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Konkrétnější požadavky na vý-
stavbu nového zimního stadionu 
by měli v dohledné době před-
ložit zástupci chomutovského 
hokeje. Domnívají se přitom, že 
by to měl být stadion extraligový. 
„Máme jasno v tom, jak by mělo 
vypadat jeho zázemí, a uvažujeme 
především do budoucna. Před ne-
dávnem vznikl podobný hokejový 
stánek v Kravařích pro 1 500 sedí-
cích diváků, jehož hodnota je ko-
lem 200 miliónů korun,“ prohlásil 
ředitel chomutovského hokejové-
ho klubu Pavel Vosyka na setkání 
pracovní skupiny, která se bude 

výstavbou zimního stadionu zabý-
vat. V jednom však mají zástupci 
města a investor jasno. Nový areál 
by měl posloužit nejen jako ledová 
plocha, ale i pro další sporty. Na-
bídka od firmy Amadeus je však 
podmíněna souhlasem vystavět ve 
městě současně obchodní cent-
rum, právě v prostorách dnešního 
zimního stadionu. Zpočátku totiž 
firma navrhovala dvě varianty. Jed-
na uvažovala o výstavbě stadionu 
a obchodního centra na místě stá-
vajícího zimního stadionu, druhá 
předpokládala vystavět obchodní 
centrum místo dnešního zimáku 

a stadion přemístit do lokality 
bývalé ploché dráhy na Lipské 
ulici. „Druhá varianta je pro nás 
pochopitelně příznivější. Prio-
ritní je totiž pro nás výstavba 
zimního stadionu. Chceme, aby 
se nejdřív postavil nový areál, 
a pak teprve zboural ten stáva-
jící a na jeho místě vystavělo 
obchodní centrum. Nedovedeme 
si totiž představit, že by se jako 
podle prvotních úvah přesunula 
jedna hokejová sezona do jiného 
města. Nejedná se jen o samotné 
hráče, ale i děti, které navštěvují 
zdejší hokejovou školu a v rámci 
výuky jsou každý den na ledě,“ 
vyjádřila se starostka města Iva-
na Řápková. Pro hokejový klub 
by to navíc znamenalo obrovský 
nárůst nákladů. „Firma bude asi 
muset přehodnotit časový har-
monogram, my se vystěhujeme, 
až bude stát nový zimní stadi-
on,“ netajil Vosyka. Jak zaznělo 
předběžně na jednání pracovní 
skupiny, výstavba by se přitom 
nezahájila dříve než na podzim 
roku 2004. Zástupci města ne-
jsou ani proti výstavbě obchod-
ního centra s obchodní pasáží 
a podzemním i přilehlým par-
kovištěm. „V padesátitisícovém 
městě není rozvinut obchod 
tak, jak by měl. Nedaří se nám 
to zejména v centru města, kde 
město není vlastníkem objektů, 
a proto nemůže ovlivnit zdejší 
sortiment zboží. Lidé od nás 
jezdí nakupovat do jiných měst, 
takže by možná řada z nich 
nové obchodní centrum uvítala,“ 
doplnila starostka Ivana Řápko-
vá.                                             (mile)
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Vyhořelé a vybydlené byty, zato-
pené a smradlavé sklepy, hromady 
odpadků nejen kolem popelnic, feťá-
ci, opilci, prostitutky. To je nevábný 
obrázek nejbližšího okolí Kadaňské 
ulice. Není divu, že si mnozí obča-
né stěžují formou petice a hledají 
pomoc třeba i v televizi. Původně 
malebné sídliště nízkopodlažních 
cihlových činžáků bylo po válce 
budováno jako klidná a krásná rezi-
denční čtvrť, kde nové domy harmo-
nicky zapadly mezi starší výstavbu 
rodinných domků. Charakteristickým 
rysem sídliště na Kadaňské ulici bylo 

Jaká je budoucnost dětí z Kadaňské ulice?

Odbor ekonomiky začal využívat 
při vymáhání daňových nedoplatků 
nový druh exekucí. K hojně využíva-
ným způsobům exekuce na bankov-
ní účty, mzdu, důchod či sociální 
dávky a nemovitosti v současné 
době přibyla také spolupráce se sou-
kromými exekutory. Ty bude správce 
daně využívat na výkon rozhodnutí 
formou prodeje movitých věcí. Lidé, 
kteří dluží na pokutách či místních 
poplatcích, tak mohou přijít o vyba-
vení své domácnosti, např. o elek-
trické spotřebiče, nábytek, cennosti, 
ale třeba i o automobil. „V praxi je 
výkon takového rozhodnutí poměrně 
rychlý, soud do 15 dní vydá usnese-
ní, kterým stanoví exekutora a ten 
musí do dalších 15 dnů výkon roz-
hodnutí provést. Pověřili jsme na tři 
vyšší pohledávky soudního exekuto-
ra z Karlových Varů, který může dle 
občanského soudního řádu zabavit 
věci nejen dlužníkovi, ale i takové, 
které jsou ve společném jmění man-
želů. V praxi budeme tuto možnost 
využívat častěji,“ vyjádřil se ekonom 
města Jan Mareš.                           (mile)

Ví, jak na dlužníky

množství zeleně, lavičky, klidná zá-
koutí pro hry dětí. Vše se začalo 
měnit v průběhu 80. let, kdy bylo do 
cihlových činžáků sestěhováno mno-
ho romských rodin. Dnes je situace 
taková, že Romové již tvoří většinu 
obyvatel těchto domů. „Tři čtvrtiny 
z nich jsou neslušní, jen čtvrtinu 
tvoří slušní Romové,“ přiznává Emil 
Demeter, který bydlí na Kadaňské 
již přes dvacet let, a dodává: „Ro-
mové by už konečně měli dostat 
rozum a nedělat sami sobě ostudu!“ 
Problém soužití těch „normálních“ 
a nepřizpůsobivých nejen na Kadaň-

ské se vytvářel a rostl po desítky let 
a nyní se stal nesnesitelným. Jak 
ale dnes celý problém řešit? Z kdysi 
pěkné čtvrti se pomalu stává rom-
ské ghetto, ve kterém vyrůstají děti, 
které čím dál více získávají pocit, že 
snažit se žít normálně se nevyplácí.

                   (Pokračování na str. 2)

„Zde stála stoletá lípa, která přežila dvě světové války i srpen 1968. Nyní byla 
nesmyslně pokácena v říjnu 2003.“ Tak zněl nápis v místě pokáceného stromu 
u supermarketu Lidl, u kterého se sešlo minulou neděli více jak čtyři sta lidí, 
aby zde na protest proti tomuto barbarství zapálili svíčku. Stoletý strom byl 
jedním z více jak stovky těch, které v nedávných dnech padly před markety 
Lidl v Čechách. Nelibost nad ničením životního prostředí vyjádřila i radnice, 
která tu na městském pozemku vysázela dalších osm lip. Jejich kořeny sym-
bolicky zakryli zeminou starostka města Ivana Řápková a místostarostové 
R. Kozák (na snímku vpravo) a J. Řehák, poté se přidali i ostatní přítomní. 
„Na jednu stranu pečujeme o zeleň v centru města, kde jí mnoho není, a pak 
se objeví někdo, kdo dokáže všechno zničit. Míra vyspělosti lidí  spočívá ale 
i v tom, jakým způsobem se dokážeme chovat právě k přírodě,“ zdůraznila 
starostka. Přítomní lidé vyjádřili nespokojenost nad tím, že si firma Lidl ne-
umí ochránit stromy na svých pozemcích.                                 (text a foto: mile) 

Zapálením svíčky vyjádřili protest proti kácení 

Milí spoluobčané, obyvatel Cho-
mutova bohužel stále ubývá. Hlavně 
mladí lidé, kteří odcházejí z našeho 
města za vzděláním, se k nám ob-
vykle nechtějí příliš vracet. Vysoká 
nezaměstnanost a nedostatek bytů 
- to nejsou lákadla pro lidi, kteří 
touží po zajímavém zaměstnání 
a po založení rodiny. Proto bych si 
přála, aby se podmínky mladých 
lidí pro život v našem městě zača-
ly měnit. Jedním z nejdůležitějších 
kroků je získat nové investory, kte-
ří nabídnou lidem z našeho města 
práci a těm mladým a vzdělaným 
i perspektivu zajímavé kariéry. 
Budoucím investorům je ale třeba 
zajistit i dostatek kvalifikovaných 
pracovních sil. Neblahým dědictvím 
minulosti je fakt, že v našem měs-
tě má většina obyvatel jen výuční 
listy nebo dokonce jen základní 
vzdělání a to je v dnešní době mo-
derních technologií problém. Proto 
také podporuji rozšiřování vzdě-
lávacích nabídek v našem městě 
a chci, aby zde začala působit další 
vyšší odborná škola a v budoucnu 
i škola vysoká. Hledáme možnosti, 
jak zamezit tomu, aby si v našem 
městě kupovali byty spekulanti. 
Nízká cena bytů v Chomutově je 
totiž určena pro mladé lidi, kteří se 
zde chtějí usadit a ne pro nejrůz-
nější nepřizpůsobivé lemply, které 
nakonec budeme živit! Hledáme 
a připravujeme další pozemky, kde 
budou moci mladí lidé začít stavět 
- máme nejlevnější pozemky široko 
daleko. Moc bych si přála, aby to 
pomohlo a aby se Chomutov stal 
znovu městem, se kterým budou 
chtít mladí lidé spojovat svou bu-
doucnost.                                                 
                              Vaše Ivana Řápková

Slovo starostky

Těmito slovy přivítal více jak šede-
sát malých  občánků našeho města 
v obřadní síni radní Pavel Markvart 
s přáním, aby se jim v jejich rod-
ném městě líbilo a po celý život jej 
nosily ve svých srdcích. Přítomným 
rodičům kladl na srdce, aby byli pro 
své děti dobrým vzorem a laskavý-
mi rádci. Aby jim dokázali podat 
pomocnou ruku v době dospívání. 
Dětem zase popřál, aby nikdy nepo-
znaly strach a nejistotu. Pětiměsíční 
caparti si však slavnostní chvíli 
příliš nepřipouštěli. Zatímco rodiče 
akce dojímala, některá miminka 
to dokonce prospala či proplakala. 
Nejčastějším  chlapeckým jménem 
je v dnešní době Daniel, ale i Jan 
a Martin, pro holčičky zase Kateři-
na, Terezka a Eliška. V chomutovské 
porodnici se narodilo k 21. říjnu cel-
kem 620 dětí, z toho 305 chlapců. 
Vítání občánků pořádala letos rad-
nice již popáté. Na snímku 38letá 
Petra Ryklová se těší ze svého syna 
Josefa Daniela.     (text a foto: mile) 

„Dejte svým dětem velkou porci lásky, stokrát vám to oplatí“

• Minulý týden bylo v Merkuru zkolaudováno 67 bytů a dalších sedm Minulý týden bylo v Merkuru zkolaudováno 67 bytů a dalších sedm 
pro vozíčkáře. pro vozíčkáře. Tím došlo k dokončení rekonstrukce celého objektu, ve kte-
rém je 151 bytovek pro lidi, kteří splňují podmínky pro bydlení v domě 
s pečovatelskou službou,  včetně 9 sesteren. Do opravy obytné části ob-
jektu se investovala více jak devadesátimiliónová státní dotace a dalších 
11 500 000 korun uvolnilo z rozpočtu město. To se bude snažit získat dal-
ší dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí na plánovanou vývařovnu 
a prádelnu, která tu doposud chybí.   (mile)

Zvýšený dohled nad veřejným 
pořádkem by měla přinést reorga-
nizace městské policie, podle které 
začali tento měsíc sloužit strážníci 
kromě ranních směn i odpolední. 
Uvidíte je proto v ulicích nejen 
od sedmi do patnácti hodin, ale 
až do dvaadvacáté hodiny večer-
ní. Na problémové lokality jako 
je Kamenná, Kadaňská či Písečná, 
budou strážníci podle slov mís-
tostarosty Jana Řeháka dohlížet 
i v nočních hodinách. Město je 
rozděleno do osmi územních cel-
ků, přičemž každá oblast patří 
stejnému strážníkovi. Ten tak 
lépe pozná rajón, což mu umožní 
fundovaně řešit místní problémy. 
Doposud měla městská policie 
třiapadesát strážníků a jedenáct 
civilních zaměstnanců. „Reorga-
nizace si vyžádá navýšení o pět 
strážníků, z nichž čtyři noví jsou 
určeni k posílení územní služby, 
jeden provádí dohled na městském 
úřadě na Zborovské ulici. Budeme 
klást větší důraz nejen na fyzičku 
strážníků, ale i na jejich znalost 
městských vyhlášek, nařízení rady 
a zákonů. Také budou absolvovat 
kurzy asertivity, aby uměli jednat 
s lidmi,“ prohlásil místostarosta 
a zároveň velitel městské policie 
Jan Řehák.                                  (mile) 

Každý strážník 
má svůj rajón

„Jedna shnilá brambora dokáže zkazit celou úrodu,“ argumentuje Jiří Balog
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Stejně jako v ostatních měs-
tech, tak i v Chomutově probíhá 
v těchto dnech dotazníkové šetření 
předběžného zájmu o realizaci pro-
jektů s podporou ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Šetření, které 
pořádá ministerstvo pro místní 
rozvoj, má za úkol zmapovat stav 
projektové kapacity v regionech. 
Odbor rozvoje a investic Městské-
ho úřadu v Chomutově vyplnil 
tento týden dotazníky celkem na 
devět projektů. Patří sem například 
obnova severního areálu zooparku, 
kompletní rekonstrukce městských 
lázní a zimního stadionu, obnova 
areálu Kamencového jezera či vy-
budování vysokoškolského areálu. 

Chomutov připravuje i tři projekty 
společně se sousedním Jirkovem, 
které by se měly zaměřit na moder-
nizaci dopravy, revitalizaci lesních 
porostů a propojení cyklostezek 
v obou městech.

„Maximálně se vynasnažíme, 
abychom využili strukturálních 
fondů, které v příštím roce budou 
k dispozici. Máme připravené velké 
projekty, které však obnáší znač-
né finanční prostředky, ale není 
v možnostech města tyto projekty 
plně zainvestovat. Právě struktu-
rální fondy jsou naší velkou šancí 
tyto předložené zajímavé akce 
zrealizovat,“ vyjádřila se starostka 
Ivana Řápková.                           (mile)

Strukturální fondy jsou velkou šancí

Ačkoliv by se mohlo zdát, že na 
hodnocení výsledků vybírání tzv. 
školkovného je zatím brzy, dá se 
již nyní konstatovat, že rozhod-
nutí chomutovských zastupitelů 
o placení rodičovského příspěvku 
na děti ve školkách bylo správným 
rozhodnutím. Z informací ředitelek 
mateřských škol vyplývá, že mezi 
rodiči bylo od začátku placení 
školkovného jen asi 0,5 - 1 % ne-
platičů a jen necelých 10 % rodičů 
požádalo o slevu ze sociálních dů-
vodů. Do konce srpna tohoto roku 
bylo vybráno přes 700 000 korun 
a všechny tyto prostředky byly 
využity pro zlepšení vybavenosti 
a prostředí mateřských školek. 
Jedna z maminek, která svého syn-
ka vodí do školky v ulici Vodních 
staveb, paní Olga Matušíková nám 
řekla: „Jsem moc ráda, že v naší 
školce byly peníze ze školkovného 
použity mimo jiné na nákup antia-
lergických dek a polštářů. Můj syn 
je totiž alergik a dříve používané 
péřové deky mu nedělaly dobře. 
Myslím, že takové využití našich 
peněz přímo pro děti vítají i jiní 
rodiče.“ A co vlastně nakupovaly 
školky z peněz rodičů nejčastěji? 
Šlo především o hračky, didaktické 
pomůcky, knihy, výtvarné potřeby, 
dětský nábytek, batůžky, koberce 
do heren, antialergické lůžkoviny 
apod. Marie Grimlová, ředitelka Po-
mocné a Mateřské školy v Palacho-
vě ulici, uvedla, že kromě nákupu 
vybavení bylo z příspěvku rodičů 
také opraveno dětské pískoviště 
a ze stejných peněz školka uhradila 
i dvě dětská divadelní představení. 

                   (Pokračování na str. 5)

Školkovné přináší 
první ovoce

Nadace Duhová energie nabídla 
městu, že na své náklady vybu-
duje ve městě dvě nová hřiště. 
Vyhlásila totiž program, ve kte-
rém vyčlenila vybraným městům 
celkem 60 miliónů korun, a na-
bízí jim čtyři varianty dětských 
hřišť, každé v hodnotě jednoho 
miliónu korun. Odbor rozvoje 
a investic města doporučil umístit  
hřiště pro starší děti na sídlišti 
Březenecká u experimentu, v Ho-
lešické ulici pro děti menší. Radní 
se shodli na tom, že v regeneraci 
panelových sídlišť při obnově dět-
ských hřišť je zapotřebí postupo-
vat komplexně z jednoho sídliště 
na druhé, nikoliv roztroušením 
jednotlivých herních prvků po ce-
lém městě. „Nás to nic stát nebude, 
jen jsme souhlasili s tím, že si 
nadace umístí na hřiště své logo 
a jednu ročně na něm uspořádá pro 
děti nějakou akci,“ vyjádřila se sta-
rostka Ivana Řápková.  Obě hřiště 
by měly děti začít využívat již 
v průběhu příštího roku.        (mile)

Dvě duhová hřiště„Jedna shnilá brambora dokáže zkazit celou úrodu,“ argumentuje Jiří Balog

Jaká je budoucnost dětí z Kadaňské ulice?
(Dokončení ze str. 1)

Jiří Balog, který patří rovněž 
mezi první Romy, jež se před 
mnoha lety nastěhovali na Kadaň-
skou, se zlobí, že dnešní vyhroce-
ná situace je příčinou toho, že jsou 
všichni Romové házeni do jednoho 
pytle: „Já platím nájem pravidelně 
a elektriku taky. Ale když budu 
chtít pro svý děti opravit byt, ve 
kterým 15 let nikdo nebydlí a kde 
se leda scházej feťáci, tak to nejde. 
Mám sedm vnoučat a musím se 

ptát, co z nich bude. Když chodí 
denně kolem prostitutek na hlavní 
třídě a kolem sebe mají lidi, kteří 
tady všechno ničí, za chvíli to bu-
dou dělat taky. Když máte v pytli 
zdravých brambor jednou shnilou, 
za chvíli budou shnilý všechny,“ 

argumentuje Jiří Balog. Bohužel 
jsme si zvykli jaksi samozřejmě 
předpokládat, že by si Romové 
měli pořádek udělat sami mezi se-
bou. Faktem ale je, že pár slušných 
se dnes musí bát té většiny cikánů 
(jak jim sami říkají) a jsou terčem 
jejich útoků stejně, jako někteří 
„bílí“. Asi není možné vystěhovat 
všechny Romy do tábora za měs-
to, jak nedávno navrhovala jedna 
občanka při jednání městského 
zastupitelstva. Romové i Češi se 

Emil Demeter (druhý zleva) vysvětluje radnímu Pavlu Markvartovi (na 
snímku vlevo), že tři čtvrtiny Romů dělají Kadaňské ulici ostudu.  

určitě musí snažit najít způsob, jak 
spolu vycházet. Helena Holečko-
vá, která má na Kadaňské obchod 
s textilem, to vyjádřila stručně: 
„Musíme se všichni snažit spolu 
žít. Když se vzájemně nedráždíme, 
žádné problémy nemáme. Je jasné, 

že mezi Romy jsou i grázlové, ale 
házet všechny do jednoho pytle 
nejde.“ Takřka všichni, které jsme 
na Kadaňské oslovili, „bílí“ i „čer-
ní“, se shodli na tom, že řešením 
by určitě bylo, kdyby nepřizpůso-
bivých lidí žilo na Kadaňské míň. 
Paní Holečková i pan Bledý se 
shodli v tom, že špatným nápadem 
bylo nastěhování velkého množství 
romských rodin na jedno sídliště. 
„Lepší je, když bydlí v jednom 
vchodu cikáni spolu s Čechy,“ mys-
lí si pan Bledý. Jak bude sídliště na 
Kadaňské vypadat za dalších dva-
cet let? Co vyroste z dnešních dětí, 
které vyrůstají ve stínu strachu z 
gangů opilých výtržníků? Možnosti 
jsou dvě: Kadaňská se definitivně 
promění v mrtvou a nebezpečnou 
zónu, odkud se všichni normální 
lidé vystěhují a zbytek se přizpů-
sobí. Domy, které již dnes vypadají 
zničeně, se stanou ruinami. Nebo 
se ještě pokusíme dát lidem z kdy-
si luxusní čtvrti šanci? Znamená 
to být důslední a společně nedávat 
příležitost stále se rozrůstající špi-
navé skvrně. Ať každý občan zná 
své policisty, kteří musí být v celé 
čtvrti vidět několikrát denně. Ať 
se technické služby stále znovu 
pokoušejí zlepšovat prostředí, ať 
se bytový odbor snaží dát tam-
ní byty do nájmu lidem, kteří je 
chtějí opravit a zůstat v této čtvr-
ti žít a vychovávat tady své děti. 
Velký úkol má před sebou i místní 
základní škola, která se musí ještě 
více zaměřit na výchovu k inter-
rasovému soužití a toleranci, ale 
i k jednoduchému učení hygienic-
kým návykům u těch dětí, které se 
to nenaučí ve své rodině. Je toho 
hodně, ale stojí za to někde už 
konečně začít!

       (text: pama, mile, foto: mile)

Odbor ekonomiky města vyzval 
zapomětlivé občany, kteří dopo-
sud neuhradili poplatek za svoz 
odpadu za druhé pololetí roku 
2003, aby tak učinili nejpozději do 
konce měsíce října. Tomu, kdo jej 
neuhradil ani v tomto náhradním 
termínu, bude nedoplatek vyměřen 
platebním výměrem i s penalizací 
ve výši 50 % (od příštího roku 
umožňuje zákon až trojnásobek). V 
letošním roce činí náklady na svoz 
poplatku promítnuté v poplatcích 
21 mil. Kč, téměř 6 tisíc z 50,5 
tisíce plátců však nemá v letošním 
roce poplatky vyrovnané (dluží za 
jedno nebo i obě pololetí), celkové 
nedoplatky na poplatku za odpady 
dosahují v roce 2003 částky 3,6 
mil. Kč. Po vyměření s penalizací 
budou tyto nedoplatky vymáhány 
exekucí.                                           (ma)

Zapomínat se nevyplácí

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb 
je příspěvková organizace města, je příspěvková organizace města, 
která poskytuje sociální a zdra-která poskytuje sociální a zdra-
votní služby obyvatelům v nej-votní služby obyvatelům v nej-
různějších oblastech. Pečuje o lidi různějších oblastech. Pečuje o lidi 
v domově důchodců a v penzionu, v domově důchodců a v penzionu, 
o mentálně postiženou mládež o mentálně postiženou mládež 
a dospělé v ústavu sociální péče, a dospělé v ústavu sociální péče, 
poskytuje terénní pečovatelskou poskytuje terénní pečovatelskou 
službu, zajišťuje zdravotnickou službu, zajišťuje zdravotnickou 
a výchovnou činnost v sociálně a výchovnou činnost v sociálně 
rehabilitačním a pedagogickém rehabilitačním a pedagogickém 
centru a v jeslích, řeší ubytování centru a v jeslích, řeší ubytování 
osamělých matek s dětmi a bezdo-osamělých matek s dětmi a bezdo-
movců. Organizace má celkem 170 movců. Organizace má celkem 170 
zaměstnanců, kteří se připravují zaměstnanců, kteří se připravují 
na změny v pracovním zařazování na změny v pracovním zařazování 
zaměstnanců v souvislosti s no-zaměstnanců v souvislosti s no-
vým katalogem prací. Každoročně vým katalogem prací. Každoročně 
město investuje do organizace 31 město investuje do organizace 31 
miliónů korun, přičemž její celko-miliónů korun, přičemž její celko-
vý rozpočet se pohybuje ve výši 58 vý rozpočet se pohybuje ve výši 58 
miliónů. Na pobyt osob v ústavních miliónů. Na pobyt osob v ústavních 
zařízeních přispívá stát ročně 9 mi-zařízeních přispívá stát ročně 9 mi-
liónů korun, předpokládané vlastní liónů korun, předpokládané vlastní 
příjmy organizace dosahují zhruba příjmy organizace dosahují zhruba 
18 miliónů korun.18 miliónů korun.

Zajistit lidem kvalitní sociální péči 
ještě neznamená, že ji bude v kaž-
dém případě poskytovat zdravotník. 
Právě o přechod od zdravotnického 
modelu k takzvanému rodinnému 
typu péče o lidi v ústavním zaří-
zení se snaží zdejší městský ústav 
sociálních služeb. „Je dobře, když 

mám v rodině zdravotní sestru, 
ale kvůli tomu se s ní neožením. 
Tak zní známé úsloví, kterým se 
řídím. V praxi to znamená, že od 
1. ledna příštího roku budou v na-
šem zařízení zaměstnáni především 
tzv. pracovníci sociální péče a lidé 
s profesí pro využití volného času 
našich klientů. Zdravotníci budou 
vykonávat pouze odbornou práci,“ 
vyjádřila se ředitelka MÚSSu Ale-
na Tölgová. O tom, že tento trend 
by měl přispět k zkvalitnění péče 
u jednotlivých klientů, svědčí podle 
ní i fakt, že stávající byty penzionu 
by se daly v budoucnu postupně 
přeměnit na další místa domova 
důchodců, jelikož jeho kapacitní 
potřeba bezesporu poroste. Průměr-
ná statistika 17% Chomutováků nad 
šedesát let v celkovém počtu našich 
obyvatel totiž hovoří sama za sebe. 
V domově důchodců je nyní 88 oby-
vatel, Chomutov patří co do osídle-
ní k nejstarším městům v okrese. 
„V penzionech nám mnohdy bydlí 
lidé, kteří mohou být i doma. Jsem 
pro, aby lidé byli v domácím prostře-
dí a my jim budeme poskytovat te-
rénní pečovatelské služby, jako mytí 
oken, dovážku jídla či úklid a nákup, 
ale i osobní asistenci. Tyto služby 
stejně platí i v penzionu, tak proč 
jim vše neposkytnout tam, kde jsou 
doma,“ uvažuje Tölgová. S ohledem 
na vysoký věkový průměr obyvatel 
se dá terénní péče považovat za 
klíčovou. V současné době zajišťuje 
tyto služby celkem 13 pečovatelek. 

Mexické telenovely je nezachráníMexické telenovely je nezachrání
Takzvané škody z nečinnosti pro-

vázené apatií a pocity přebytečnosti 
se dost často objevují u starých lidí, 
které nikdo nepotřebuje a oni pro-
stě jen tak dožívají. Společnost má 
tendenci se starat o mladé, nabízí 
jim různé druhy činností, protože 
má obavy, že budou inklinovat 
k negativnímu způsobu života, ale 
měla by také nabízet starým lidem 
aktivnější způsob života. Mladí se 
v podstatě o sebe postarají sami, 
zatímco senioři jsou mnohem více 
bezbranní a bezmocní a sedí doma 
akorát u mexických telenovel. „Bě-
hem příštího roku proto hodláme 
více zviditelnit zdejší Klub důchod-
ců v Cihlářské ulici, který navštěvu-
je ročně zhruba 600 lidí. Chceme 
seniorům v klubu nabídnout ještě 
více zájmových oblastí moderní-

ho života. Například se tu zavedl 
internet, u kterého předpokládá-
me zájem. Vždyť taková babička, 
která umí zacházet s počítačem, 
může být pro svá vnoučata velmi 
populární,“ netají se novými plány 
ředitelka městského ústavu. Také 
zdejší poradna pro rodinu a me-
zilidské vztahy, kterou navštěvují 
lidé v sociální a citové nouzi, jež 
si nevědí rady se svými problémy, 

by měla napřesrok fungovat rozší-
řeně. Zařízení, které navštíví ročně 
zhruba 950 lidí, se bude orientovat 
také na semináře, školení, krizové 
bydlení apod. 

Chybí některé formy krizového Chybí některé formy krizového 
bydleníbydlení

Podle MÚSS by Chomutov potře-
boval středisko krizového bydlení, 
které by do sebe takříkajíc vsáklo 
všechny druhy krizového bydlení. 
Nesmí to však být otázka daleké 
budoucnosti. 

Zatím je v Grégrově ulici zaříze-
ní, které plní charakter ubytovny, 
určené mužům a ženám s větším 
počtem dětí. „Nám se to nelíbí. 
Ženu se dvěma dětmi lze umístit 
do novější ubytovny v Riegrově uli-
ci, ale když máte dětí více, musíte 
jít do ne zrovna příznivé lokality 
v Grégrově ulici. Chceme proto od 
ledna toto prozatím řešit tak, že 

bude matkám s více dětmi umož-
něno pronajímat si i dvě místnosti. 
Každé větší město, tedy i Cho-
mutov, musí disponovat alespoň 
noclehárnou pro bezdomovce, ale 
nejen za účelem přespání, nutná je 
také kvalifikovaná sociální práce,“ 
vysvětluje Tölgová. Krizové bydle-
ní by se mělo odvíjet v několika 
liniích. Kromě ubytovny pro bezdo-
movce a pro matky s dětmi tu musí 

být bezpodmínečně také další for-
my krizového bydlení, tzv. byty na 
půl cesty pro děti, které se vracejí 
z dětského domova a ubytování pro 
navrátilce z výkonu trestu nebo 
i seniory. „V rámci uvedených sku-
pin musíme jednoznačně diferenco-
vat. Buď jsou to navrátilci z výkonu 
trestu, kteří jsou bezdomovci, tak 
ty umístíme do ubytovny, nebo je 
to jen občan v krizi, který se dostal 
do vězení, rozpadla se mu rodina 
a on se snaží skutečně vrátit do 
společnosti. Když ho umístím do 
ubytovny pro bezdomovce, tak jsem 
ho definitivně odepsala. Ve spoluprá-
ci s kurátorem na městském odboru 
sociálních služeb by se mělo proto 
postupovat tak, aby se těmto lidem 
pomohlo a oni se dostali zpátky 
tam, kde byli,“ míní Tölgová. 

„Jednou z věcí, kterou by město 
mělo v každém případě mít, je no-
vodobá koncepce sociální politiky 

a sociálních služeb. Měli bychom 
vědět, kam chceme v sociální oblas-
ti jít, jaké spektrum služeb chceme 
a můžeme poskytovat, a na základě 
toho sestavit žebříček priorit, které 
hodláme v budoucnu řešit právě 
v sociální sféře,“ dodala A. Tölgo-
vá                                                    (mile) 

Dětem z ústavu sociální péče se věnují občas i obyvatelé domova důchod-
ců. Při poslední akci spolu malovali ozdobné květináče.                       (mile) 

Chomutov potřebuje středisko krizového bydlení, nesmí to však být otázka daleké budoucnosti


