-
ních podmínek, pořízení a využí-
vání zvláštního vybavení pracoviště, 
zvláštní úpravy stávajících strojů, 
nástrojů, používání zvláštních pra-
covních pomůcek nebo každodenní 
podpora nebo pomoc na pracovi-
šti formou předčitatelských služeb, 
tlumočnických služeb nebo pracovní 
asistence. Pokud máte na posudku 
větu v tomto znění, můžete se stát 
evidovaným uchazečem o zaměst-
nání na Úřadu práce ČR a využívat 
všechny možnosti jeho podpory. Bez 
této věty (případně s větou v nega-
tivní podobě) to však dle zákona 
o zaměstnanosti není možné.

Pokud jste osobou se zdravotním 
postižením (v jakémkoliv stupni) 
a máte zájem o návrat do zaměst-

nání, které bude v souladu s vašimi 
možnostmi a pracovním potenciá-
lem, můžete využít také našich bez-
platných služeb. Naším cílem je pro-
střednictvím komplexního souboru 
podpor usnadnit návrat do zaměst-
nání osobám se zdravotním postiže-
ním žijícím v našem okrese. V rámci 
aktuálně startujícího projektu ESF 
jsme schopni kvalifikovaně posoudit 
váš pracovní potenciál, nabídnout 
vám rekvalifikaci, zprostředkovat 
vám vhodné zaměstnání a poten-
ciálního zaměstnavatele navíc pod-
pořit prostřednictvím dotací na vaše 
mzdové náklady. Pro více informací 
nás navštivte na adrese Revoluční 
22, Chomutov nebo volejte na tel. 
č. 474 628 347.

Mgr. Petr Džambasov
Asociace pracovní rehabilitace ČR

Měli jste dluhy a jediným mož-
ným řešením bylo podání ná-
vrhu na povolení oddlužení? Po 
celou dobu jste řádně plnili jeho 
podmínky a oddlužení vám bylo 
řádně ukončeno? A přesto vám 
chodí exekuční příkazy?

Dopisy od exekutorů nebo vyma-
hačských společností mohou mít něko-
lik důvodů. Jedním z nich může být to, 
že věřitel prostě zkouší, zda se dlužník 
obdrženého dopisu „zalekne“ a uvede-
nou částku pro jistotu zaplatí. Ale než 
tak učiní, měl by si zjistit, o jak starý 
dluh se jedná. Pokud se jedná o dluh/
nedoplatek, který vznikl za dobu trvání 
oddlužení nebo po skončení oddlužení, 

musí být uhrazen, jelikož na tento nedo-
platek se nevztahují podmínky a povin-
nosti rozhodnutí o splnění oddlužení.

Dalším důvodem může být to, že 
dlužník oddlužení plnil prostřednic-
tvím nepatrného konkurzu. Nepatrný 
konkurz je institut, který nic neodpouští 
a zpravidla bývá ukončen pro nemajet-
nost dlužníka, tedy že dlužník už nemá 
žádný majetek, který by se dal prodat 
(zpeněžit). Jestliže je konkurz skončen 
z tohoto důvodu, je více než jasné, že 
na dlužníka opět začnou útočit věřitelé 
s žádostmi o doplacení dluhu.

Nejčastějším důvodem, kdy dlužník 
zjistí, že není oddlužen, je skutečnost, že 
v závěrečném (konečném) usnesení od 

soudu nemá napsaný hlavní účel, proč 
osoby s dluhy do oddlužení vstupují. 
Aby byl dotyčný oddlužen, musí závě-
rečné usnesení obsahovat následující 
výrok: „Soud osvobozuje dlužníka od 
placení pohledávek zahrnutých do od-
dlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly 
uspokojeny, pohledávek věřitelů, k je-
jichž pohledávkám se v insolvenčním 
řízení nepřihlíželo, a pohledávek věři-
telů, kteří své pohledávky do insolvenč-
ního řízení nepřihlásili, ač tak měli uči-
nit. Osvobození se vztahuje i na ručitele 
a jiné osoby, které měly vůči dlužníku 
pro tyto pohledávky právo postihu.“

S tímto problémem se nejčastěji 
setkávají osoby, které si podaly in-

solvenční návrhy v letech 2010 – 15. 
Důvodem vzniku problému je bohužel 
neinformování dlužníka insolvenčním 
správcem. U řízení probíhajících ve 
zmíněných letech si musel sám dluž-
ník podat k soudu písemnou žádost 
o osvobození od placení dluhů. Jestliže 
tak neučinil, má dlužník v závěrečném 
usnesení uveden pouze tento výrok: 
„Soud bere na vědomí splnění oddlu-
žení dlužníka“, což neznamená, že je 
dotyčný oddlužen. Naštěstí zmiňovanou 
žádost o osvobození od placení dluhů 
lze podat i po několika letech po skon-
čení oddlužení.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Zplnoletnění nezletilé osoby je 
možné pouze za splnění určitých 
podmínek a se souhlasem zákon-
ného zástupce. O zplnoletnění 
rozhoduje vždy soud, a to s ohle-
dem na prospěch nezletilého. Pro 
zahájení řízení musí být podán 
písemný návrh.

Zplnoletnění, neboli přiznání své-
právnosti, je ošetřeno v občanském 
zákoníku. Podat návrh na přiznání plné 
svéprávnosti může nezletilá osoba. 
Soud tomuto návrhu vyhoví, pokud jsou 
splněny určité podmínky. První z nich 
je věk. Nezletilému musí být nejméně 
16 let. Jestliže návrh podává osoba 
mladší, pak soud se svým rozhodnutím 
čeká až na den, kdy daná osoba oslaví 
právě šestnácté narozeniny. Druhou 

podmínkou je nutnost doložení osvěd-
čení o schopnosti žadatele sám se živit 
a obstarat si své záležitosti. Toto lze do-
ložit např. dohodou o pracovní činnosti, 
výpisem z bankovního účtu, dále pak 
také potvrzením o užívání bytu. Třetí 
podmínkou je souhlas zákonného zá-
stupce nezletilého s podaným návrhem. 
Ten se dokládá úředně ověřený.

 Pokud podmínky splněny nejsou, 
soud i tak může rozhodnout ve prospěch 
návrhu, pakliže je to z vážných důvodů 
v zájmu nezletilého. Dále může být své-
právnost přiznána, jestliže návrh podá 
zákonný zástupce se souhlasem nezleti-
lého. V případě rozhodování o přiznání 
svéprávnosti bude soud přihlížet také 
k dalším hlediskům. Jedním z nich 
je například odpovědnost za vlastní 

jednání. Prioritní je však vždy zájem 
nezletilého.

 Jednou z nejčastějších situací, kdy 
je řešeno přiznání svéprávnosti nezle-
tilého, je těhotenství a s tím související 
návrh na uzavření manželství. I v tomto 
případě musí být ovšem splněna pod-
mínka dosažení věku šestnácti let. Jako 
součást návrhu musí být doložena lé-
kařská zpráva potvrzující těhotenství. 
Samozřejmostí je souhlas zákonných 
zástupců. Dalším případem pro zplno-
letnění je žádost o přiznání svéprávnosti 
z důvodu podnikání. Nezletilá osoba 
může žádat o zplnoletnění, protože po 
nějakou dobu vykonává činnost, díky 
níž je prokázána její schopnost zajistit si 
příjem a jsou obstarány záležitosti nezle-
tilé osoby. U návrhu nesmí samozřejmě 

chybět ověřený souhlas zákonného 
zástupce. Dalšími přílohami mohou být 
například potvrzení o absolvování kurzu 
týkajícího se dané samostatné činnosti 
nebo také školní výsledky.

Dosáhnout dříve plnoletosti má 
své výhody – můžete se prokazovat 
jako plnoletí a úřady s vámi tak jednají. 
Můžete pracovat a podnikat bez ome-
zení, jednodušeji cestovat do zahraničí, 
nakupovat nemovitosti a podobně, 
případně můžete také plně zastupovat 
svého potomka. Ale nemůžete všechno 
– i když vás soud zplnoletní, nemůžete 
až do dosažení 18 let například vlastnit 
řidičský průkaz na osobní automobil, 
případně pít legálně alkohol.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná
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NOVÁ LÁVKA PŘES 
CHOMUTOVKU
Lávka přes řeku Chomutovku u Prvního mlýna byla před časem 
obnovena. Nová lávka je z odolnějšího borovicového dřeva. 
Před ní je nová lavička pro turisty. Lávky se musí obnovovat 
každých pět let. Letos byly opravovány dvě podélné lávky na 
skále, také u Prvního mlýna. Do oprav město investuje desítky 
tisíc korun. 

MODERNĚJŠÍ ROZVODY 
ELEKTŘINY NA NÁMĚSTÍ
Většina prací pod povrchem náměstí 1. máje je už hotova. Byly při 
nich zmodernizovány rozvody elektřiny, které kapacitně nestačily 
pro pořádání kulturních a sportovních akcí, a pojistkové skříně, které 
nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. Po obou stranách náměstí 
byly osazeny výsuvné sloupky se zásuvkami pro stánkaře a umělce. 
V Chelčického ulici a u odbočky do ulice Jakoubka ze Stříbra byly 
vybudovány výsuvné mechanické sloupky jako zábrana vjezdu na 
náměstí v době pořádání akcí. Investiční akce vyšla na 4 miliony korun.

NOVÝ CHODNÍK V KOSTNICKÉ 
ZÍSKAL TAKÉ NOVÉ ZÁBRADLÍ 
Chodník v Kostnické ulici, který byl v rámci participativního rozpočtu 
opraven, získal také nové zábradlí, které instalovali pracovníci 
pracovní skupiny chomutovského magistrátu. Starý chodník za domy 
byl odstraněn a nahradilo ho nové podloží a nová betonová dlažba 
s obrubami. Chodník je dlouhý téměř 70 m a široký 2 m. Proběhla 
i terénní úprava okolí chodníku. 

LÁVKA V NOVÉM KABÁTU 
Lávka přes silnici I/13, která v uplynulých měsících prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí, má nové zábradlí s moderním osvětlením, které 
výrazně zvýší bezpečnost procházejících lidí. K lávce vede zcela 

nové betonové schodiště. Betonová konstrukce prošla rozsáhlou 
sanací. Práce vyšly na 11,5 milionu korun, z nichž osm město získalo 

jako dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. 
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Rockeři z Fat Bat vydali první CD, jejich 
skladby o životě poslouchají i v Londýně

Pestrou nabídku programů 
muzea mohou využít i rodiny

Na rock-metalovou scénu právě 
proráží chomutovská skupina Fat 
Bat. Pětičlenná kapela má na svém 
kontě první CD, kromě českých rá-
dií její skladbu vysílalo i londýnské 
Bloodstream Radio a letos se členové 
těšili na vystoupení na největším me-
talovém festivalu v Čechách Masters 
Of Rock, kam byli pozváni, ale nako-
nec se kvůli koronaviru nekonal.

Zpěvákem skupiny je Matěj 
Matěcha, na kytary hrají Pavel Réz 
a Zbyšek Krotký, na baskytaru Jožka 
Ložan a za bicími sedí Josef Šlehofer. 
Skupina Fat Bat byla založená v roce 
2015. „Ale za opravdový počátek 
považujeme rok 2017, kdy druhého 
kytaristu Tomáše Hamerleho vystřídal 
Zbyšek Krotký a kapela začala inten-
zivně pracovat na novém materiálu. 
V srpnu tohoto roku nahradil původ-
ního baskytaristu Jana Radu současný 
člen Jožka Ložan. Název kapely Fat 
Bat je dílem původního basáka Jana 

Rady. V překladu jde o tlustého ne-
topýra, což se k nám i tak nějak hodí, 
neboť nejsme vyloženě atleti,“ vysvět-
lil s úsměvem Pavel Réz.

Texty mají na svědomí Jan Hany 
Petrik, kytaristé Pavel a Zbyšek a zpě-
vák Matěj. „Každý nějakým dílem při-
spěl svou trochou do mlýna. Většina 
textů je prostě o životě, ale rádi při-
dáme i trochu nadsázky a vtipu. To 
nás baví. Všechny texty jsou v češtině, 
protože ji máme rádi a co si budeme 
povídat, nemáme ambice prorazit do 
zahraničí. A pokud by se i to podařilo, 
tak budeme šířit krásu našeho jazyka 
i venku,“ doplnil kytarista. 

O skládání hudby se dělí hlavně 
oba kytaristé, ale největší podíl na 
nové tvorbě má Zbyšek Krotký. 
Zpěváka kapely mohou fanoušci 
místní scény znát z kapely Izzy, kde 
dlouhá léta působil. Dvorní fotograf 
a kameraman Marek Medvídek Gaier 
stojí za vizualizací kapely. Je autorem 

několika videoklipů a samozřejmě 
mnoha krásných fotek.

V červnu letošního roku vy-
dala kapela debutové CD s názvem 
Pozvedněte prapory. CD v srpnu po-
křtila německá legenda, kapela S.D.I., 
která Fat Bat pozvala na svůj koncert.

Kromě vlastního CD se Chomu-
tované stali i součástí výběrového 
2CD po boku kapel, jako jsou Roxor, 
Bulldog, Metalcraft, Krleš a další. 

V současné době řeší nabídku časo-
pisu Metal Hammer, který je vyzval 
k účasti na jejich kompilačním CD. 

V současné době skupina při-
pravuje materiál na nové CD, které 
by měla příští rok natočit. Kromě 
toho začala spolupracovat s Katkou 
Jandovou. Chomutovská kaskadérka 
vydá příští rok svůj videoklip akroba-
tické jízdy na motorce a podbarví ho 
právě muzika skupiny Fat Bat. 

Muzeum připravilo na celý letošní 
školní rok velice pestrou nabídku 
zábavných programů pro školy, která 
je podrobně uveřejněná v říjnovém 
vydání Chomutovských novin. Nově 
většinu z připravených programů 
k výstavám a stálým expozicím na-
bízí také pro rodiny s dětmi či jiné 
mimoškolní skupiny, samozřejmě 
vždy po předchozí rezervaci. Ještě do 
27. listopadu rodiny stihnou například 
napínavý program k výstavě Prvním 

vlakem do Chomutova v hlavní 
budově muzea. Od 25. listopadu se 
mohou objednat do muzea na radnici 
na doprovodné programy k výstavě 
Historické cukrárny, které budou pro-
bíhat až do 22. ledna příštího roku. 
Od 5. ledna do 25. března příštího 
roku však budou zároveň v hlavní bu-
dově k dispozici programy k výstavě 
50 let chomutovských bílých andělů, 
při nichž se rodiny budou moci stát 
opravdovými ošetřovateli a děti složí 

zábavnou zkoušku ze zdravovědy. 
Vrcholem roku 2021, tedy roku 

gotiky, bude výstava Gotický náby-
tek, která bude v muzeu na radnici 
probíhat od začátku května až do 
konce října. I k této výstavě je při-
praven velice zábavný a poučný pro-
gram se spoustou zajímavostí a her, 
možná i středověkých.

Gotika bude však muzeu vévodit 
během celého roku 2021, a proto 
budou zároveň spuštěny první pro-

gramy ke stálé expozici gotického 
umění na radnici. Návštěvníci se 
mohou těšit na několik nově vytvo-
řených hravých pomůcek a spoustu 
dalších překvapení. Tento program 
je realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury. Další infor-
mace ke všem programům a kon-
takty pro rezervace jsou dostupné 
na www.muzeumchomutov.cz 
v záložce Oddělení a sekci Muzejní 
pedagogika.

V muzeu se bude mlsat 
jako za první republiky

V úterý 24. listopadu bude 
v muzeu na radnici otevřena 
vánoční výstava s názvem 
Historické cukrárny – mlsání za 
první republiky. Výstava připo-
mene zašlou slávu českosloven-
ských cukráren v období formující 
se první republiky. Návštěvníci 
si prohlédnou interiér historické 
cukrárny a prodejny, výrobnu 
sladkostí, posezení ve stylu art 
deco, zákusky a dorty podle vzor-
níků z 30. let 20. století, histo-
rické, mnohdy již zapomenuté 
cukrářské nástroje a pomůcky 
a mnoho dalšího. Součástí výstavy 

také bude interiér pomyslné ka-
várny, kde si budou návštěvníci 
moci posedět při dobové hudbě, 
prohlédnout si materiály k chomu-
tovskému cukrovarnictví nebo si 
ofotit nějaké recepty na sladkosti 
z doby první republiky či se po-
dělit o svůj vlastní recept na ob-
líbenou dobrotu, třeba i vánoční. 
Muzeum připravuje k výstavě 
také zábavné edukační programy 
nejen pro školy, ale nově také pro 
rodiny s dětmi. V den otevření vý-
stavy bude vstupné zdarma i malé 
sladké překvapení. Výstava potrvá 
do 24. ledna 2021.
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PETRA KNOBLOCHOVÁ, 
MIROSLAV PAVLAS
Hned po škole odešli do Prahy, Miroslav Pavlas sbíral zkušenosti po restauracích 
včetně hotelu Imperial. Petra pracovala s lidmi na různých pozicích. Jejich cesta 
zpět do Chomutova vedla přes roční pobyt ve Švédsku. Zhruba po roce od 
návratu se dozvěděli, že jídelna Labuť v Ruské ulici je volná k pronájmu. Zadlužili 
se a po třech měsících rekonstrukce otevřeli. Tím si splnili svůj dávný sen otevřít si 
spolu restauraci. Na pomoc si přizvali kamarádku Martinu Krajčiovou. Přestože je 
krátce po otevření zastihla koronovirová krize, stále se drží a bojují.

VÁCLAV SVOBODA
Václav Svoboda je členem Svazu českých filatelistů a vede 
chomutovský klub filatelistů. Na úplném počátku jeho 
zájmu byl v padesátých letech jeho děda. Místo pár korun 
za dobré známky mu předplatil novinkovou službu pošty. 
A tak se Václav Svoboda postupně stal nadšeným filatelistou. 
Rozhodující impuls k otevření filatelistického krámku Zelený 
koníček v ulici Vršovců přišel po sametové revoluci, kdy se mu 
coby veterinárnímu hygienikovi nelíbilo, co vše se používá 
k výrobě potravin, a rozhodl se odejít z práce. Krámek funguje 
již téměř tři desetiletí. 

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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TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

HISTORICKÝ ADRESÁŘ 
(SEZNAM)

Ve sbírce místních tisků v mu-
zejní knihovně se nachází řada 
adresářů. Staré adresáře jsou 
důležitým zdrojem pro histo-
rické zkoumání dějin obcí i ce-
lých regionů. Jsou také velmi 
užitečnou pomůckou k orientaci 
a ke snadnému zjištění vlastnic-
kých vztahů ve městě. V roce 
2018 byl zrestaurován adresář 
s názvem Adressbuch der Stadt 
Komotau in Böhmen. Byl vydán 

v Lipsku roku 1904 a čítá 299 
stran. V první části jsou informace 
o Chomutovu. Další kapitola ob-
sahuje seznam úřadů, ústavů, in-
stitucí a spolků. Následují seznam 
obchodů, živností a průmyslových 
podniků v Chomutově a seznam 
majitelů domů podle čísel popis-
ných. V závěru je abecední se-
znam obyvatel. Adresář obsahuje 
také mnoho reklam a upoutávek 
na živnosti v Chomutově. Byl 
vytištěn na nekvalitním dřevitém 
papíru, neboť na rozdíl od klasic-

kých knih nebyly adresáře zho-
tovovány s cílem dlouhodobého 
používání. Brzy proto nesly ná-
sledky opotřebování, užitý papír 
popraskal a často se lámal. K re-
staurátorskému zákroku muzeum 
přistoupilo proto, aby mohl být 
adresář i nadále využíván. Nyní 
slouží zejména jako pomůcka při 
vyřizování dotazů badatelů při 
pátrání po jejich předcích nebo 
při zjišťování informací o domech 
v Chomutově. 

Romana Lichtenbergová

Historie numismatiky v Chomutově od kroužku 
až po typologii pražských grošů

V roce 2019 uspořádalo Oblastní 
muzeum v Chomutově spolu s či-
novníky české numismatické spo-
lečnosti v Chomutově společnou 
výstavu Padesát let numismatiky na 
Chomutovsku. V rámci výstavy byla 
představena historie tohoto chomutov-
ského spolku.

Numismatika vždy spojovala lidi 
stejného smýšlení a kolem sběratelů 
mincí vznikala různá volná sdružení. 
Bylo tomu tak i u nejstaršího oficiálního 
numismatického sdružení Verein für 
Numismatik zu Prag (1848), které se za-
měřovalo zejména na vzdělávací činnost. 
Když se spolek v roce 1873 rozpadl, na-
hradil jej Kroužek numismatiků v Praze 
(1913–1919), jenž působil okolo praž-
ského starožitníka Karla Chaury. Mezi 
jeho členy patřili tehdejší přední numi-
smatici M. Donebauer, E. Fiala, V. Katz 
a další. Na Chaurův kroužek navázala 
Numismatická společnost českosloven-
ská. Ta vznikla 7. března 1919 a u jejího 
zrodu stáli význační numismatičtí bada-
telé a sběratelé Eduard Fiala, její první 
předseda, a Karel Chaura, její první jed-
natel. Sídlem společnosti se stala Praha. 
Cílem organizace bylo sdružovat tuzem-
ské i zahraniční numismatiky. V jejích 
řadách působila řada významných 
vědců a rovněž medailéři i mecenáši. 
Společnost působila v poklidu několik 
následujících desetiletí. V roce 1970 
byla organizace kvůli federálnímu uspo-
řádání státu přejmenována a rozdělena. 
V Čechách se 7. března 1970 ustano-
vila Česká numismatická společnost, na 
Slovensku vznikla téhož dne samostatná 
organizace Slovenská numismatická spo-
lečnost se sídlem v Bratislavě.

V následujících letech začaly s po-
četním nárůstem členstva vznikat i jed-
notlivé pobočky s vlastní právní autono-
mií sdružené pod ústředím ČNS v Praze. 

V neměnném tempu a organizaci po-
kračuje Česká numismatická společnost 
i v 21. století. Sdružuje laické sběratele, 
vědecké pracovníky a různé kulturní 
a vzdělávací organizace. Rozsah a záběr 
zájmů se neupíná pouze na mince, ale 
i na medaile, papírová platidla, účelové 
známky, nouzová platidla a mnohé další. 
Mnozí členové publikují své poznatky 
a objevy v četných odborných publika-
cích a časopisech nebo je prezentují na 
přednáškách.

Před rokem 1969 se numisma-
tici na Chomutovsku věnovali svému 
koníčku individuálně, případně se řada 
z nich zúčastňovala akcí v nedaleké 
pobočce ČNS Teplice. Mezi ně patřili 
Karel Cupák, Václav Pinta, František 
Suchánek a J. Rauš. Dojíždění do Teplic 
však bylo náročné, a tak začal v hlavách 
těchto mužů klíčit nápad na vznik místní 
pobočky. Za pomoci informačních letáků 
byla v neděli 18. května 1969 uspořá-
dána schůze širšího okruhu zájemců 
o numismatiku v závodním klubu VTŽ 
v městském divadle. První schůzky se 
zúčastnilo deset lidí. Z nich vznikl nu-
mismatický kroužek, který si vytkl za cíl 
vybudovat v budoucnu místní pobočku 
ČNS. Začátky kroužku byly velmi 
skromné. Schůzky se konaly pravidelně, 
a to 1. a 3. neděli v měsíci mimo letních 
prázdnin. Prvním předsedou byl zvolen 
Karel Cupák a knihovníkem Ing. Pavel 
Moravec. Byl také vybírán příspěvek, 
ze kterého se nakupovala odborná lite-
ratura. Další finanční prostředky byly 
získávány různě, například i zeměděl-
skou brigádou (sbíráním kamenů na 
polích apod.). Smyslem činnosti bylo 
zejména navázání vzájemného kon-
taktu mezi sběrateli, umožnění směn 
numismatického materiálů a poskyto-
vání odborných informací. V činnosti 
kroužku se brzy objevily i přednášky 

a konání malých aukcí. Ke konci prvního 
roku měl kroužek již 21 členů. V roce 
1974 byla zásluhou tehdejšího před-
sedy Františka Suchánka vydána první 
publikace chomutovských numisma-
tiků Numismatika na Chomutovsku. 
Informovala o činnosti kroužku a obsa-
hovala i první odborné články na témata 
chomutovských nouzových platidel nebo 
nálezů mincí v regionu. Téhož roku byl 
uskutečněn hlavní cíl, tedy ustanovení 
chomutovské pobočky ČNS. Stalo se 
tak 19. května 1974. O zřízení pobočky 
usiloval kroužek již od roku 1971, kdy 
oficiálně splnil všechny podmínky pro 
její ustanovení. Bylo však potřeba něko-
lika urgencí, aby k tomu pražské ústředí 
dalo svolení. Činnost se v následujících 
letech rozšiřovala. Pobočka začala pořá-
dat např. tematické zájezdy apod. I po-
četní stav členstva narůstal, v roce 1993 
měla pobočka již 70 členů a ti pocházeli 
nejen z Chomutovska, ale i z okolních 
okresů. Velké zastoupení měli členové 
z Lounska, kteří nakonec s přispěním 
chomutovské pobočky založili v roce 
1994 v Lounech pobočku vlastní. V po-
lovině 90. let se předsedou pobočky 
stal Marek Cajthaml, s jehož přispěním 
získali chomutovští numismatici finanční 
dary od Elektrárny Tušimice. Financí 
bylo využito na nákup odborné literatury 
a na vydání první medaile chomutovské 
pobočky. Medaile vznikla u příležitosti 
25. výročí založení pobočky. V násle-
dujících letech pokračovala pobočka 
v zaběhlé činnosti plné různých před-
nášek, pravidelných setkání a zájezdů. 
V roce 2019, kdy Česká numismatická 
společnost slavila 100. výročí existence, 
bylo chomutovské pobočce 45 let. Její 
členové navíc slavili 50 let od prvního 
počinu v novodobé historii numismatiky 
v Chomutově, a sice založení numisma-
tického kroužku.

Mezi nejvýznamnější počiny 
chomutovské pobočky ČNS patří be-
zesporu typologie pražských grošů 
Karla IV., kterou během dlouholetého 
bádání sestavil Václav Pinta. Jeho dílo 
se stalo uznávaným prostředkem pro 
určování pražských grošů Karla IV. Za 
svoji odbornou a literární činnost získal 
čestné členství České numismatické 
společnosti. Dalším velmi významným 
členem je Marek Cajthaml, který pub-
likoval množství článků a odborných 
knih na téma chmelových známek nebo 
účelových a nouzových platidel. Třetím 
velkým popularizátorem numismatiky 
je Ing. Pavel Moravec, který napsal 
celou řadu různých článků o numisma-
tice a historii v místním tisku a na toto 
téma také uspořádal mnoho přednášek. 
Je také předsedou Numismatického ka-
binetu na Červeném hrádku u Jirkova, 
který se zabývá účelovými a nouzo-
vými platidly. Velkou posilou pobočky 
ČNS v Chomutově se stal PaedDr. Jan 
Micka, člen výboru a rovněž publikující 
autor odborných textů z oblasti regio-
nální a literární historie a numismatiky. 
Souhrnně má pobočka za sebou více než 
deset úspěšných výstav a desítky před-
nášek a různých článků. Numismatika 
je vědní disciplína zabývající se studiem 
platebních prostředků, mincí, papírových 
platidel, medailí, žetonů, nouzových 
platidel a mnohých dalších materiálů. 
Tyto materiály zkoumá z různých hledi-
sek, například jejich historii, vzájemné 
vztahy. Rovněž zkoumá vývoj a tvary 
platidel, jejich funkci, případně se za-
obírá zobrazenými motivy, texty nebo 
jejich složením. Numismatik je člověk, 
který sbírá staré i současné mince nebo 
jiné podobné předměty. Snaží se o nich 
zjistit co nejvíce informací, které si peč-
livě zaznamenává a ukládá spolu s nasbí-
ranými předměty.
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O nemocné s alzheimerem se individuálně 
postarají v Domově harmonie a klidu

Díky činnosti asociace mohou 
rodiny vést plnohodnotný život

Domov harmonie a klidu je do-
mov se zvláštním režimem, který je 
určen pro klienty s Alzheimerovou 
chorobou, stařeckou demencí a ostat-
ními typy demence od 40 let věku.

Jedná se o pobytové zařízení 
poskytující čtyřiadvacetihodinovou 
komplexní péči. Klienti jsou v rámci 
aktivizačních činností podporováni 
v soběstačnosti a samostatnosti dle 

jejich individuálních potřeb. Zařízení 
disponuje kapacitou 38 lůžek, což 
navozuje rodinnou klidnou atmosféru, 
která je pro osoby s demencí nanejvýš 
důležitá. Domov harmonie a klidu 

sídlí na adrese Pod Břízami 5598 
v Chomutově. Podrobnější informace 
jsou k dispozici na webových strán-
kách www.domovharmonieaklidu.cz 
a na telefonu 773 929 215.

Posláním Asociace Pro 
HANDI CAP je pomáhat rodinám, 
které pečují o postižené dítě, vést 
plnohodnotný život. „Aktivitami, 
které naše sdružení provozuje, se 
snažíme zpříjemnit a zpestřit život 
dětem s mentálním nebo kombino-
vaným postižením a ulehčit péči 
jejich rodičům,“ uvedla předsed-
kyně Asociace Pro HANDICAP 
Dana Patočková.

Vědomí, že na svůj životní úděl 
není člověk sám, je motivujícím 
a hnacím motorem pro mnoho ro-
dičů. Zjistili, že v množství je síla 
a že prostřednictvím sdružení mo-
hou docílit mnoha životních snů 
a přání týkajících se jejich dětí.

Mezi základní aktivity pořádané 
Asociací Pro HANDICAP patří 
hipoterapie, plavání pro handicapo-
vané, poradenství pro rodiče a po-
máhající osoby, relaxační pobyty 
a odlehčovací služby. Nedílnou 

součástí pomoci těmto rodinám 
jsou pravidelné i jednorázové akce, 
například společné výlety, návštěvy 
divadelních představení, sportov-
ních akcí. Rodiče i se svými dětmi 
se také pravidelně setkávají v kera-
mické dílně. Zde vznikají ručně vy-
ráběné keramické výrobky, které je 
možné zakoupit na trzích, jarmar-
cích a jiných charitativních akcích.

Na Chomutovsku působí organi-
zace déle než deset let a za tu dobu 
se jí podařilo ve spolupráci s růz-
nými nadačními fondy, sponzory 
a individuálními dárci dětem pořídit 
potřebné kompenzační pomůcky, 
elektrické vozíky, speciální kola, 
speciální vozítka, hudební nástroje, 
sportovní vybavení, komunikační 
techniku a podobně. „Plánem do 
budoucna je pokračovat v dosa-
vadní činnosti spolku, seznamovat 
širokou veřejnost s povahou men-
tálního postižení a jeho důsledky 

pro rodinu. Snem všech rodičů je 
vybudovat v našem městě zařízení, 
ve kterém by se právě tyto děti po 

dokončení základního nebo střed-
ního vzdělání mohly realizovat,“ 
dodala předsedkyně.

Svazek obcí láká turisty 
k návštěvě našeho regionu

Svazek obcí Chomutovsko zor-
ganizovat tři semináře na témata 
Rozpočtová skladba, Finanční kon-
trola a Správní řád. Pokud situace 
dovolí, další dva semináře uspo-
řádá ještě do konce roku. „V roce 
2018 jsme začali připravovat další 
z projektových záměrů pro vybu-
dování jednotného informačního 
systému, kterým motivujeme turisty 
k vícedennímu pobytu v regionu. 
V patnácti obcích jsme instalovali 
informační tabule s upozorněním na 
největší zajímavosti v území. Letos 
v tomto projektu pokračujeme. Na 
jaře roku 2021 budou v dalších ob-

cích umístěny tabule s malou ochut-
návku toho, co lze objevit v obcích 
a městech Chomutovska,“ uvedla 
Gabriela Rousková, specialistka pro 
rozvoj mikroregionu.

Velkoplošné panely, vytvo-
řené Dobrovolným svazkem 
obcí Chomutovsko, zajímavými 
otázkami upozorňují na pří-
rodní i historické unikáty v okolí. 
„Připravujeme interaktivní formu 
mapy pro naše webové stránky. 
Pomyslnou třešinkou na projektu 
je osazení tabulí čipem pro pro-
jekt LifeisSkill,“ doplnila Gabriela 
Rousková.
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Výuka budoucích kadeřníků 
probíhá v moderním prostředí

Nové učebny umožňují práci 
s novými technologiemi

Průmyslovka pozve 
žáky i rodiče

Před uzavřením škol se toho malí 
prvňáčci stihli mnoho naučit

Povolání kadeřník se řadí mezi 
atraktivní obory, o které je mezi 
žáky velký zájem. Není proč se 
tomu divit, vždyť každý kadeřníka 
nebo holiče potřebuje.

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomutov, 
která obor kadeřník vyučuje ve 
svém středisku v Kadani, reagovala 
na stále se zvyšující požadavky na 

vybavení cvičných pracovišť cel-
kovou rekonstrukcí a modernizací 
učeben umístěných na pracovišti ve 
Fibichově ulici. Celkové náklady 
dosáhly výše 780 tisíc korun.

Učebny byly vybaveny novým 
nábytkem a dalším vybavením, 
které kadeřníci potřebují pro kva-
litní výuku. V září proběhlo slav-
nostní otevření pracoviště.

V rámci projektu Rekonstrukce 
a modernizace učeben v Chomutově 
vznikly v základní škole Na Příko-
pech dvě nové specializované učebny. 
První učitelé a žáci využívají přede-
vším při výuce cizích jazyků a infor-
matiky a druhá učebna je vybavena na 
výuku přírodovědných předmětů.

Při výuce je využívána takzvaná 
metoda CLIL. Tedy nenásilné se-
znamování s cizími jazyky i v tako-
vých předmětech, jako je fyzika nebo 
přírodopis.

Učebny jsou velkým přínosem pro 
klasickou výuku, ale výrazně zlepšují 
také možnosti provádět distanční 
výuku. Práce s moderními technolo-

giemi, programy a vybavením jsou 
velkým přínosem těchto učeben. 
„Učebny využíváme i při realizaci 
mezinárodních projektů. Například 
při projektu Edison, kdy vysokoškol-
ští studenti ze šesti zemí, Indonésie, 
Kyrgyzstánu, Taiwanu, Číny, Gruzie 
a Ukrajiny, v těchto učebnách předvá-
děli našim žákům své prezentace. Ale 
učebny si úspěšně vyzkoušeli i před-
školáci z mateřských škol, se kterými 
naše škola dlouhodobě spolupracuje. 
V nové učebně jazyků si vyzkoušeli, 
jaké je to komunikovat se svými 
kamarády za pomoci technologie 
Smart Class,“ popsal ředitel školy 
Miloslav Hons.

Nejen průmyslovka prožívá těžké 
chvíle v době současné koronavirové 
pandemie, kdy dveře zůstávají za-
vřené nejen pro příznivce, přátele, po-
tenciální uchazeče a jejich rodiče, ale 
především pro žáky a jejich učitele. 
Ti se potýkají s nelehkou situací ve 
svých domovech při distanční výuce. 
„Nezbývá nám, než doufat, že se vše 
k dobrému obrátí a my budeme moci 
přivítat žáky základních škol s jejich 
rodiči, kteří už mají představu a chtějí 
se s námi blíže seznámit, ale i ty, kteří 
ještě nejsou úplně rozhodnutí, která 
škola pro ně bude po prázdninách tou 
správnou volbou. Rádi bychom totiž 

již 5. prosince, potažmo 16. ledna 
otevřeli dveře nejen pro naše žáky 
a pozvali všechny, kteří by se chtěli 
vydat na pouť po nejzazších koutech 
naší školy, která bude čítat nejedno 
odhalené tajemství v podobě interak-
tivního kvízu. Za jeho rozluštění bude 
na úspěšné řešitele čekat zajímavá 
odměna,“ pozvala zástupkyně ředitele 
Střední průmyslové školy Chomutov 
Dana Žižková.

Den otevřených dveří se usku-
teční s ohledem na vládní opatření 
v souvislosti s prevencí šíření koro-
naviru, konání akce je nutné předem 
ověřit.

Základní školy v letošním školním 
roce nebyly otevřené příliš dlouho, 
přesto prvňáčci ze základní školy 
Kadaňská stihli mnoho věcí prožít 
i se naučit.

V 1.A byly všudypřítomné po-
hádky. „V září jsme se seznámili 
s knihou Povídání o pejskovi a kočičce 
a naši dva noví kamarádi nás navštěvo-
vali nejen o hodinách českého jazyka, 
ale i výtvarné výchovy,“ uvedla třídní 
učitelka Evženie Maříková.

Ovšem nejen pohádky byly na 
denním pořádku. „Oslavili jsme 
společně několik narozenin i jmenin. 
Během hodin jsme četli, sestavo-
vali první slabiky i slova a samo-
zřejmě počítali, zpívali, recitovali, 
kreslili, skládali pohádkové puzzle. 
Nezapomněli jsme ani na Den seniorů 
a vyrobili jsme přáníčka právě pro 

ně,“ doplnila učitelka.
Nezaháleli ani kamarádi z 1.B. 

S housenkou Agátou se učili pís-
menka, papoušek Oskárek je provázel 
prvoukou a svět čísel se učili Hejného 
metodou. „Snažila jsem se, aby byl 
každý den pro děti něčím nejen po-
učný, ale i zábavný. Děti hrají diva-
dlo, učí se říkanky, cvičí jógu, hrají 
hry, tančí a soutěží,“ vyjmenovala 
učitelka Ivana Lhotáková.

Veselo bylo i v 1.C. „Letošní prv-
ňáčci mají kromě mnoha jiných po-
vinností na starost ještě další nezbyt-
nost pro pobyt ve škole, a tou jsou 
roušky. My jsme si z této povinnosti 
udělali trochu i zábavu. A tak jsme si 
hráli na piráty,“ sdělila učitelka Dita 
Nobstová s tím, že děti poznávali 
i budovu školy. „Pan školník nám 
ukázal půdu i sklep. Díky němu jsme 

zjistili, jak fungují a jak se natahují 
naše školní hodiny. Podívali jsme se, 
kde opravuje rozbité lavice a židličky. 
Ukázali jsme si také staré a již nepo-
užívané kotle na vytápění celé školy. 
Vedoucí školní kuchyně nás provedla 
celou kuchyní. Největším zážit-
kem zde byla obří váha, na které se 

všichni, včetně paní učitelky, museli 
povinně zvážit. To asi abychom zjis-
tili, zda naše pirátská kocábka nebude 
přetížená,“ dodala.

Ve své kanceláři přivítala posádku 
i ředitelka školy. Diskutovala s dětmi 
o všem možném a zodpověděla 
mnohé všetečné dotazy.
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Sedm škol se zapojilo do nového
projektu Společnou cestou

Žáci si zastříleli 
ze vzduchovky

Město Chomutov se dlouhodobě 
a systematicky věnuje rozvoji vzdě-
lávací soustavy, v posledních letech 
i za podpory projektů Evropských 
sociálních fondů. V srpnu letošního 
roku byl zdárně ukončen projekt 
s názvem Podpora inkluzivního 
vzdělávání v Chomutově, díky 
kterému byl odbor školství posílen 
o dvě nové pozice, a to o meto-
dika asistentů pedagoga a školních 
asistentů a koordinátora inkluze 
pro obec. „Jednalo se o pilotní ově-
ření těchto pozic, které již nyní lze 
označit jako dobrou praxi. Zejména 
v kontextu cílené podpory škol 
a metodického vedení pedagogů 
v oblasti inkluzivního vzdělávání se 
tyto pozice ukázaly jako přínosné. 
I z toho důvodu se město roz-
hodlo na osvědčenou praxi navázat 

a v září zahájilo realizaci nového 
projektu s názvem Společnou ces-
tou,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství Martina Kalová.

Do projektu Společnou cestou 
se v roli partnerů zapojilo celkem 
sedm škol zřizovaných městem. 
Na těchto školách jsou postupně 
obsazovány nové personální pozice, 
jako je školní speciální pedagog, 
školní psycholog, sociální pedagog, 
školní asistent, kariérový poradce 
či koordinátor inkluze. „Tyto po-
zice školám umožní efektivnější 
a komplexní práci s dětmi a žáky. 
Zároveň ve školách probíhají ak-
tivity zaměřené například na pozi-
tivní adaptaci na základní školu, na 
prevenci školního neúspěchu, na 
rozvoj klíčových kompetencí a gra-
motností. Jedním z cílů projektu 

je i větší zapojení rodičů žáků do 
vzdělávacího procesu, například 
v rámci kariérového poradenství,“ 
popsala manažerka projektu Hana 
Franzl.

V rámci projektu se uskuteční 
také vzdělávání pedagogů v oblasti 
nových metod. Díky zvyšování 
profesních kompetencí pedagogů 
tak dojde k zavádění ucelených 
konceptů do předškolního i zá-
kladního vzdělávání, konkrétně 
metody Persona Dolls a metody 
Feuersteinova instrumentálního 
obohacování.

Realizace projektu je pláno-
vána do 31. prosince 2022. Projekt 
je financován z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.

Dnešní děti často přicházejí 
o malá dobrodružství, které si uměli 
vychutnat jejich rodiče. Částečně 
zapomenutá je i střelba ze vzdu-
chové pušky. Na zahradě základní 
školy ve Školní ulici využili čtvrťáci 
posledních slunných dnů a střelbu si 
vyzkoušeli. Při zacílení na terč měli 
přirozený um i štěstí. Nakonec se 
nejen pobavili, ale někteří předvedli 
i dobré sportovní výkony. Domů si 
děti na památku odnesly diplomy pro 
čarostřelce.

Žáci zdravotnické školy pomáhají 
v době nouzového stavu v nemocnicích

Zaměření a školní vzdělávací pro-
gramy oborů vzdělání, ve kterých se 
žáci chomutovské zdravotnické školy 
připravují na své budoucí povolání, 
jsou úzce svázány s oblastmi zdravot-
nictví, sociálních služeb a dobro-
volnickou neziskovou činností. Zde 
pak hlavně formou exkurzí, odbor-
ných přednášek a besed nebo účastí 
v charitativních sbírkách či v rámci 
dobrovolnictví.

Komunitní roli školy podtrhuje 
například poradní sbor ředitele školy 
pro oblast zdravotnictví a sociálních 
služeb, ve kterém aktivně pracují zá-
stupci nemocnic a sociálních služeb 
regionu a také Fakulty zdravotnic-
kých studií UJEP v Ústí nad Labem. 
Velký zájem veřejnosti je o akredi-
tované profesní vzdělávání dospě-
lých. Pro pedagogické pracovníky 
je určen kurz s názvem Základní 
norma zdravotnických znalostí, který 
je teoreticko-praktický a účastníky 
naučí, jak poskytovat první pomoc 
v různých situacích. Podobně škola 
realizuje i kurz první pomoci pro 
všechny zájemce. Je dvouhodinový 
a vhodný jako součást školení pro 
školy i jiná zařízení. Zdravotnická 
zařízení se neobejdou bez sanitářů. 
Ty je potřeba na jejich náročné po-
volání profesně připravit. „A to je 
další příklad vzdělávání dospělých, 

který probíhá v chomutovské škole. 
Sanitáři z našich kurzů působí ze-
jména v chomutovské a kadaňské 
nemocnici. Na výchově předškoláků 
se v našem regionu a v předškolním 
vzdělávání aktivně podílí chůvy. Ke 
svému náročnému a odpovědnému 
povolání potřebují získat profesní 
kvalifikaci s názvem Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky. 
O tyto kurzy je zájem i mezi našimi 
žáky, kteří ho vnímají jako rozšíření 
kvalifikace pro trh práce a mnozí in-
klinují právě k práci s malými dětmi,“ 
uvedla Marcela Malíková ze Střední 
zdravotnické školy Chomutov.

Pro děti z mateřských a žáky zá-
kladních škol pořádá zdravotnická 
škola programy, které jsou zaměřené 
na první pomoc, ošetřovatelství a so-
matologii. Poslední tři roky úzce spo-
lupracuje s Vězeňskou službou ČR 
– Věznicí Drahonice. Přednášky a se-
mináře odborných vyučujících mají 
u žen ve výkonu trestu velký ohlas. 
„Dále pořádáme pravidelná setkání 
seniorů a velký zájem je o naše mini-
muzeum ošetřovatelství, které může 
po domluvě navštívit i běžná veřej-
nost,“ doplnila Marcela Malíková.

Být dobrou zdravotní sestrou nebo 
sociálním pracovníkem znamená mít 
potřebné znalosti a dovednosti, dále 
se vzdělávat i sebevzdělávat, mít pro-

fesionální čest, lásku k lidem a pomá-
hat ostatním. „K tomu naše žáky kaž-
dodenně vedeme. Hrdě můžeme říct, 
že si uvědomují, že povolání, které 
si zvolili, je posláním a klade vy-
soké nároky na jejich morální kredit 
a žebříček hodnot. A že postupujeme 
správně už celých padesát let, uka-
zují naši žáci v posledních měsících, 
které jsou poznamenány mimořád-

nými výkony v zařízeních zdravotní 
a sociální péče. V jarním období se 
aktivně zapojili do šití roušek, sdru-
žili se v organizaci Student lidem, 
nastoupili na výpomoc do nemocnic 
a sociálních zařízení. Nyní jsme na ně 
opět pyšní, protože pracují v nemoc-
nicích v Chomutově, Kadani, Žatci 
a v Sociálních službách Chomutov,“ 
dodala Marcela Malíková.
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V rámci akce 

jsou Vám k dispozici naši poradci celý listopad! 

V rámci akce 

jsou Vám k dispozici naši poradci celý listopad! 

Bezplatná linka 800 70 08 80
(Dostupná celý listopad,  ve všední dny 
od 8:00 do 16:30)

Kontaktní formulář na www.nasedluhy.cz
(Během listopadu nám posílejte Vaše dotazy) 

Zodpovíme Vám Vaše otázky a pomůžeme 
s řešením ob žné �nanční situace. 

Zcela zdarma Vám zjis�me, jestli jsou na Vás 
vedeny exekuce!  

Patron akce:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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NELUMBO Energy a.s.
HLEDÁ 

ELEKTRIKÁŘE 
na montáž solárních elektráren. 

Nástup možný ihned. 

Mzda od 32 000 Kč + odměny ze zakázek. 
Reálný měsíční příjem cca. 50 000 Kč

Požadujeme: 
vyhlášku, ŘP a zájem o obor.

Životopis prosím zasílejte na e-mail: 
nelumbo@nelumbo.cz

Sídlo společnosti: U Vodárny 277, Otvice.  

www.nelumbo.cz

Nabízíme 

3× 10 000 Kč 

navíc*HLEDÁME 
OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE
PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ.

Velmi atraktivní provize 
až 10 % z výběru

777 477 720
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PODROBNÝ 
KALENDÁŘ AKCÍ 
NAJDETE NA WEBU:
www.chomutov-mesto.cz

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním 
a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme 

tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání dítěte z rodiny či jeho 
dlouhodobému setrvání v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní 
psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

Více informací na: cestounecestou.org 

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010
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KŘÍŽOVKA (Tajenka) omezila před 60 lety 23.11. dopravu mezi Mostem a Kadaní natolik, že auta mohla jet jen pomalu v koloně za dohledu příslušníků VB.
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OSMISMĚRKA (Tajenka) byl chomutovský fyzik, meteorolog a rektor České techniky.
VTIPY

Kárá paní Nováková muže: „Když 
jsem ti říkala, že mám ráda pestrý 
podzim, nemyslela jsem tím, 
že se budeš vracet z hospody 
zmalovanej!”

„Nechápu, jak někdo mohl 
uhodnout můj PIN!“  
„Co jsi měl za PIN?“  
„Letopočet, kdy papež Řehoř IX. 
svatořečil Domingo de Guzmána, 
zakladatele Dominikánského řádu.“  
„A ve kterém roce to bylo?“  
„V roce 1234.“

Já a má manželka jsme žili 
šťastně dvacet let. A pak jsme se 
potkali.

Lékař telefonuje pacientovi: 
„Volám vám kvůli těm výsledkům 
toho vašeho vyšetření.“ 
Pacient: „Povídejte, ale rychle, 
mám málo času.“ 
Lékař: „Jak to víte? Už vám to 
někdo řekl?“

Telefonát dcery s matkou: 
„Mami, manžel mi nechce jíst 
rejži.“ 
„Tak mu řekni, že jsi ji vařila 
s láskou.“ 
„Cože? Ona se musí vařit?“

Prodám kompletní svazek 
třiceti třech encyklopedií, už je 
nepoužívám. Zn. Oženil jsem 
se a má manželka ví evidentně 
všechno.

BODLINY, BRAŠNA, DANDY, DÁVKA, DENNĚ, DOBĚH, FAZOL, KALUP, KAPAT, 
KATANI, KLÁDY, KOALA, KOALY, KONVE, KROSY, REÁLNÝ, SÁČKO, SCHODY, 
SKYTH, SLAST, SOŠKA, STEHY, ŠABLA, ŠKVÁR, TAINE, ÚSKOK, ŽDÍMAČ
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CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

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

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

Pietní akty se letos neuskuteční za účasti veřejnosti ve 

standardním slavnostním formátu. Pietní místo bude 11. 11. 

2020, resp. 17. 11. 2020 připraveno a uctění památky bude 

možné individuálně vždy od 11 do 17.00 hodin. Děkujeme, 

že i při těchto významných událostech dodržíte nařízená 

hygienická a bezpečnostní opatření v souladu s aktuálními 

platnými nařízeními a doporučeními Vlády ČR.

Oslavy výročí vzniku 
státu byly netradiční

V parku T. G. Masaryka se 
letos trochu neobvykle konala 
oslava státního svátku Dne vzniku 
samostatného československého 
státu. Výročí si přišli připomenout 
zástupci vedení města, členové 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, studenti, zástupci politických 

stran i veřejnost. Nechyběli zástupci 
Muzea československého opevnění 
z let 1936–38 Na Kočičáku, kteří 
tradičně drželi čestnou stráž. Při 
dodržení opatření spojených s pro-
bíhající epidemií postupně všichni 
vzdali hold prvnímu českosloven-
skému prezidentovi.

Ve městě přibývají 
hlásiče nebezpečí

Město získalo dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí 
a v uplynulých týdnech nechalo 
nainstalovat hlásiče a reproduktory. 
Primárně mají sloužit pro vyrozu-
mění občanů v případě povodní 
a protržených přehrad v Krušných 
horách, systém však může sloužit 
k rychlému vyrozumění obyva-
tel při jakémkoliv jiném hrozícím 
nebezpečí.

Do poloviny příštího roku bude 
ve městě osazeno 130 obousměr-

ných hlásičů a 400 reproduktorů. 
Bude vybudován centrální řídící 
systém v prostorách magistrátní 
budovy a lokální řídící sys-
témy v budově městské policie, 
městského informačního centra 
a zooparku. Městu bude předán 
také digitální povodňový plán.

Na celkové náklady ve výši 
zhruba 4,8 milionu korun se po-
dařilo získat sedmdesátiprocentní 
dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí. 
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Boxeři získali medaile i respekt soupeřů

Oba týmy plavaly finále, ženy sahaly po bronzu

Takřka neuvěřitelnou rychlostí se 
chomutovský box vrátil do republi-
kové mládežnické špičky. Je to zhruba 
rok a půl, co se chomutovští boxeři 
v tělocvičně školy na Zahradní zase 
začali scházet k tréninkům, a je to ne-
celý rok, co boxerský klub pod mírně 
změněným názvem VEKI Boxerský 
klub Chomutov oficiálně obnovil čin-
nost. Tak krátká doba stačila trenérovi 
Vladimíru Šťastnému, aby vychoval 
další medailisty z mistrovství republiky!

„Když jsme loni klub obnovo-
vali, řekl jsem, že do dvou nebo tří let 

začneme vozit medaile z mistrovství 
republiky a velkých soutěží. A ono to 
přišlo už teď!“ neskrývá trenér Vladimír 
Šťastný radost z výkonů svých svěřenců 
Nikolase Mirgy a Josefa Redaje na 
Mistrovství České republiky v boxu ka-
detů v Třeboni. „Přitom kluci jsou prak-
ticky začátečníci, na mistrovství repub-
liky byli samozřejmě poprvé. A už to 
bylo pro náš klub úspěch,“ zdůrazňuje.

Nikolas Mirga vybojoval v Třeboni 
stříbrnou medaili ve váze do 54 kg, 
když ve finále podlehl mnohem zku-
šenějšímu soupeři o pouhý bod. Josef 

Redaj zase získal bronz ve váze nad 
86 kg, když v semifinále prohrál na 
body s obhájcem titulu. „Škoda, že ho 
chytil už v semifinále. Tenhle zápas byl 
předčasným finále!“ hodnotí Vladimír 
Šťastný.

Coby medailisté z MČR se oba 
mladí chomutovští boxeři kvalifikovali 
na mezinárodní turnaj olympijských na-
dějí v Ústí nad Labem. Ten v důsledku 
restriktivních opatření proti šíření koro-
naviru proběhl ve zredukované podobě, 
přesto nejlepší borci Česka, Polska, 
Slovenska, Německa a Rakouska tvořili 

pořádně kvalitní konkurenci. A i v ní 
chomutovský box zazářil, byť jen záslu-
hou Mirgy. Redaje totiž do ringu nepus-
til lékař s odkazem na počínající zánět 
průdušek. Nikolas Mirga se i v Ústí do-
stal do finále váhové kategorie do 54 kg, 
kde na body prohrál s mistrem Polska.

Na obou akcích si VEKI Boxerský 
klub Chomutov vysloužil pochvalu 
soupeřů. „Trochu si nás dobírali, ale je 
v tom cítit respekt. Řekl jsem jim, že se 
zase vracíme do špičky a že teď o nás 
budou slýchat pravidelně,“ uzavírá tre-
nér Vladimír Šťastný.

Všichni sportovci, chomutovské 
plavce nevyjímaje, zažívají velice 
zvláštní rok. Jarní sezóna skončila 
dříve, než pořádně začala, a s tou pod-
zimní je to dnes již bohužel podobné. 
Přesto v krátkém čase, po který nebyly 
bazény zavřeny, se podařilo plavcům 
Slávie něco mimořádného. Obě druž-
stva – mužů i žen – postoupila po prv-
ním kvalifikačním kole v Chomutově 
a následném semifinále v Praze-Podolí 
do finále MČR družstev v Pardubicích, 
tedy mezi osm nejlepších týmů z celé 
České republiky.

Ženy byly tradičně taženy vynika-
jící Simonou Kubovou. Ta dosáhla na 
tři individuální vítězství, kdy ovládla 

„své“ znakové disciplíny na 100 a 200 
metrů a motýlkovou na 100 metrů. Jen 
na kraulové stovce se musela sklonit 
před specialistkou na tuto disciplínu 
Annou Kolářovou z Bohemians Praha. 
Ovšem je třeba pochválit i ostatní 
dívky, které se srdnatě praly o co nej-
lepší umístění. Děvčata celou dobu 
bojovala o třetí místo, které by bylo 
fantastickým a nepoznaným výsled-
kem pro chomutovské barvy. Bohužel 
v úplně posledním závodě celé soutěže 
byly předstiženy, a tak s celkovým 
výsledkem 322 bodů skončily čtvrté. 
Pouhých osm bodů jim chybělo ke třetí 
pozici ostravského Klubu plaveckých 
sportů. Ovšem i velmi nepopulární 

čtvrtá pozice je navzdory smutku v zá-
věru historicky nejlepším výsled-
kem chomutovských plavců v této 
tradiční soutěži. Družstvo žen plavalo 
ve složení Simona Kubová, Michaela 
Malinová, Kamila Slabihoudová, 
Eliška Doksanská, Kamila Javorková, 
Veronika Zelenková, Valentýna 
Studentová a Anežka Doksanská.

Družstvo mužů se muselo obejít 

bez Tomáše Franty, který se z důvodu 
nemoci nemohl zúčastnit. Tahounem 
týmu se tak stal Jakub Štemberk, ale 
ostatní týmy byly nad síly chomutov-
ského družstva. To ztrácelo již od první 
disciplíny a nakonec skončilo osmé. 
Družstvo startovalo ve složení Jakub 
Volf, Jakub Štemberk, Filip Jezbera, 
Ondřej Bušek, Karel Kaška, Maxim 
Dvořák, Tomáš Moravec a Jan Valenta.

Medailí po pěti letech muži 
potvrdili stříbrnou sezonu

Odehráli jednu z nejlepších se-
zón, ale nakonec skončili těsně pod 
vrcholem. Softbalisté SC 80 Beavers 
Chomutov přesto letošní mužskou 
extraligu zakončili s dobrým pocitem. 
Brali totiž stříbrné medaile. Po pěti le-
tech je to pro ně první cenný kov.

Vyhráli základní část, nejlepší byli 
i po nadstavbě a v semifinále si se 
svým soupeřem poradili v nejkratší 
možné době, tedy ve třech zápasech. 
Ve finále proti Hrochům z Havlíčkova 
Brodu ale Chomutovští tvrdě narazili 
do zdi, kterou jim vystavěl především 

nadhazovač Michal Holobrádek.
„Brod zvítězil zaslouženě. Měl nej-

lepšího nadhazovače, proti němuž jsme 
se neprosadili. Možná až ve čtvrtém 
zápase bychom je porazili, protože jsme 
se postupně proti němu zlepšovali,“ 
ocenil soupeře kouč chomutovských 
softbalistů Jan Řápek.

Pro Chomutov je ale druhé místo 
úspěchem. Na medaili dosáhl poprvé 
od roku 2015. „Zpětně se na sezónu 
budeme koukat jako na dobrou. Tým 
v posledních letech prošel výraznou 
obměnou, mladí hráči se postavili na 
vlastní nohy a teď ukázali, že tu softbal 
má pořád budoucnost. Zároveň ale vě-
řím, že nás tato porážka bude motivovat 
do dalších let,“ dodal.

Tahounem týmu byl především 
nadhazovač Marek Malý, který zároveň 
byl v letošním roce nejlepším pálka-
řem celé ligy. Do budoucna by se ale 

Beavers mohli opírat o více reprezen-
tantů. „Myslím, že mnoho kluků hrálo 
nejlepší softbal své kariéry, vzájemně se 
hecovali k lepším výkonům. Věřím, že 
si toho všimnul i trenér reprezentace.“

Chomutovu se tak uzavřela stříbrná 
sezóna. Pro medaili stejné hodnoty si 
totiž došly i chomutovské juniorky – 
v této věkové kategorii přitom hrály 
prvním rokem. A ženský tým přidal 
stříbro i na mistrovství České republiky.

Že by další léta chomutovského 
softbalu mohla být ještě zářivější, 
pak kromě nadějných výsledků mužů 
i mládeže značí především rostoucí 
areál nového hřiště v Bezručově ulici 
u Povodí Ohře. Kvůli výstavbě letos 
Chomutovští odehráli sezónu v kadaň-
ském azylu. „Už se těším, až na novém 
hřišti uspořádáme zajímavý opening 
day,“ glosoval hráč chomutovských 
Beavers Jakub Petřík.
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Dva tisíce lidí se svezly 
parním vlakem mezi Mostem 
a Chomutovem, jehož jízda při-
pomněla výročí 150 let železniční 
dopravy pod Krušnými horami. 
Chomutovské nádraží bylo zpro-
vozněno 8. října 1870, kdy na 
místo přijel první vlak. Právě tuto 
první jízdu prožili všichni ces-
tující při říjnové akci. „Patnáct 
profesionálních herců navodilo 

přímo ve vlaku atmosféru prvního 
příjezdu vlaku do Chomutova. 
V dobových kostýmech a za do-
provodu dechové hudby přenesli 
cestující do doby před sto pade-
sáti lety a přítomní tak mohli zažít 
podobnou atmosféru, kterou za-
žívali tehdejší cestující a obsluha 
vlaku,“ uvedl Petr Batěk, organi-
zátor živých obrazů z chomutov-
ské agentury Modua.

Železniční trať Duchcov – 
Most – Chomutov tehdy pro-
vozovala soukromá železniční 
společnost Ústecko-teplické 
dráhy. Později se na trať na-
pojila železniční společnost 
Buštěhradské dráhy s tratí Praha – 
Kladno – Chomutov – Karlovy 
Vary – Cheb.

Historický vlak byl tažený 
parní lokomotivou 433.001.
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Cestující v parním vlaku prožili 
atmosféru dobových oslav
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