
Náměstek primátorky Jan Řehák (na snímku 
vlevo) se minulý týden sešel se starostou 
Kadaně Jiřím Kulhánkem. Předmětem jejich 
schůzky byla idea, v jejíž případné realizaci 
Kadaň vidí přínos pro obě města. Jde o zá-
měr spojit Chomutov s Kadaní cyklostezkou.

„Chomutovsko se v příštích letech za-
měří na všestranný rozvoj turismu, 
který by do regionu měl přinést mimo 
jiné i vznik nových pracovních míst. My 
v rámci Velkého integrovaného projektu 
připravujeme výstavbu cyklostezky mezi 
Chomutovem a Mostem a kolega Kulhánek 
přišel s návrhem zřídit takovou komuni-
kaci i jejich směrem,“ vysvětlil Jan Řehák 
příčinu návštěvy kadaňského starosty na 
chomutovské radnici. 

Náměstkova slova doplnil J. Kulhánek, 
který připomněl, že zatím je vše ve stá-
diu úvah. „Letos dokončíme cyklostezku 
mezi Kadaní a Kláštercem a zcela logicky 
se nabízí propojení s Chomutovem. Kro-
mě prospěchu, který by to přineslo turis-
tice, by taková stezka vedla i ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů,“ dodal starosta, 
který je sám vyznavačem tohoto druhu 
aktivního pohybu. (text: lm, foto: sk)(text: lm, foto: sk)

Rozvoj cykloturistiky prospěje Chomutovsku i Kadaňsku

Integrace zdravotně postižených osob se 
aktivně účastní i Magistrát města Chomu-
tova. V rámci speciální organizační složky 
nazvané Podpora handicapovaných během 
posledního roku a půl vytvořil pět pracov-
ních míst, která jsou momentálně obsaze-
na čtyřmi zaměstnanci. Po dobu jednoho 
roku jim na platy přispívá úřad práce. 
„S úřadem práce spolupracujeme i při 
vyhledávání vhodných adeptů. Jinak inici-
ativa vzešla od nás, protože zaměstnávat 
určité procento osob se zdravotním posti-
žením je povinností zaměstnavatele ze zá-
kona. V případě, že ji nechce nebo nemůže 
plnit, musí provést odvod finančních pro-
středků do státního rozpočtu,“ informoval 
vedoucí odboru kancelář tajemníka Václav 
Fiala. Jak dodal, magistrát si svou povinnost 
plní ještě jedním, náhradním způsobem. 
Odebírá totiž výrobky firem zaměstnávají-
cích osoby se zdravotním postižením, větši-
nou jde o kancelářské potřeby.

Pět pracovních míst pro handicapované

Jedno z pracovišť magistrátu je dokonce 
výhradně určeno handicapovaným za-
městnancům. Jedná se o archiv stavebního 
úřadu, ve kterém dva pracovníci převádějí 
důležité dokumenty do digitální podoby. 
Na zřízení tohoto pracoviště vynaložil 
magistrát zhruba 700 tisíc korun, ale díky 
získání dotace z evropských fondů se mu 
85 % nákladů vrátilo zpět. Ne nadarmo se 
proto o digitalizaci dokumentů na chomu-
tovském magistrátu nedávno zajímal štáb 
ČT, který zde nedávno natáčel materiál pro 
magazín Eurofondue zaměřený na praktic-
ké dopady vyplývající z načeho členství 
v EU. Po roce a půl provozu lze konstatovat 
spokojenost na straně zaměstnavatele 
i zaměstnanců. „Dlouhou dobu jsem byl na 
pracáku a nemohl sehnat práci. Tohle jsem 
dostal shůry,“ poznamenal Karel Boháček 
(na snímku u velkoformátového scaneru). 
„Ano, i pro mě je to dobrá šance,“ přikývl 
jeho kolega Lubomír Palus. (text a foto: sk) (text a foto: sk) 

Aby mohl mentálně postižený člověk pro-
žít co nejplnohodnotnější život, je nutné 
jeho začlenění do společnosti. Jen tak totiž 
získá potřebné znalosti a dovednosti. Posu-
nout tento proces o značný kus dál by 
v místních podmínkách mohl záměr občan-
ského sdružení Masopust, které plánuje 
v Chomutově otevřít takzvanou tréninko-
vou kavárnu. Ta by se stala místem přiro-
zeného setkávání „menšiny s většinou“.

„Celý projekt je teprve na začátku. Zatím 
ve spolupráci s magistrátem hledáme 
vhodné prostory, které musejí být ve 
středu města,“ uvedla Vladislava Koldin-
ská, místopředsedkyně občanského sdru-
žení. K záměru dále řekla: „Jednalo by 
se o dvouletý projekt, během kterého by 
každý mentálně postižený klient získal 
dovednosti a znalosti potřebné k působe-
ní na otevřeném trhu práce. Poslední tři 
měsíce období by byly t́ranzitní´ a klient 
by se v nich soustředil na vyhledávání 
a případné zapracování v novém zaměst-
nání na volném trhu práce. Pracovní 
program je tedy cílen na lehce až středně 
mentálně postižené uživatele, kteří šanci 
získat a udržet si práci skutečně mají.“ 

Kapacita projektu je nastavena pro maxi-
málně deset klientů, kteří by v prostředí 
nekuřácké kavárny pracovali ve čtyřhodi-
nových směnách. Pod dohledem terapeu-
tů by se zapojili do obsluhy hostů, úkli-
du, přípravy nápojů a pokrmů studené 
kuchyně. „Naučí se při tom společenské-
mu chování, samostatnosti, zodpo-
vědnosti, zlepší si i motoriku, paměť 
a pozornost. V neposlední řadě si uvědo-
mí, že výše výdělku souvisí s množstvím 
a kvalitou odvedené práce,“ popsala pří-
nos pro klienty i budoucí zaměstnavatele 
Vladislava Koldinská.

Autoři projektu vycházejí ze zkušeností 
z podobných provozoven, které úspěšně 
fungují například v Praze, Zlíně, Plzni 
a Olomouci. Občanské sdružení Masopust 
má do budoucna v plánu provozovat 
i klasickou chráněnou dílnu. (sk)(sk)      

V kavárně se setká
menšina s většinou
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Když ještě počasí diktovalo nošení zimních 
bund, děti ze Základní školy speciální a 
Mateřské školy v Palachově ulici, z pracovišť 
Mateřské školy Chomutov v Růžové a Alešo-
vě ulici, z Mateřské školy ve Strupčicích 
a ze školní družiny Základní školy v Jirkově 
v Nerudově ulici už myslely na Velikonoce. 
Pod vedením svých učitelek a vychovatelek 
připravovaly výrobky a dekorace vztahu-
jící se k svátkům jara a nyní se v galerii 
Špejchar se svými dílky chlubí veřejnosti. 
Tradičními výrobky, jako jsou kraslice a per-
níčky, z nichž většina je i prodejná, přispěla 
i pětice z druhé strany generačního spektra, 
paní Ludmila Kabátová, Vlasta Vojtěchová, 
Marie Vytlačilová, Hana Ondruchová 
a Emílie Sršňová. Velikonoční výstava je už 
pevnou součástí kalendáře galerie, v jejíchž 
sklepních prostorách je veřejnosti tentokrát 
otevřena do soboty 6. dubna. O tom, že 
výstava může dobře posloužit jako inspirač-
ní zdroj, svědčí slova Jaroslavy Trubačové 
z Vrskmaně, která se do Špejcharu přišla 
podívat s tříapůlletou vnučkou Adélkou (na 
snímku): „Malá ráda maluje a práce dětí se 
jí líbí. Já sama jsem si přišla také pro inspi-
raci. Doma velikonoční tradice dodržujeme, 
barvíme vajíčka, pečeme beránka, sejeme 
osení. Při tom všem mi Adélka pomůže 
a ještě si sama bude kreslit, vystřihovat 
a lepit vajíčka z papíru.“ (text a foto: sk)  (text a foto: sk)  

Velikonoce jsou spojeny s řadou zvyků. 
Jsou rovněž specifické svou kuchyní. 
Recepty na beránky, mazance, veliko-
noční nádivky a spoustu regionálních 
specialit nechybí v těchto dnech snad 
v žádném časopise. My jsme se tento-
krát rozhodli pojmout přípravu na blíží-
cí se svátky z jiného zorného úhlu, jako 
potěšení pro oko.

Veselé velikonoce si můžete udělat doma sami

Svátky jara začaly dva metry pod zemí

a nepříliš náročná je rovněž výzdoba ke-
ramických květináčů, v nichž skořápky do-
plňují nalepená peříčka, případně zápich, 
což je dřevěná květina nebo velikonoční 
figurka na tyčce zabodnuté do hlíny. Pro 
ty šikovnější je zdobení obarvených vají-
ček rozehřátými voskovými pastelkami.

Ale květiny jsou přece jen květiny. „Teď 
je doba těch prvních a tulipány, narcisy, 
hyacinty, petrklíče, krokusy nebo maceš-
ky, usazené do hlíny ve vkusném kera-
mickém korpusu, to je ozdoba, kterou si 
může každý připravit snadno sám, a je 
tím pravým symbolem jara,“ uzavírá své 
tipy I. Kederová. (text a foto: lm)(text a foto: lm) 

Jsou to svátky nadcházejícího jara, 
a proto jsou spojovány nejen s mláďátky, 
ale především s rozkvétající přírodou. 
Váza vkusně naaranžovaných květin vždy 
navodí příjemnou atmosféru, ale jak nás 
přesvědčila Ivana Kederová, provozova-
telka prodejny květin v nové zástavbě 
centra Chomutova, Velikonoce nabízejí 
mnohem více možností. 

„Není nic neobvyklého, že si zejména ženy 
takovou výzdobu připravují samy, a není 
to už zdaleka jen tradiční osení,“ říká 
květinářka. „Dnes jsou celkem běžné lepicí 
pistole, případně lze i použít vteřinové 
lepidlo a udělat si věneček z nalepených 
skořápek. Ty se prostě nalepí na korpus 
z mechu, vrbového proutí, slámy nebo 
z jiných dalších přírodních materiálů, pod-
le toho, co se komu líbí.“ Efektní 
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Knihy pro deset úspěšných luštitelů křížovky

Velikonoční pohodu má umocnit křížovka, kterou vám právě předkládá-
me. V tajence je obsažen začátek věty, končící slovy ...V ROCE 1457V ROCE 1457. Už 
z toho je patrné, že se tajenka vztahuje k výročí, které město Chomutov 
letos slaví a jemuž je věnována vnitřní dvoustrana magazínu. Soutěží 
se opět o knihy z produkce města. Deset vylosovaných výherců si bude 
moci vybrat mezi tituly Chomutovsko slovem a obrazem a České ku-
riozity, první tři pak dostanou i Vlastivědu Chomutovska. Vyluštěnou 
tajenku spolu s adresou vepište do kuponu, vystřihněte ho a do 
20. dubna 20. dubna ho poštou v obálce (Magistrát města Chomutova – Chomu-
tovské noviny, Zborovská 4602, Chomutov, 430 28) nebo osobně vho-
zením do schránky, která se nachází na stěně historické radnice vedle 
vchodu z Chelčického ul., doručte do redakce. Deset vylosovaných vý-
herců vyrozumíme dopisem a jejich jména zveřejníme v CHN 2. května.  

soutěžní kupon  
jméno a příjmení: .............................................................................................................................

adresa: ...........................................................................................................................................................

správné znění tajenky: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  V ROCE 1457V ROCE 1457.
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Poslední dubnový víkend bude městský 
park mezi divadlem a lázněmi opět pat-
řit vyvrcholení Chomutovských slavnos-
tí. I letos tomu budou předcházet zají-
mavé doprovodné akce. Slavnosti zahájí 
už v neděli 22. dubna Den Země v areálu 
Podkrušnohorského zooparku, na němž 
mimo jiné za přítomnosti známých osob-
ností proběhnou křtiny mláďat. Jak pro-
zradil Martin Pilař ze zooparku, budou 
to například Steve L. Lichtag, proslulý 
autor přírodovědných filmů, zejména 
o žralocích, a Marta Kubišová. V pondělí 
pak proběhne na sportovištích Správy 
sportovních zařízení a hřištích chomu-
tovských škol Den plný sportu a o den 
později Malování pro radost oblíbené 
dětmi z mateřinek.

V pátek 27. dubna zahájí historickou část 
slavností večerní představení s následují-
cím lampionovým průvodem. „Letos jsou 
Chomutovské slavnosti zaměřeny na 
jubileum pro historii města významné, 
oslavíme pětisté padesáté výročí udě-
lení erbu a potvrzení městských výsad 
včetně významného práva obchodování 
se solí,“ uvedla k tématickému zaměření 
Iva Josífková, vedoucí oddělení vnějších 
vztahů chomutovské radnice. Po oba 
víkendy pak bude park patřit obvyklému 
programu. V něm se budou střídat sku-
piny historického šermu, dobová muzika 
s kejklíři a divadelní představení. Atmo-
sféru dokreslí desítky prodejních stánků 
s dobovými řemesly a jejich produkty, 
svou práci budou předvádět kováři, 
svíčkaři, pekaři a podobně. K mání bude 
medovina, koření, dřevěné zbraně pro 
ty nejmenší rytíře, ale i repliky zbraní 
historických a řada dalších zajímavostí. 
A tak jako na středověkých jarmarcích, 
ani na tom současném nemůže chybět 
spousta dobrot nejrůznějšího druhu pro 
malé i velké. 

Oslavy výročí udělení erbu 
a práva obchodování se solí

V sobotu budou mít děti stejně jako vlo-
ni možnost soutěžit o pasování na páža-
ta a panoše, v neděli pak přibude i sou-
těž o ochranu solné stezky pro dospělé. 
Se solí bude spojena i akce, jejímž pro-
střednictvím se město Chomutov pokusí 
zapsat do České knihy rekordů. V neděli 
29. dubna od deseti do třinácti hodin 
se bude ve velké kádi shromažďovat sůl 
a pokud se podaří jí sebrat dostatečné 
množství, pracovníci pelhřimovské agen-
tury Dobrý den, kteří podobné kuriozity 
evidují, rekord zaregistrují.

Sobotní program obohatí rovněž tradiční 
sraz historických vozidel, která se sje-

dou na parkovišti mezi Delvitou a Prio-
rem, a tečkou za slavnostmi bude prv-
ního května přehlídka mažoretkových 
skupin na náměstí 1. máje. (lm)  (lm) 

K Chomutovským slavnostem neod-
myslitelně patří kromě mnoha jiných 
zajímavostí rytířské souboje, prodejní 
stánky s řemeslnými výrobky i sraz au-
tomobilových veteránů a jejich následná 
projížďka městem (ilustrační fotografie 
z minulých ročníků). Nic z toho nebude 
chybět ani letos. (foto: sk)(foto: sk)
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