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Z NYNÍ VYSAZENÝCH 
ROSTLIN VZNIKAJÍ 
I NOVÉ ZÁHONY
Technické služby v uplynulých týdnech vysadily tisíce nových 
rostlin. „Někde tak vznikly zcela nové záhony, jinde jsme museli 
dosazovat rostliny do již zavedených záhonů nebo živých 
plotů. V parku v Bezručově ulici jsme vysadili jabloňovou alej,“ 
uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek. V záhonech nejčastěji přibyly levandule, tavolníky, 
mochny, hortenzie, kdoule nebo třezalky. Zcela nové záhony 
vznikly na sídlišti Písečná a ve Zborovské ulici na místě, kde 
se prováděly výkopové práce. Místo je tak znovu pěkně 
upravené. „Do středového pásu a do záhonů podél nich jsme 
doplnili nové sazenice za uhynulé rostliny od Písečné až po 
Kamennou, dosazovali jsme také keře do živých plotů v ulicích 
Čelakovského, 17. listopadu a Hornická,“ vyjmenoval vedoucí 
veřejné zeleně Daniel Voborník. 

� aktuality
 4 ZE SBÍRKY CHOMUTOV 

POMÁHÁ MOHOU 
POTŘEBNÍ NOVĚ ZÍSKAT 
I FINANČNÍ DARY
Město a jeho obyvatelé budou 
letos pomáhat prostřednictvím 
charitativní sbírky Chomutov 
pomáhá.

� aktuality
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JE LETOS ON-LINE, OHK 
NABÍZÍ PŘEHLED ŠKOL
Již 19 let pořádá Okresní 
hospodářská komora 
v Chomutově společně 
s Hospodářskou a sociální radou 
Chomutovska tradiční výstavu 
Vzdělávání.

� téma
 6 KRIZE I ZRUŠENÍ 

SUPERHRUBÉ MZDY 
PŘISPĚLY K NAVÝŠENÍ 
SCHODKU ROZPOČTU 
NA LETOŠNÍ ROK
Celkový objem rozpočtu města 
na letošní rok činí necelých 1,4 
miliardy korun. Čisté příjmy, 
bez zápočtu zůstatků na účtech 
z minulých let, jsou plánované 
ve výši zhruba 1,05 miliardy.

� rozhovor
 8 KATEŘINA JELÍNKOVÁ: 

POSLEDNÍ ZPRÁVA BYLA 
O TOM, ŽE JSOU VOJSKA 
V CHOMUTOVĚ
O invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa 
v roce 1968 se Chomutované 
dozvěděli z úst Kateřiny 
Jelínkové z utajené redakce 
rozhlasu v Ruské ulici.

� minitéma
 9 DO DLUHŮ SE MOHOU 

DOSTAT I PŘEDŠKOLÁCI, 
JAKO PLNOLETÍ JSOU 
HNED V EXEKUCI
Novela občanského zákoníku 
by to mohla změnit, zatím 
s problémem bojuje Člověk 
v tísni.

� kultura
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UKAZUJE UMĚLECKOU 
RŮZNORODOST
Ještě před prosincovým 
opětovným uzavřením 
galerií se v chomutovském 
Špejcharu konala vernisáž 
k výstavě 7UM.

� sport
 22 ARTUR OMAROV 

ZÍSKAL ŽIVOTNÍ 
BRONZ
Málokterý sportovec bude 
na rok 2020 vzpomínat 
v dobrém. Jednou z výjimek 
je zápasník Artur Omarov, 
který v prosinci dosáhl 
největšího úspěchu své 
kariéry.

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme výrečka malého – sovu 
velikosti špačka, vzácně hnízdící i na 
našem území. Pírka připomínající 
ouška mu pomáhají předstírat, že je 
kouskem suché větve.

Magistrát města Chomutova 
(radnice, Zborovská ulice, 
Husovo náměstí)
pondělí, středa:  08 až 11 h, 
 15 až 17 h
úterý, čtvrtek:  08 až 11 h,
 13 až 15 h

Finanční úřad Chomutov
pondělí:  08 až 13 h
středa 08 až 13 h

Katastrální úřad Chomutov
pondělí:  08 až 17 h
středa: 08 až 17 h

Úřad práce Chomutov
pondělí, středa:  08 až 12 h,
 13 až 17 h

Okresní soud Chomutov
pondělí:  7.30 až 16.30 h
úterý, čtvrtek:  7.30 až 15 h
středa:  7.30 až 15.30 h
pátek:  7.30 až 14 h

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

Vzhledem k možnému vývoji 
situace v nouzovém stavu je 
nutné informace aktuálně 
ověřit.

ÚŘEDNÍ HODINY 
VE STAVU NOUZE
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Zoopark k největšímu oslu na světě 
pořídil i toho nejmenšího

Ze sbírky Chomutov pomáhá mohou 
potřební nově získat i finanční dary

Roztomilého oslího prcka si děti 
určitě zamilují. Jmenuje se Bony, 
je to středozemní miniaturní osel 
a chomutovský zoopark ho nedávno 

získal ze soukromého chovu do své 
pestré oslí skupiny.

Devítiletý oslík je původem 
z Francie a celé jeho jméno zní Bony 

du Varon. Je to narážka na jeho cha-
rakteristickou výšku, protože Les 
Cabales du Varon je název hobití 
vesničky ve Francii. A tenhle oslík 
by se do Hobitína hodil, protože je to 
nejmenší druh osla na světě.

Až se brány zooparku opět ote-
vřou, určitě by návštěvníci oslí ohradu 
neměli vynechat. „Povedlo se nám, po 
čem jsme toužili, budeme mít vedle 
sebe v ohradách největšího a nej-
menšího osla na světě, lidé na vlastní 
oči uvidí ten ohromný rozdíl mezi 
nimi,“ uvedla ředitelka zooparku Věra 
Fryčová. Rozdíl je to opravdu pro-
pastný. Obří osel poitouský, kterého 
zoopark pořídil loni v lednu, může 
mít v kohoutku až 155 centimetrů, 
zatímco u středozemních miniaturních 
oslů je to maximálně 91 centimetrů.

Pořízení miniaturního oslíka si 
dokonce vyžádá úpravy v oplocení 
současného výběhu. „Ohradu pro 
Bonyho budeme muset upravit, aby 
se nám někde neprotáhl ven mezi 

lidi,“ potvrzuje s úsměvem vedoucí 
zoologie Miroslav Brtnický. Jak 
doplnil, zoopark se teď bude snažit 
sehnat ještě samičku s jasným cílem 
– zkusit odchovat chomutovského 
zástupce tohoto zajímavého druhu.

Přestože vypadá skoro jako roz-
tomilá hračka, i tenhle osel díky své 
houževnatosti původně sloužil k těžké 
práci. Přepravoval těžší břemena, ta-
hal vodu ze studní a vzhledem ke své 
velikosti také otáčel mlýnské kameny, 
které byly umístěné uvnitř budov.

Plemeno původně pochází ze Sicílie 
a Sardinie, kde ho ale přestali chovat, 
když práci oslíků nahradila technika. 
Zachovalo se díky zájmu Američanů, 
v roce 1929 si americký burzovní ma-
kléř Robert Green na svůj ranč v New 
Jersey dovezl šest klisen a jednoho 
hřebce. Následovaly další importy 
a v roce 1958 byla založena asociace 
chovatelů v Nebrasce. Chov se rozšířil 
i do Kanady a z obou zemí se později 
oslík vrátil zase zpět do Evropy.

Město a jeho obyvatelé budou 
letos pomáhat prostřednictvím cha-
ritativní sbírky Chomutov pomáhá. 
„Cílem sbírky s názvem Chomutov 
pomáhá je shromažďování prostředků 
pro následné poskytování finančních 
příspěvků na přímou pomoc osobám z 
Chomutovska,“ uvedl náměstek primá-

tora David Dinda. Tato veřejná sbírka 
je určena pro obyvatele, které postihla 
živelní katastrofa či nenadálá událost a 
také pro osoby se zdravotním, mentál-
ním a kombinovaným postižením.

V minulosti poskytovalo město 
ze sbírky zdravotní a kompenzační 
pomůcky, které byly zapotřebí. Nově 

umožňuje veřejná sbírka přímé poskyt-
nutí finančního daru, což je pro obdaro-
vané osoby výrazně jednodušší. Vždy 
se bude jednat o účelový dar s příkazem 
a obdarovaný musí prokázat, že účel, 
pro který bude případný dar poskytnut, 
byl naplněn.

Sbírka je krajským úřadem povo-

lena na dobu neurčitou a každý rok 
bude podléhat vyúčtování. Kdo by 
chtěl přispět, může třemi způsoby. 
Nejjednodušší je přispět libovol-
nou částkou na bankovní účet číslo 
430430/2700, dále do pokladny na ma-
gistrátu nebo při různých příležitostech 
do speciálních pokladniček. 

Lidé mohou opět nabízet 
městu byty k výkupu

Chomutov i v letošním roce po-
kračuje ve výkupu bytů v osobním 
vlastnictví. Cílem záměru zůstává po-
moc lidem v nelehké životní situaci a 
zároveň zamezení obchodu s chudobou. 
Vykoupené byty budou určené přede-
vším matkám samoživitelkám, seni-
orům nebo mladistvým, kteří opustili 
dětský domov. Město má na akci letos 
připraveno 6,6 milionu korun.

Nabízená nemovitost musí být v 
soukromém vlastnictví a nesmí být 
například zastavena žádnými dluhy spo-
jenými s užíváním bytu. Také musí být 
ihned obyvatelná. Byt musí být vybaven 
základním vybavením, tedy sprchou 
nebo vanou, umyvadlem, toaletou, ku-

chyňskou linkou, varnou deskou a trou-
bou. Byt může být umístěn v kterékoliv 
části města Chomutova kromě vyčle-
něných lokalit na Kamenné a v lokalitě 
okolo okresního soudu v Chomutově. 
Nemovitost bude vykoupena za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou, nejvýše 
za cenu znaleckého posudku. 

Podmínkou pro nové obyvatele 
vykoupených bytů bude řádné placení 
a dodržování předem stanovených pra-
videl. Budou k nim docházet sociální 
pracovníci, kteří jim zajistí poradenství 
spojené s bydlením. 

Více informací o podmínkách vý-
kupu zájemci naleznou na  
www.vykupbytuchomutov.cz.

Manželé z Chomutova oslavili 
kamennou svatbu

Kamennou svatbu oslavili 
v prosinci manželé Marta a Rudolf 
Šetkovi z Chomutova. Ti byli 24. 
prosince 1955 oddáni v Chomutově, 
obřadní síň pak navštívili znovu 
po padesáti letech při oslavě zlaté 
svatby a následně po dalších de-
seti letech při diamantové svatbě. 
Kamennou svatbu však vzhledem 
k pandemii koronaviru takzvaným 
znovuoddáním oslavit nemohli. 
„Přesto alespoň touto formou 
přejeme manželům do dalších let 
mnoho lásky, respektu ve společ-
ném soužití a v dnešní době je nutné 
přát i pevné zdraví. Pětašedesát let 
strávených v manželství je v součas-

nosti opravdu ojedinělá událost, je 
to vzácné jubileum,“ uvedl primátor 
města Marek Hrabáč. 

Fotografie zachycuje manžele v den jejich 
svatby před pětašedesáti lety.
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KRÁTCE
DEZINFEKCE V MHD
Dopravní podnik instaloval do 
všech vozidel MHD bezdotyko-
vé dávkovače dezinfekce. Dáv-
kovače jsou také v přepravních 
kancelářích, dílnách, myčkách 
a v administrativní budově. 

PRO KNIHY K OKÉNKU
Objednané knihy i další mate-
riály z knihovny si lidé mohou 
vyzvedávat přes výdejní 
okénko ve všední dny od 9 do 
18 hodin a v sobotu od 9 do 
12 hodin. Seniorům knihovna 
nabízí odvoz knih domů.

LAVIČKY U HŘIŠTĚ
Technické služby v uplynulých 
dnech nainstalovaly nové 
lavičky u dětského hřiště v ulici 
Ak. Heyrovského. 

STEZKA JE UKLIZENÁ
Členové Muzea čs. opevnění Na 
Kočičáku na začátku letošního 
roku uklidili naučnou stezku 
v okolí muzea. Nacházelo se na 
ní mnoho odpadků a několik 
černých skládek. 

DOKUMENT 
O OBJEVECH
Chomutovské muzeum se 
podílelo na tvorbě krátkého 
dokumentu, který je věnován 
objevům uskutečněným při 
restaurování v klášterním 
kostele Čtrnácti sv. Pomocníků 
v Kadani. Video je na YouTube.

MĚSTO NABÍZÍ POMOC
Na webových stránkách www.
chomutopomaha.cz se mohou 
zaregistrovat dobrovolníci, 
kteří nabízí pomoc ostatním 
ve stavu nouze, nebo lidé, kteří 
pomoc potřebují. 

Cena za pacht pozemků se zvýšila

O děti do deseti let v nouzovém stavu pečuje ZŠ Školní

Od letošního roku se zvyšuje cena 
za pronájem či propachtování zahrad 
na pozemcích ve vlastnictví města. 
Tuto změnu schválili radní na konci loň-
ského roku. Za metr čtvereční a rok tak 
nájemce či pachtýř místo dvou korun 
zaplatí sedm.

Uvedená cena bude platit pro 
všechny nově uzavírané smlouvy. U stá-
vajících smluv bude pachtovné zvýšeno 
až od ledna 2023. V prvním čtvrtletí le-
tošního roku bude odbor majetku města 

zasílat nájemcům a pachtýřům dopis 
s informací o změně. Těm, kteří za zvý-
šenou cenu již nebudou chtít zahrádky 
využívat, bude smlouva ukončena nej-
později k 31. prosinci 2022.

Poptávka o pacht pozemků k za-
hrádkářským účelům se v posledních 
letech výrazně zvyšuje. „Při místním še-
tření je často zjištěno, že dost zahrádek 
je neudržovaných a nájemce, vzhledem 
k nízkému nájmu, si zahrádku platí, ale 
nevyužívá. Na druhé straně je hodně 

zájemcům, kteří by takovou zahrádku 
rádi využili. Město neměnilo cenu za 
pronájmy a pachty od září roku 2001,“ 
odůvodnila Jitka Řeháková z odboru 
majetku města. 

Změna se zatím netýká zahrádkář-
ských kolonií, ale pouze individuálních 
zahrádek. V případě zahrádkářských 
kolonií jsou smlouvy uzavřeny na dobu 
určitou do prosince 2025, o případném 
navýšení se tak bude rozhodovat až 
později.

Nezbytnou péči pro děti z Chomu-
tova a přilehlých obcí po dobu nou-
zového stavu zajišťuje základní škola 
Školní. Mohou ji navštěvovat děti ve 
věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zá-
stupci jsou zaměstnanci bezpečnostních 
sborů, obecní policie, poskytovatelů 
zdravotních služeb, orgánů ochrany ve-
řejného zdraví, zaměstnanci v sociálních 

službách, příslušníci ozbrojených sil 
a další zákonem určené osoby. „Zajištění 
péče o děti výše uvedených zaměst-
nanců je v této nelehké době v zájmu 
všech obyvatel našeho města. Volba 
ZŠ Školní se ukázala jako správná, jak 
vzhledem k jejímu umístění v centru 
města a blízkosti k jednotlivým složkám 
integrovaného záchranného systému, tak 

i vzhledem k bezproblémovému zvlád-
nutí péče ze strany školy,“ uvedla ve-
doucí odboru školství Martina Kalová.

Péče o děti je zajištěna od 6.00 do 
18.30 hodin v budově školy v Beetho-
venově ulici. V případě zájmu mohou 
rodiče kontaktovat ředitelku školy 
Vlastu Markovou na telefonním čísle 
603 433 790.

První letošní miminko se narodilo
o silvestrovské noci, je jím Eliška

První miminko, které se v letoš-
ním roce narodilo v Chomutově, je 
holčička. Eliška se na svět poprvé 
podívala 1. ledna v 1:46 hodin, vážila 
2 950 gramů a měřila 50 centimetrů. 
V chomutovské porodnici ji za přís-
ných opatření navštívil primátor Marek 
Hrabáč. „Být prvním miminkem roku, 
to nemůže říct každý, je to něco speci-
álního a já přeji oběma hlavně zdraví, 
kterého si v dnešní době musíme 
vážit o mnoho víc než dřív. Rodičům 
určitě přeji spoustu trpělivosti, radosti 

a nesčetně krásných chvil,“ popřál pri-
mátor mamince a předal jí květinu, fi-
nanční dar ve výši 5 tisíc korun a dárky 
pro malou holčičku.

Malou Elišku čekají doma čtyři 
sourozenci - devítiletý Jaroslav, sedmi-
letý Adam a pětiletá dvojčata Natálka 
s Míšou. „Elišku jsme sice neplánovali, 
ale jsme velmi šťastní, že je zdravá 
a má se čile k světu. Už se těšíme, až 
budeme moci jít domů za tatínkem 
a ostatními dětmi,“ uvedla krátce po 
porodu maminka Eliška Šebestová. 

Výstava Vzdělávání je letos on-line, okresní 
hospodářská komora nabízí přehled škol

Již 19 let pořádá Okresní hos-
podářská komora v Chomutově 
společně s Hospodářskou a sociální 
radou Chomutovska tradiční výstavu 
Vzdělávání, která je koncipována jako 
prezentace středních škol pro žáky 8. 
a 9. tříd základních škol. Letošní rok 
však v důsledku pandemie pořadatelé 
nabídli středním školám prezentaci 
jinou než osobní formou, a to on-line. 
„Zajistili jsme velmi intenzivní face-
bookovou kampaň středním školám 
v rámci Ústeckého kraje, které o to 
měly zájem. Cílem je zachovat mož-

nost volby povolání žákům základních 
škol i jejich rodičům,“ uvedla pro-
jektová manažerka OHK Chomutov 
Vendula Pohořalá.

Facebooková kampaň je zaměřena 
na žáky základních a středních škol 
a jejich rodiče.

Nyní je možné využít on-line pře-
hled nabízených vzdělávacích oborů 
na webových stránkách www.ohkcv.
cz. Žáci i jejich rodiče tam najdou pře-
hledný soupis jednotlivých škol, roz-
dělených podle zaměření vzdělávacích 
oborů. Následně se mohou zájemci 

kliknutím dostat na webovou stránku 
konkrétní školy. Přehled středních škol 
nabízí komora i ve formě katalogu, ve 
kterém se nachází seznam zapojených 
středních škol, přehled jejich oborů 
včetně příkladů praxe ve firmách a také 
prezentace jednotlivých škol. Katalog 
je distribuován do základních škol v re-
gionu Chomutovska pro každého žáka 
9. třídy a pro kariérní poradce, k dis-
pozici jej budou mít i zapojené střední 
školy a zároveň bude opět on-line 
k nahlédnutí na webových stránkách 
hospodářské komory.
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Celkový objem rozpočtu města Chomutova na letošní rok činí necelých 1,4 miliardy korun. Čisté příjmy, tedy 
bez zápočtu zůstatků na účtech z minulých let, jsou plánované ve výši zhruba 1,05 miliardy. Výdaje by měly 
dosáhnout výše téměř 1,15 miliardy. Schodek rozpočtu je tedy necelých sto milionů korun.

„Příjmy se oproti loňskému roku 
snížily zhruba o šedesát milionů ko-
run, což je dáno hlavně koronavi-
rovou krizí, dále se snížily vratky 
dotací i kapitálové výnosy. Výdaje 
se nám podařilo oproti loňskému 
roku snížit o deset milionů, přitom 
v této složce musíme také počítat 
s náklady zapříčiněnými krizí, další 
výpadky v příjmech očekáváme 
v souvislosti s aktuálním zrušením 
superhrubé mzdy,“ vysvětlil eko-
nom města Jan Mareš.

NOVÉ ZDROJE PŘÍJMŮ
Jedním ze zdrojů financování 

schodku bude například valorizace 
nájmů, další příjmy město hledá. 
Zastupitelé se nejprve přikláněli 
k výnosům z hazardu. Těch se 
město dobrovolně vzdalo v roce 
2015. Každoročně činily zhruba 
třicet milionů korun. Zákaz heren 
a kasin na území města však stále 
trvá. Příjmy by tak mohlo doplnit 
zvýšení poplatku za odpad či daně 
z nemovitosti, o ničem konkrétním 
však zastupitelé ještě nerozhodli. 
A jak z jednání vyplynulo, spíše 
budou hledat jiné zdroje než navy-
šovat poplatky a daně obyvatel.

ORGANIZACE MĚSTA
V plánu rozpočtu jsou příspěvky 

různým organizacím města ve výši 
přes 470 milionů korun. Nejvíce město 
poskytne technickým službám - téměř 
130 milionů. Necelých sto milionů 
půjde školám, přes osmdesát milionů 
dopravnímu podniku. Dalších skoro 
pětapadesát milionů tvoří výdaje pro 
Kulturu a sport, šestačtyřicet milionů 
pro zoopark, šestadvacet milionů pro 
Chomutovskou knihovnu, přes dvacet 
milionů Sociálním službám a necelých 
pět milionů Městským lesům.

PŘÍJMY MĚSTA
Nejpodstatnější položku příjmové 

části rozpočtu tvoří daňové příjmy, to 
jsou zejména daň z přidané hodnoty 
a daně z příjmů fyzických a právnic-
kých osob, dále pak daň z nemovitých 
věcí a místní nebo správní poplatky. 
Dohromady představují téměř osm-
desát procent plánovaných příjmů na 
letošní rok. Nedaňové příjmy zahrnují 
například poskytované služby, prodej 
zboží, pronájmy nemovitostí, úroky 
z běžných a termínovaných účtů. 
V plánu jsou na letošní rok ve výši 
necelých jedenácti procent celkových 
příjmů. Mezi kapitálové příjmy patří 

příjmy z prodeje dlouhodobého ma-
jetku, hmotného i nehmotného, ovšem 
z pomyslného koláče příjmů si ukrajují 
pouhé necelé procento. Na příjmech 
města se dále podílejí dotace, ty jsou 
součástí z devíti procent.

VÝDAJE MĚSTA
Plánované výdaje města jsou 

rozděleny do dvou skupin. První 
skupina zahrnuje běžné výdaje, tedy 
provozní, které tvoří skoro osmdesát 
procent celkových výdajů. Tyto vý-
daje obsahují plánované položky na 
provoz veřejného osvětlení, údržbu 
zeleně, příspěvek na dopravní ob-
služnost, příspěvky všem zřízeným 
příspěvkovým organizacím, dotace 
obyvatelstvu, sportovním klubům, 
sdružením a prospěšným společnos-
tem, dále se jedná o provoz městské 
policie, služby související s výko-
nem státní správy a samosprávy, 
pojištění. Do této skupiny spadá 
i čtyřprocentní část výdajů na opravy 
a údržbu městského majetku.

Druhá skupina výdajů zahrnuje 
výdaje kapitálové, jedná se o vý-
daje na nové investiční akce města. 
Zabírají necelých sedmnáct procent 
výdajů.

MÉNĚ PENĚZ DO INVESTIC
Rozpočet na letošní rok počítá 

s náklady na investiční akce ve výši 
necelých 198 milionů korun, to je 
zhruba o šestnáct milionů méně než 
loni. Nejvýznamnější investiční akce 
si vyžádají asi 119 milionů. Patří mezi 
ně například nový vjezd, vchod a vrát-
nice do areálu Kamencového jezera, 
dále investice do dopravního hřiště, na 
veřejné osvětlení, revitalizace sídliště 
Zdeňka Štěpánka, zahájení rekon-
strukce Přemyslovy ulice u vstupu do 
areálu Kamencového jezera, oprava 
hydroizolace v Aquasvětě či ob-
nova povrchů komunikací v ulicích 
Wolkerova, Na Příkopech, Březenecká 
a Na Lucině.

REKONSTRUKCE BAZÉNU 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Plánovaná investice za čtrnáct mili-
onů korun se týká rekonstrukce bazénu 
v budově základní školy v Hornické 
ulici. Bazén byl uveden do provozu 
spolu s objektem školy v roce 1973. 
Během bezmála padesátiletého pro-
vozu byla prováděna základní údržba, 
dále probíhaly opravy nebo výměny 
technologického zařízení bazénu. 
Poslední velkou investicí byla rekon-

Krize i zrušení superhrubé mzdy 
přispěly k navýšení schodku 
rozpočtu na letošní rok
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strukce šaten a sprch. „Proto již bylo 
nutné zařadit do plánu investic také 
kompletní rekonstrukci bazénové haly 
včetně bazénové technologie, která by 
odpovídala současným standardům,“ 
uvedla Jana Tröglová, vedoucí oddě-
lení investic a dotací.

V rámci akce je navržena nová 
ocelová nerezová vložka, která bude 
osazena do stávající betonové kon-
strukce bazénu, dále výměna techno-
logického zařízení v úpravně vody, 
výměna strojního zařízení ve strojovně 
včetně nových rozvodů, oprava roz-
vodů vody, kanalizace a elektroinsta-
lace. Rekonstrukcí projde i zázemí 
pro cvičitele, hala s osoušeči vlasů 
a místnosti pro ukládání vysušených 
pomůcek a materiálů. Zároveň budou 
opraveny podlahy a další povrchy 
spolu s výměnou výplní dveří.

ZAHÁJENÍ REVITALIZACE 
KAMENCOVÉHO JEZERA

V letošním roce bude realizačně 
zahájena revitalizace Kamencového 
jezera. Ta navazuje na urbanisticko-ar-
chitektonickou soutěž, která proběhla 
v letech 2017 až 2018. Jejím cílem 
bylo vtisknout areálu Kamencového 
jezera osobitý výraz a vytvořit pří-
jemné místo k odpočinku pro obyva-
tele města i mimoměstské návštěvníky.

První částí realizace je revitalizace 
vstupu do areálu z Přemyslovy ulice. 
Součástí prací je stavba nové pokladny, 
vytvoření Kamencového náměstí a re-
konstrukce přilehlého parkoviště. Dále 
je součástí revitalizace obnova aleje 
lemující v této části Přemyslovu ulici. 
Současná historická pokladna bude 
zachována jako artefakt odkazující na 
historii areálu. Součástí Kamencového 
náměstí bude také fontána ve tvaru 
Kamencového jezera. Tato investice si 
vyžádá dvanáct milionů korun.

V tomto roce budou také zahá-
jeny stavební práce týkající se nového 
vstupu z Mostecké ulice. Z prostoru 
parkoviště u Aquasvěta bude nově 
umožněn vstup nejen do areálu jezera, 
ale také do autokempu. Postavena bude 
nová jednopodlažní recepce autokempu 
s technickým zázemím kempu a také 
nová pokladna pro pěší, jejíž součástí 
budou uzamykatelné boxy na uložení 
kol. Zároveň bude rozšířeno stávající 
parkoviště u Aquasvěta. Práce jsou vy-
číslené na pětadvacet milionů korun.

NOVÁ HYDROIZOLACE 
V AQUASVĚTĚ

V rámci této investiční akce budou 
rekonstruovány podlahové konstrukce 
v bazénových halách, v prostoru ša-
ten, umýváren a technického zázemí. 
Předmětem rekonstrukce jsou hyd-
roizolační vrstvy podlah. „Samotné re-
konstrukci bude předcházet vyklizení 
všech prostor, demontáž prvků kot-

vených do podlahy včetně skluzavek, 
zábradlí, podlahových vpustí, žlabů 
a tribuny pro diváky, dále bude v ba-
zénových halách provedena částečná 
demontáž obkladů. Následně bude 
demontována stávající skladba pod-
lahy a bude provedena nově navržená 
skladba podlah včetně nové dlažby,“ 
popsala jedenáctimilionovou investici 
Jana Tröglová. Po provedení nových 
podlah dojde ke zpětné montáži všech 
prvků.

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Záměrem města je postavit do-

pravní hřiště, které jinde v republice 
nemá obdoby. Napovídají tomu i vyšší 
realizační náklady - sedmnáct milionů 
korun. Zbrusu nové dopravní hřiště 
je situováno do prostoru vedle auto-
školy v ulici E. Krásnohorské. Hlavní 
myšlenkou bylo propojení areálu 
Domovinka s novým dopravním hřiš-
těm. Areály proto budou spojeny cyklo-
stezkou vedoucí mezi autoškolou a are-
álem garáží. Bezpečný přejezd přes 
Kosmovu ulici obstará dlouhý příčný 
práh. Hřiště bude napojeno i z druhé 
strany, tedy z ulice E. Krásnohorské.

Hřiště bude sloužit pro všechny 
věkové skupiny. Budou zde moci jez-
dit děti na odrážedlech, koloběžkách, 
kolech, elektrických vozítkách. Rovněž 
zde budou probíhat dopravní soutěže 
a dopravní výchova v novém zázemí 
s učebnou a skladem. Samozřejmostí 
bude i sociální zázemí pro návštěvníky.

Nejedná se však o standardní 
dopravní hřiště. „Velký důraz byl kla-
den na celkovou vizuální a funkční 
stránku, z tohoto důvodu je rekon-
strukce takto nákladná. Například 
učebna je navržena jako policejní sta-
nice se schodištěm na střechu a krát-
kou lávkou s vyhlídkou. Sklad kol je 
navržen jako vězení se zamřížovanými 
okny. Veškeré objekty budou popnuty 
popínavými rostlinami, zvažují se i ze-
lené střechy,“ upřesnil Stanislav Říha 
z odboru rozvoje a investic.

Aby se na hřišti líbilo i rodičům 
malých dětí, bude zde osazen nový 
mobiliář, lavičky, koše, nové veřejné 
osvětlení. Důraz byl kladen na sadové 
prvky a zeleň obecně. Budou zde 
vysázeny živé ploty a plůtky, nové 
stromy a rozsáhlé květinové záhony. 
Bude zde vymezena louka například 
pro piknik a odpočívání v trávě.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ 
SVĚTELNÉHO SMOGU

Lipská ulice v úseku od za-
čátku obce až k okružní křižovatce 
Palackého dostane nové úsporné LED 
osvětlení, které nesvítí do horní po-
lokoule a neprodukuje tedy světelný 
smog. Barvy světla jsou stejně jako 
jinde v Chomutově nastaveny na hod-
notu 2700K, tedy na příjemnou teplou 

bílou barvu. „Standardně se nová LED 
svítidla pohybují od 3000K výš. My se 
chceme co nejvíce přiblížit původním 
sodíkovým lampám, kde se chroma-
tičnosti pohybovaly kolem 1800K. 
Nové osvětlení bude SMART, každé 
svítidlo dokáže bezdrátově komuni-
kovat s rozvaděčem, který je ovládán 
přes webové rozhraní, lze tedy na 
dálku například regulovat intenzitu 
osvětlení, nastavovat plány intenzit ve 
smyslu snižování intenzity v závislosti 
na čase a podobně,“ dodal Stanislav 
Říha. Nové osvětlení bude pořízeno za 
patnáct milionů korun.

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ 
ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

V roce 2021 se kompletní revi-
talizace dočká i vnitroblok Zdeňka 
Štěpánka. V rámci projekčních pří-
prav proběhla veřejná projednání, ze 
kterých vyplynula výsledná podoba 
projektu. Důraz byl kladen na proble-
matické parkování a rozsáhnou zeleň. 
Bylo složité najít kompromis mezi 
počty parkovacích stání a zachováním 
zeleně v co největší míře. Nakonec se 
podařilo naplánovat více parkova-
cích stání. Stávající zelené plochy 
a stromy budou co nejvíce ochrá-
něny. Zmo dernizováno bude veřejné 
osvětlení, postaveno bude dětské 
hřiště pro nejmenší. Vnitroblok je 
nově koncipován jako obytná zóna 
s nejvyšší dovolenou rychlostí 20 
kilometrů za hodinu a s parkováním 
pouze na místech k tomu určených. 
Záměrem bylo zvýšit bezpečí všech 
účastníků provozu, jak pěších, tak 
řidičů motorových vozidel, a zároveň 
uklidnit neutěšený a zmatečný stav 

parkování. I u tohoto projektu bylo 
myšleno na hospodaření s dešťovou 
vodou. Téměř všechny zpevněné plo-
chy budou z propustného materiálu. 
Rekonstrukcí tedy dojde k většímu 
zásaku dešťových vod, než tomu je 
dnes, kdy je většina povrchových 
vod svedena do jednotné kanalizační 
stoky. Úprava vnitrobloku si vyžádá 
patnáct milionů korun.

OBNOVA POVRCHŮ 
KOMUNIKACÍ

Město Chomutov má na letošní 
rok v zásobníku také připravené 
projekty na obnovy vozovek, tedy 
projekty, které v uličním prostoru nic 
nemění, jen obnovují porušené kryty 
silnic, a tím pádem na ně není třeba 
stavebních povolení. Jedná se o ob-
novy ulic Wolkerova, Na Příkopech, 
Na Lucině a Březenecká v úseku od 
čerpací stanice ke křižovatce Pod 
Strážištěm. „S těmito projekty je na 
příští rok počítáno, avšak může se 
stát, že jeden úsek bude ve výsledku 
nakonec dražší, například z důvodu 
zhoršeného podloží vozovky, takže 
místo čtyř zmíněných úseků bu-
dou opraveny pouze tři,“ upozornil 
Stanislav Říha. Na obnovu povrchů 
je připraveno deset milionů korun.

Odbor rozvoje a investic má při-
pravené i další projekty na obnovu 
komunikací, které by se měly řešit 
v následujících letech. Jedná se na-
příklad o kompletní obnovu páteřní 
komunikace od Březenecké přes 
Kamennou, Zahradní až k Písečné 
nebo o velice neutěšenou a často 
zmiňovanou komunikaci v ulici Pod 
Strážištěm
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Jak jste se stavěla ještě před 
příjezdem armád pěti států 
Varšavské smlouvy k tehdejšímu 
komunistickému režimu?

Já jsem tak vlastně vyrůstala, 
nepřišlo mi na tom nic zvláštního. 
V období dospívání se však začaly 
objevovat první signály, že něco 
není zcela v pořádku. Byli jsme 
mladí, užívali jsme si života, záro-
veň se nás ale začaly dotýkat teh-
dejší zákazy. Vadilo nám, že nemů-
žeme cestovat, cítili jsme a z růz-
ných zpráv se k nám dostávalo, 
že jsme jakoby pozadu ve vývoji 
oproti jiným státům. Mnoho věcí 
se nám zdálo absurdních, například 
když jsem měla jet na svatbu do 
Ameriky a musela jsem si shánět 
a vyběhávat mnoho různých povo-
lení, abych mohla projet Jugoslávií, 
přitom do Ameriky jako takové 
bych se dostala bez problémů. To 
bylo zvláštní pro mladého člověka. 
To však nebylo nic zcela zásadního. 
Událost, která mi zcela změnila 
názor na tehdejší dobu a otevřela 
oči, přišla, když jsem studovala 
v Plesné u Chebu.
Co se tam stalo?

Přímo tam vlastně nic. Studovala 
jsem textilní školu, u toho pracovala 
a samozřejmě se bavila s přáteli. 
Mezi ně patřili i vojáci pohraniční 
stráže. Od nich jsme se v roce 1956 
dozvěděli o událostech v Maďarsku. 
Mnozí z nich tam měli rodiny, a tak 
měli zprávy o tom, že jsou tam 
nepokoje proti režimu a že se tam 
střílí do lidí. Zemřeli tam i členové 

rodin našich přátel. Tenkrát to pro 
mě byla strašná rána, nic jsem ne-
chápala. Proč se to děje? Jak se to 
mohlo stát? Nevěděli jsme, co máme 
dělat. Na tuto událost velmi nerada 
vzpomínám, ale ovlivnila mě na celý 
život.
Proto jste se pak rozhodla být 
hlasatelkou v rozhlase?

Tomu předcházelo mnoho ji-
ných událostí. Po škole jsem se 
vrátila do Chomutova a začala jsem 

pracovat ve válcovnách, po nějaké 
době v telefonní centrále válco-
ven. V tu dobu už existovaly různé 
skupiny, které byly proti režimu, 
a já jsem do jedné z nich patřila. 
Protože jsem uměla hezky psát, 
psala jsem tajné dopisy a dálko-
pisy. Díky práci v ústředně jsem se 
nebála hovořit a časem mě oslovili 
lidé ze skupiny, zda bych nechtěla 
jít do rozhlasu. Chtěla jsem.
Co jste tehdy hlásili?

Dostávali jsme zprávy právě od 
paní Moučkové. K nim do rozhlasu 
přicházeli různí lidé, aktivisté či 
novináři a přinášeli jim zprávy, 
paní Moučková nám je pak tele-
fonicky předávala a my jsme je 
hlásili. Týkaly se tehdejšího dění, 
Varšavské smlouvy, ale i jiných 
událostí.
Byly to signály, že by mohlo 

dojít k něčemu významnému, 
k okupaci?

Vůbec ne. Atmosféra tady byla 
naprosto v normálu té doby.
Kdy se to tedy začalo měnit?

My jsme se tenkrát, to bylo 
den před okupací, vraceli s rodiči 
z chaty a autem jsme vjeli mezi 
konvoj tanků a vojenských aut. 
Bylo to velmi nepříjemné, ale vů-
bec jsme nevěděli, co se děje, sna-
žili jsme se navzájem přesvědčit, že 

o nic nejde. Jenže k ránu druhého 
dne jsme od paní Moučkové dostali 
zprávu o příjezdu tanků. To byla 
neuvěřitelná zpráva, naprosto neu-
věřitelná. Jak mohou jen tak přijet 
do výsostného samostatného státu? 
Bylo to zvláštní, ale okamžitě jsme 
věděli, že budeme muset s vysílá-
ním přestat, jinak nás komunisté se-
berou. Pořád jsem měla v paměti ty 
události v Maďarsku a začala jsem 
se bát, že se bude střílet. S kolegy 
jsme se radili, co uděláme.
Jak jste se rozhodli?

V rozhlase byla atmosféra velmi 
napjatá. Jednali jsme o tom, že 
zřejmě budeme muset utéct, scho-
vat se, aby nás nezajali. Dávali 
jsme zprávy do poslední chvíle, 
hlásili jsme, kde se nacházejí voj-
ska, apelovali jsme na lidi, aby se 
zdrželi násilí a nepokojů a jednali 

rozumnou cestou, uklidňovali jsme 
je. Zoufale jsme se chtěli vyvarovat 
toho, aby se začalo střílet do oby-
čejných lidí. Poslední zpráva byla 
o tom, že jsou vojska v Chomutově 
a že nás obsadila. To bylo ve čtyři 
hodiny ráno. Tím chomutovský 
rozhlas utichl. Pak jsme se mu-
seli schovávat. Na tu noc nikdy 
nezapomenu.
Co bylo potom?

Schovávala jsem se asi tři mě-
síce. Rodina vůbec nevěděla, kde 
jsem, co dělám, jestli jsem v po-
řádku. S nikým jsem se nemohla 
stýkat. Komunisté však o mně ně-
jaké zprávy zřejmě měli, tomu na-
svědčovaly různé události v dalších 
letech – podivné chování lidí kolem 
mě, ale hlavně ta událost v roce 
1989. V práci na mě spadl velký 
regál s kartotékou a já jsem ne-
mohla ven, byla jsem zraněná a byl 
velmi těžký. V místnosti se mnou 
bylo mnoho dalších lidí a nikdo mi 
nepomohl. Měli zákaz mi pomoci. 
Pak přišla stará paní a ta mi řekla, 
že kdyby mi pomohla, nevzali by 
ji na operaci, kterou potřebovala. 
Nakonec volali manželovi, aby pro 
mě přišel, ale do telefonu mu řekli, 
že mi nic není, že tam jen ležím. 
Z úrazu jsem se pak léčila roky.
Co cítíte dnes, když si vzpome-
nete na události osmašedesátého?

Pocitů je mnoho – strach, vztek, 
beznaděj. Nejhorší je však vědomí, 
že i dnes o těch událostech lidé ne-
chtějí mluvit. To přesně vystihuje 
tehdejší situaci.

O invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 se Chomutované dozvěděli z úst 
Kateřiny Jelínkové z utajené redakce rozhlasu v Ruské ulici. Tehdy na podobě zpráv spolupracovala 
s hlasatelkou Kamilou Moučkovou a právě po jejím nedávném úmrtí začala pátrat v archivech 
o záznamu, fotce nebo jakékoli jiné připomínce tehdejší situace v Chomutově. Nenašla však nic. 
Připomínkou je tedy nyní její vlastní svědectví.

Kateřina Jelínková:

Poslední zpráva byla o tom, 
že jsou vojska v Chomutově

V ROZHLASE BYLA ATMOSFÉRA VELMI NAPJATÁ. 
JEDNALI JSME O TOM, ŽE ZŘEJMĚ BUDEME MUSET 
UTÉCT, SCHOVAT SE, ABY NÁS NEZAJALI.
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Do dluhů se mohou dostat i předškoláci, 
jako plnoletí jsou hned v exekuci
Novela občanského zákoníku by to mohla změnit, zatím s problémem bojuje Člověk v tísni

Ve třech letech mít tisícikoru-
nový dluh, v patnácti přijít o peníze 
z první brigády a v osmnácti být 
v exekuci. To je bohužel nástin si-
tuací stovek dětí na Chomutovsku, 
z nichž drtivá většina se do dluhů 
dostala bez svého přičinění. Pomoci 
těmto dětem chce organizace Člověk 
v tísni, která se již nyní snaží o ře-
šení jednotlivých případů, ale také 
apeluje na města i různé organi-
zace, aby dluhy dětí nepřehlížely. 
Připravená je také změna občan-
ského zákoníku, tu však ještě po-
slanci neschválili.

Člověk v tísni se angažuje řadu 
let v pomoci právě dětem, které jsou 
zatížené dluhy, jež vznikly mnohdy 
nedbalostí rodičů. „Nejčastěji to 
bývají dluhy za komunální odpad, 
jízdu načerno, regulační poplatek 
v nemocnici, za ošetření v nemoc-
nici, za pokutu v knihovně, ale také 
dluhy, které vznikly z nezaplacených 
půjček rodičů. Máme rozsáhlou 
praxi v jejich zastupování a jsme 
v těchto kazuistikách úspěšní,“ 
uvedla Lenka Stiborová z organizace 
Člověk v tísni.

Návrh novely občanského zá-
koníku má za cíl, aby právě za tyto 
dluhy byli odpovědní rodiče. Dítě 
totiž v mnoha případech o svých 
dluzích vůbec neví. „V předcho-
zích týdnech jsme všem ústavům 
a organizacím v kraji zaslali dopis 
či e-mail, ve kterém jsme žádali 
o spolupráci a zároveň nabízeli po-
moc při zastupování dětí do 18 let, 
po kterých se neoprávněně vymáhají 
pohledávky a jsou nařízené exekuce. 

Pomůžeme jim také zjistit, zda dítě 
někde něco dluží, což je důležitá 
prvotní informace. Organizacím 
nabízíme zejména osobní jednání, 
při kterém se snažíme vysvětlit 
postup oddlužení dítěte, osobní asi-
stenci našeho terénního pracovníka 
a právní zastoupení nezletilé osoby 
zkušenou advokátkou. Advokátka 
zastupující nezletilé vede právní pří-
pady zdarma, tudíž se nikdo nemusí 
bát jakýchkoliv nákladů,“ doplnila 
Lenka Stiborová.

Organizace nejen nabízí pomoc 
dětem, ale zároveň apeluje na různé 
instituce – města, dopravní podniky, 
knihovny a podobně, aby odepsaly 
dluhy dětí a nevymáhaly je po nich. 
Podle návrhu novely by dítě do 18 
let bylo zodpovědné za dluhy do 
výše jeho majetku. Pokud dítě nemá 
žádný majetek ani peníze, nemá 
za své závazky odpovědnost, tím 
pádem by odpovědnost měla přejít 
na rodiče dítěte. „Něco jiného jsou 
případy, kdy dítě způsobí škodu 
například na majetku a podobně, 
zde by mělo odpovědnost přebírat,“ 
upřesnila Lenka Stiborová.

Velkým problémem v činnosti 
organizace je právě dohledávání 
zadlužených dětí. Pokud je dítě na-
příklad v dětském domově, je možné 
právě ve spolupráci s vedením 
domova zjistit, zda jejich svěřenec 
nemá někde dluh. Pokud však dítě 
vyrůstá s rodiči, kteří dluh neřeší, 
nebo s pěstouny či jinými příbuz-
nými, kteří o dluhu nic nevědí, na-
stane většinou právě ta situace, kdy 
dluh vyjde najevo v plnoletosti nebo 

ve chvíli, kdy si dítě zřídí vlastní 
účet. „Navíc pokud se nám podaří 
zjistit zadlužené dítě mladší patnácti 
let a chceme mu pomoci, je to pod-
míněno součinností s rodičem jako 
právním zástupcem. Pokud s námi 
nespolupracuje, nic nedokážeme,“ 
upozornila Lenka Stiborová.

Samotné dítě si kolikrát vůbec 
neuvědomuje, že nějaký závazek má 
a je proti němu vedeno příslušné ří-
zení, co vše to obnáší a jaké jsou ná-
sledky. Odlišné je to pak ve věku od 
15 let výše. Zde se daří rozkrýt více 
případů, jelikož postižený jedinec 
často přichází s prosbou o pomoc 
sám a situaci chce aktivně řešit.

Pracovníci organizace se věnují 
i preventivní osvětě, na možné 
zadlužení upozorňují děti při před-
náškách na školách či v nízkopra-
hových centrech. Data z roku 2017, 
novější k dispozici nejsou, hovoří 
o zhruba čtyřech stovkách zadlu-
žených dětí z Chomutovska, nyní 

již může být číslo daleko vyšší. 
Nejmladšímu dlužníkovi byly 
pouhé tři roky.

PŘÍBĚHY Z PRAXE

Michaela, v dluzích od 9 let
Když si Míša v 16 letech kvůli 

první brigádě zřídila bankovní 
účet, zjistila, že jsou proti ní ve-
deny exekuce kvůli jízdě načerno 
z doby, kdy jí bylo 9 let. K tomu se 
přidal dluh u operátora, kde si na 
ni otec zřídil paušál, který neplatil. 
Celkem vymáhané částky přesa-
hují 130 tisíc korun, které Míša 
může jen velmi těžko splatit, byť 
při škole pracuje na několika bri-
gádách zároveň.

Pavel, v dluzích od 12 let
Pavlovi zemřel ve 12 letech 

otec, jehož byl ze zákona jediným 
dědicem. Otec měl půjčky u ně-
kolika nebankovních společností 
a jeho dluh byl o zhruba 90 tisíc 
vyšší než hodnota jeho majetku. 
Matka jako Pavlova zákonná zá-
stupkyně toto dědictví neodmítla, 
a tak se Pavel bez vlastního vě-
domí ocitl v dluzích, které do do-
sažení dospělosti narostly na úro-
cích na více než 210 tisíc korun.

Lukáš, v dluzích od 6 let
Lukáše chytil revizor dvakrát 

na cestě do školy v první třídě. Byť 
měl diagnostikovanou závislost 
na druhé osobě a později i střední 
mentální retardaci, rodiče se o něj 
dostatečně nestarali, neboť otec 
byl v té době ve vězení a matka 
v azylovém domě. Dopravní pod-
nik přesto obě exekuce nechal od 
rodiny i přes Lukášův vážný zdra-
votní i sociální stav vymáhat.
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Zvláštní pomůcka ulehčí život, 
pokud se zhorší váš stav

Jaké je to po gynekologické operaci?

Mám cukrovku a v této souvis-
losti se mi zhoršuje zrak. Podle 
lékaře je velmi pravděpodobné, 
že brzy přijdu o zrak úplně. Je 
mi 55 let, žiji sama a pobírám in-
validní důchod. Obávám se toho, 
že při úplné slepotě už nebudu 
moct dál bydlet ve svém bytě. 
Prosím, můžete mi poradit, je-li 
možné nějaké řešení?

 Váš problém určitě řešení má. 
Na trhu je dnes dostupná celá řada 
kompenzačních pomůcek, které 
vám umožní zvládat běžné denní 
činnosti. Kompenzační pomůckou 
může být například mobilní telefon 
se zvláštní aplikací pro nevidomé 

či slabozraké, čtečka, hlasový po-
pisovač, indikátor barev, asistenční 
pes či například stavební úprava 
bytu.

Na pořízení kompenzační po-
můcky je možné získat příspěvek 
od státu. Žádost o příspěvek na 
zvláštní pomůcku můžete podat na 
nejbližším úřadu práce. Nárok na 
příspěvek mají osoby s vadou nos-
ného či pohybového ústrojí, dále 
osoby s těžkým postižením zraku 
a sluchu, přičemž toto postižení 
musí mít charakter dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu. 
Za ten se považuje zdravotní stav, 
který podle poznatků lékařské 

vědy trvá či má trvat déle než je-
den rok.

Příspěvek se poskytuje vždy 
s 10% spoluúčastí žadatele. 
Jestliže byste neměla dostatek 
finančních prostředků ke spolu-
účasti, krajská pobočka ÚP ČR 
může určit na základě vaší žádosti 
nižší míru spoluúčasti, minimálně 
však 1 000 Kč. Maximální výše 
příspěvku na zvláštní pomůcku 
činí 350 000 Kč, v případě pří-
spěvku na pořízení „plošiny“ je to 
400 000 Kč.

Pokud se obrátíte na naši 
bezplatnou službu, náš odborný 
pracovník je vám schopen poradit 

se vším, co se týká sociální ob-
lasti (dávky, příspěvky, nárok na 
pomůcky a úpravy a jak si o ně 
zažádat), stejně jako dokáže do-
poručit konkrétní kompenzační 
pomůcku či posoudit rozsah úprav 
přímo ve vašem bytě. Současně 
jsme schopni vám doporučit další 
bezplatné služby, které by vás 
mohly dále podpořit. Naše sociální 
služba je dostupná v celém okrese 
Chomutov pro klienty ve věku od 
18 do 64 let.

 Mgr. Jitka Fricová,
ergoterapeut,

Sociálně aktivizační služba pro OZP
www.aprcr.cz

Mám trochu intimní dotaz. Jak 
je to s možností sexuálních aktivit 
po gynekologické operaci? Můj 
gynekolog mě posílá na odstra-
nění dělohy pro myomy. Obávám 
se ale, že už pak nebudu moci mít 
sexuální styk.

Váš dotaz svědčí o stálém přetr-
vávání mnoha mýtů v této oblasti. 
Naší snahou je, aby každá prove-
dená gynekologická operace mož-
nost pohlavního styku zachovala. 
Nelze to samozřejmě zaručit vždy, 
existují některé zákroky, například 
pro rakovinový nádor, které mo-
hou budoucí sexuální styk omezit. 

Tady se ale jedná o záchranu života 
při závažném život ohrožujícím 
onemocnění. V každém případě by 
ale před naplánováním, tedy tzv. 
indikací gynekologické operace měl 
proběhnout rozhovor s pacientkou, 
zda ještě je sexuálně aktivní a jaké 
jsou její plány do budoucna. V pří-
padě, že je nutné provést zákrok, 
který by mohl možnou sexuální 
aktivitu do budoucna omezit, měla 
by být o tom poučena a souhlasit 
s takovým typem zákroku. Pokud 
již žena není aktivní, a vyloučí i bu-
doucí potřebu, není na tento aspekt 
třeba brát zřetel.

Ve vašem případě se ale jedná 
o běžnou gynekologickou operaci, 
která vás v sexuální aktivitě do 
budoucna nebude nijak omezo-
vat. Samozřejmě po potřebné době 
rekonvalescence. I přes odstranění 
dělohy by se váš sexuální život 
neměl změnit. Děloha jako taková 
není orgán, na kterém by záviselo 
sexuální prožívání. Podrobné in-
formace by vám ale měl dát už váš 
gynekolog, eventuálně operatér.

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
 Gynekologicko-porodnické 

oddělení
Nemocnice Chomutov

Pomoc v hmotné nouzi v době 
koronavirové pandemie
Přišli jste v důsledku koronavi-
rové situace o práci a nemáte tak 
dostatečné finanční prostředky 
na zajištění bydlení? Pokud ne-
zvládáte splácet nájem, telefon 
či internet, pak byste měli vě-
dět o možnosti pomoci, kterou 
přináší sociální dávka hmotné 
nouze – MOP COVID 19.

Jedná se o jednorázovou dávku, 
která je vyplácena všem osobám, 
které nejsou schopny zajistit si své 
základní životní potřeby. Mezi tyto 
potřeby se kromě jídla, bydlení, 
ošacení a hygienických pomůcek 
řadí také hypotéka. Je však též 

možné žádat tuto dávku na provoz 
internetových a telefonních služeb 
u rodin s dětmi, které je v současné 
době využívají v rámci své dis-
tanční výuky.

Je potřeba zdůraznit, že sa-
motná dávka je hodnocena indi-
viduálně a její výši určuje zákon 
o pomoci v hmotné nouzi. Nyní se 
však vychází pouze z 50 % veške-
rých příjmů žadatele. Daná osoba 
musí být prokazatelně v hmotné 
nouzi a využití této dávky směřuje 
na úhradu nezbytného nákladu. 
Za tento náklad se nepokládají 
léky, dluhy, leasing či náklady 

spojené s podnikáním. Žádost 
o mimořádnou okamžitou pomoc 
spojenou s covid-19 je možné 
získat na všech pobočkách Úřadu 
práce ČR či na webovém portálu 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. V žádosti by měly být 
uvedeny všechny kontaktní údaje, 
popis mimořádné události a účel, 
pro který bude dávka využita. 
Nezapomeňte k žádosti přiložit 
Souhlas s předáváním rodného 
čísla České poště (pokud chcete 
dávku vyplatit poštovní poukáz-
kou), potvrzení o příjmu, aktu-
ální výpis z účtu žadatele a osob 

žijících ve společné domácnosti 
a další doklady nutné pro vyhod-
nocení dávky. Vyplněnou žádost 
stačí už jen odevzdat osobně na 
příslušném kontaktním pracovišti 
Úřadu práce České republiky, za-
slat poštou nebo z pohodlí domova 
prostřednictvím datové schránky 
či e-mailem. Pokud si s vyplněním 
žádosti nevíte rady, nezoufejte. 
S tím vám pomohou na jakémko-
liv pracovišti úřadu práce nebo 
prostřednictvím call centra ÚP ČR, 
které funguje každý všední den.

Mgr. Dominika Buriová,
Sociální poradna Kamenná

POŠLETE DOTAZ
Máte otázku ze sociální 
oblasti, na kterou jste nenašli 
odpověď? Pošlete nám 
ji a my zprostředkujeme 
odpověď odborníka ze sociální 
oblasti, řešení krizových 
situací, manželské poradny, 
pracovní rehabilitace. Na vaše 
dotazy odpovídá i primář 
gynekologicko-porodního 
oddělení chomutovské 
nemocnice Michal Zeman.

Neváhejte a pošlete dotaz  
na e-mail:  
pavlina.nevrla@gmail.com. 

VÝZVA
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VE VRCHLICKÉHO ULICI JE VÍCE 
PARKOVACÍCH MÍST
Rekonstrukcí ulice Vrchlického získali místní obyvatelé více 
parkovacích míst. Na travnaté ploše bylo vybudováno 44 
kolmých parkovacích stání z vodopropustné dlažby. Parkoviště 
bylo osazeno silničními obrubníky. Součástí investiční akce 
bylo vybudování tří zpevněných ploch pro kontejnery 
a především nové veřejné osvětlení včetně kabeláže a lamp. 
Město investice přišla na více než dva a půl milionu korun.

STOVKY METRŮ NOVÝCH 
KOMUNIKACÍ V HUSOVĚ ULICI
Třistapadesát metrů nových chodníků a nové komunikace v úseku 
mezi křižovatkami s Bezručovou a Jiráskovou ulicí mají obyvatelé 
Husovy ulice. Nová vozovka má šíři šest metrů a chodníky dva. V ulici 
vzniklo 43 parkovacích míst. Součástí rekonstrukce byla úprava 
stávajícího parkoviště u zdravotního střediska. Parkoviště je nově 
řešené jako jednosměrné s celkem 26 šikmými místy. Ulice i parkoviště 
mají také nové osvětlení s úspornými LED svítidly. Sadové úpravy 
budou provedeny v jarních měsících letošního roku.

V PŘÍSEČNICKÉ ULICI SE CHODÍ  
PO NOVÉM
Další celkovou rekonstrukcí, provedenou v loňském roce, je nová vozovka 
a chodníky v Přísečnické ulici. Celková délka obnoveného úseku je 
271 metrů. Jednosměrná komunikace byla zrekonstruována, vozovka 
získala nový živičný povrch. Po pravé straně je veden chodník z betonové 
dlažby, ze stejného materiálu jsou i sjezdy. Stávající veřejné osvětlení bylo 
také zrekonstruováno, a to jak kabelové vedení, tak lampy, které jsou 
osazeny LED svítidly. Rekonstrukce vyšla na 4 miliony korun. 

NETRADIČNÍ ZASTÁVKA  
MÁ ROSTLINY NA STŘEŠE

Nová zastávka v Palackého ulici naproti obchodní galerii Pošta, kterou 
si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu, vyšla na 
bezmála 400 tisíc korun. Jedná se o stejný typ přístřešku, který byl 

osazen v Kadaňské ulici, jen je delší. Přístřešek disponuje rovněž zelenou 
střechou, která přispívá ke zlepšení klimatu ve městě. Střecha bude 
osazena dalšími zelenými pásy. Design a barevnost přístřešku byly 

zvoleny tak, aby zapadly před galerii Pošta. Střechu tvoří nerezové vany, 
do kterých byly osazeny nasávací „matrace“, které zadržují vlhkost. Na 

nich jsou položeny zelené koberce se suchomilnými rostlinami.
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Výstava 7UM ukazuje uměleckou různorodost

Odehrajeme všechna odložená divadelní 
představení, plánuje Kultura a sport

Nové publikace přiblíží přírodu i železnici

Ještě před prosincovým opětovným 
uzavřením galerií se v chomutovském 
Špejcharu konala vernisáž k výstavě 
7UM. Reprezentativní prostor galerie 
tak zaplnila díla sedmi výtvarníků. 
„Nechtěla jsem však, aby tolik umělců 
pohromadě výtvarně splývalo. Mělo 
by to být jako v životě. Lidé, kteří 
mají rádi třeba hudbu nebo jídlo, se 
sejdou a povídají si o tom s nadšením 
a třeba si dají i vzájemně ochutnat, co 
vytvořili. V umění obrazně a když jde 
o zmiňované jídlo, tak doslova. Každý 
máme jiný vkus, jinou chuť a nejlepší 
je, když je z čeho vybírat. Jen se musí 
sejít opravdu šikovní skladatelé nebo 
kuchaři – chceme přece tu nejlepší 
kvalitu a zároveň překvapení. Šlo mi 
tedy kurátorsky o to ukázat uměleckou 
různorodost a aby si divák mohl třeba 
i vybrat podle svého vkusu,“ uvedla ku-
rátorka výstavy Renáta Mužíková s tím, 
že právě odlišnost výtvarného pojetí au-
torů je další plus. „Člověk, který má rád 
realismus, přijde třeba na Janovského 
nebo na Sedlo, projde si celou výstavu 
a může objevit i kouzlo Janouškovcovy 
abstraktní tvorby nebo ho dostanou fu-

turistické Gyurjanovy objekty. Což se 
stalo. Přesně tyhle ohlasy na expozici 
7UM máme,“ doplnila.

Výstava klade důraz na předsta-
vení individuality autorů. Absolventka 
pražské AVU, akademická malířka 
Klára Sedlo a vedle ní je autodidakt 
Roman Novák, prodavač z Hornbachu. 
Klářiny moderní realistické, perfektně 
řemeslně zpracované obrazy jsou plné 
námětů týkajících se konzumu a toxic-
kých partnerských vztahů, proti tomu 
Romanovy děsivé noční můry vznikají 
nahodile, spíš jako jeho osobní psycho-
terapie. „Ale cit a vášeň – ty jsou v nich 
ve všech. To je spojnice. Ukazujeme, že 
tvorba není o uměleckém vzdělání, ale 
o emocích a lásce k procesu tvorby jako 
takovému. A o poctivosti. Vystavují tu 
také dva absolventi UJEP, učitelé vý-
tvarné výchovy, úspěšní malíři a hlavně 
dlouholetí kamarádi – Miroslav Mužík 
a chomutovský rodák Ladislav Chabr. 
A tak jsme pro ně vybrali společnou, 
horní část galerie, což svědčí o tom, že 
jsou to dobří přátelé a skvěle se dopl-
ňují,“ popsala kurátorka.

Miroslav Mužík vytvořil speciálně 

pro tuto výstavu perfektní cyklus figu-
rálních portrétů malířských velikánů 
– můžete zde vidět Picassa, Muncha, 
Matisse, Chagalla, van Gogha a několik 
dalších obrazů v duchu výrazné barevné 
exprese, kterou ve své tvorbě tento 
umělec preferuje. Ladislav Chabr se na 
výstavě představuje sérií abstraktních 
maleb zvířat a lidí, které působí jako by 
se objevovaly v kouřových signálech 
nebo vzdáleně připomínají jeskynní 
malby v jakémsi novodobém komiksu. 
„Oslovili jsme i skvělého umělce Karla 
Gyurjana, který zde vystavuje své 
objekty na téma Lidské bytí. Najdete 
zde třeba bustu Járy Cimrmana nebo 
velice zajímavé ´kovolidi´ v docela běž-
ných situacích. Plzeňský umělec Pavel 
Janouškovec představuje abstraktní kra-
jinomalby velkých formátů. A sedmým 
výtvarníkem je Michal Janovský. Jeho 
dílo reflektuje tvorbu starých mistrů, 
myslím, že se dá s klidem označit i za 
jejich velice talentovaného následov-
níka. Jeho oblíbenci jsou například 
Delacroix nebo Breugel. Michal je 
samouk a proslavil se jako pastelista 
a nyní vytváří nádherné olejomalby 

s vlastními tématy plnými symboliky,“ 
uzavřela Renáta Mužíková.

Výstava měla původně trvat do 
15. ledna, její zpřístupnění však závisí 
na vládních nařízeních.

Také na podzim musela společ-
nost Kultura a sport Chomutov odložit 
naplánovaná divadelní představení, 
některá dokonce už podruhé. Situace 
je o to smutnější, že chomutovským 
organizátorům se podařilo najít za jarní 
neodehraná představení náhradní ter-
míny na podzim. Jenže se odehrála jen 
část, pak přišla druhá vlna koronavi-
rové krize a opětovné uzavření divadla. 
„Takže nám stále zbývá pět inscenací, 
které jsme měli naplánované a nemohli 

je odehrát,“ potvrzuje Věra Fryčová, 
jednatelka společnosti.

Dvě hry zbývají ještě z jarního 
programu, konkrétně jsou to současná 
komedie Fantastická žena a pak tragiko-
mický příběh Růže pro Algernon podle 
nejslavnější sci-fi povídky Daniela 
Keyse. Další tři divadla pak přerušila 
podzimní krize. „Tam jsme měli naplá-
novanou například novinku Komorního 
divadla Kalich s názvem Butch Cassidy 
a Sundance Kid, kde hrají Josef Polášek 

a Václav Kopta,“ lituje Fryčová. 
Western z Bohnic, jak zní podtitul hry, 
se ovšem nemohl odehrát. Stejně jako 
dojemná komedie z dílny Divadla 
Bolka Polívky Odhalená pravda nebo 
v devadesátých letech i zfilmovaná ko-
medie Klíče na neděli.

Na současnou situaci doplácejí 
především abonenti, kteří si předplatili 
vstupné na jarní i podzimní část kulturní 
sezony. „Jsme si toho vědomi a děláme 
vše pro to, abychom domluvili náhradní 

termíny pro všechny odložené hry,“ říká 
jednatelka s tím, že organizace chce 
na jarní část sezony 2021 přidat ještě 
dvě úplně nová představení. Některé 
termíny už jsou dokonce domluvené. 
„Nechceme ale zveřejňovat pozvánky 
na konkrétní dny, jelikož nikdo v této 
situaci neví, jak se bude vyvíjet,“ dopl-
ňuje Věra Fryčová. Chomutovské diva-
dlo muselo stejně jako všechna ostatní 
kulturní zařízení zavřít kvůli vyhláše-
nému nouzovému stavu 12. října.

Chomutovské muzeum nabízí 
hned dvě nové publikace. Jedna z nich 
potěší milovníky přírody a památek, 
druhá fanoušky železnice.

Letos vychází již dvaapadesátý 
ročník časopisu Památky, příroda, 
život, který již potřetí vychází jako ro-
čenka. Obsahuje články, které se týkají 
regionu Chomutovska a Kadaňska. 
Odborní pracovníci chomutovského 
muzea i jejich kolegové z jiných insti-
tucí zpracovali témata z oboru přírod-
ních věd, archeologie, historie umění 
i nových dějin, které jistě zaujmou 
čtenáře z řad laiků i odborníků.

Časopis obsahuje například 
články o botanickém inventarizač-
ním průzkumu odkaliště elek-
trárny Tušimice, o houbě korá-
lovci, zaniklém kostele sv. Martina 
v Rusové, malíři a grafikovi Franzovi 
Neundlingerovi, Boženě Doušové 
a mnoho dalších.

Kniha s názvem Město Chomutov 
a železnice je vydána k výročí 150 let 
od příjezdu prvního vlaku do města. 
Pojednává o historii tohoto velkého 
železničního uzlu a popisuje širokou 
škálu provozu a změn tratí, které 
ovlivňovaly běžný život města včetně 

řešení některých závažných problémů. 
Autor Jan Kadlec se také zabývá za-
stávkami a železničními stanicemi, 
dále například i dílnami či výtop-
nami. Přináší také informace z období 
okupace a leteckých útoků na areál 
nádraží. Popsány jsou přeložky tratí 
a stavby nových mostů nebo různé 
zajímavosti, například úzkorozchodná 
železnice či vizualizace návrhu no-
vého nádraží. Text je doplněný vel-
kým množstvím historických výkresů, 
dokladů a autentických fotografií.

Kniha i časopis jsou k dostání 
přímo v muzeu nebo je lze objednat 

na e-mailu knihovna@muzeumcho-
mutov.cz. Otevírací doba muzea je zá-
vislá na možných vládních nařízeních.

Expozici se autoři rozhodli nainsta-
lovat i s nejistotou, zda se výstava 
vůbec otevře. Připravovali ji však 
rok a nechtěli přijít o tu radost 
vidět viset vybrané obrazy spolu.

Výběr obrazů Kláry Sedlo obsahu-
je novinky, ale také díla z úspěšné 
série Mostra pro pražskou Galerii 
1 reflektující toxicitu partnerských 
vztahů. Emotikony místo obličejů 
evokují přetvářku, barokní styl 
odkazuje na pompéznost stylizace 
rodinných obrazů té doby.

Tři z výběru sedmi obrazů Michala 
Janovského jsou jeho autopor-
tréty.

Na jednom z obrazů Miroslava 
Mužíka je mezi výtvarnými 
velikány zpodobněn i jeho učitel 
Zdeněk Sýkora.

ZAJÍMAVOSTI
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PAVLÍNA 
NOVÁKOVÁ
V Chomutově vede personální agenturu 
Teamway. Začínala jako odborná asistentka, 
pak se shodou okolností dostala do 
personální agentury. Za pět let ji vedla. 
Následoval rozjezd další agentury, který 
vedla coby zaměstnanec. Pak se rozhodla 
podnikat. Rok pracovala jako recruiter na 
volné noze, ale chyběl jí tým a lidé okolo 
ní. Cesty ji svedly s investory a společně 
založili personální agenturu, kterou Pavlína 
vede. Jejím krédem je dělat dobré jméno 
agenturnímu zaměstnávání.

LUKÁŠ 
TLUSTÝ
Truhlář, který k řemeslu přičichl už jako 
malý. Jeho otec Pavel Kolčava byl truhlář 
a Lukáš mu pomáhal i po absolvování 
učňáku. Pak si v Chomutově prošel sedmi 
firmami a nakonec se rozhodl dělat řemeslo 
na vlastní triko. O zakázky se nebojí, má 
jich vždy minimálně na několik měsíců 
dopředu. Nejdůležitější je prý kromě kvalitní 
práce, vždy dodržet termín. Díky tomu se 
konkurence nebojí a jeho největší reklamou 
je doporučení zákazníků. Najdete ho na 
facebooku.

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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Před padesáti lety zemřel folkový 
písničkář Reinhold Illing z Měděnce

Dne 18. října 1971 zesnul 
v Merk steinu u Cách (něm. Aachen) 
při západní hranici Německa mě-
děnecký rodák, muzikant a sklada-
tel lidových písní, velký vlastenec 
Reinhold Illing, který je v kultur-
ním povědomí německé i české 
veřejnosti neprávem trochu ve stínu 
svého kolegy slavného písničkáře 
Antona Günthera z Božího Daru. 
Pro Chomutovany je zajímavé, že 
světlo světa spatřil a většinu života 
žil v horské části bývalého širšího 
chomutovského okresu.

Narodil se 16. dubna 1884 v Mě-
děnci (něm. Kupferberg), který 
teh dy ještě nebyl ospalou horskou 
obcí s několika desítkami domů, ale 
malým městečkem, v roce 1880 číta-
jícím 179 příbytků a 1 201 obyvatel. 
Již v polovině 19. století byla do této 
obce z Vejprt částečně přenesena 
domácká výroba posamentů. Rovněž 
Illingův otec byl výrobce prýmků 
a svého syna tomuto řemeslu naučil. 
Prýmky se z Měděnce vyvážely dále 
do světa - do Vídně a Budapešti, 
do Švýcarska, Španělska, Anglie, 
Ruska i Ameriky.

Malý Reinhold se narodil do 
muzikální rodiny, kde se hodně zpí-
valo a hrálo na různé hudební ná-
stroje. A tak není divu, že se i on ve 
volném čase věnoval hudbě. V roce 
1903 se dokonce s jednou příseč-
nickou hudební skupinou, ve které 
hrály i jeho sestry, vydal do světa. 
Cestovali především po Řecku. Do 
roku 1906 navštívili Athény, Pireus, 
Soluň, ostrov Krétu a další místa. 
Stesk po vlasti vedl citlivého mla-
dého hudebníka ke skládání prvních 
vlasteneckých písní, jež posílal do 
krušnohorského regionálního tisku. 
Vyšly například v Nových vejprt-
ských novinách, kde Illing uveřej-
ňoval i zprávy ze svých cest. Oboje 
přijímali čtenáři velmi kladně. Další 
cestu s hudbou po Řecku absol-
voval v letech 1908 až 1909. O tři 
roky později, roku 1912, se mladý 
hudebník usadil v Měděnci a ože-
nil. S folkovou zpěvačkou Adelaide 
Bartlovou uzavřel manželství, z ně-
hož vzešlo pět dětí. Uživit tolik hla-
dových krků nešlo muzikou, nýbrž 
prýmkařstvím. Hudba však prová-
zela Illinga dál v jeho volném čase. 
Stal se vedoucím místní hasičské 
kapely, sbormistrem divadelního 
spolku Thalia, vedoucím smíše-
ného pěveckého sboru a od roku 
1931 také měděneckým regenscho-
rim. I do života Illinga tvrdě zasáhl 
poválečný odsun německého oby-
vatelstva z ČSR. Svoji milovanou 
vlast musel opustit v červnu 1945.

Zastavme se ještě u toho hlav-
ního, co nám Reinhold Illing za-
nechal. A tím je jeho hudební dílo. 
Složil 73 písní, jejichž text je psán 
v měděneckém krušnohorském 

dialektu. Z nich čtrnáct bylo vy-
dáno na písničkových pohlednicích 
v nakladatelství Edmund Schröter 
v Kovářské, tehdy Schmiedeberg. 
Jednu píseň, píseň o větru, jsme 
otiskli i s nedokonalým překla-
dem na konci tohoto příspěvku. 
Oblastnímu muzeu v Chomutově se 
podařilo od paní Moniky Knauth, 
která se spolu se svým zesnulým 
manželem a přáteli celý život věno-
vala sběru písní a dalších písemností 
R. Illinga, získat osobní pozůstalost 

tohoto významného měděneckého 
skladatele a interpreta lidových 
písní. Jeho deníky, písňové  
texty, fotografie, dobové časopisy, 
recepty a další písemnosti nyní 
umožní našim badatelům nejen 
blíže poznat Illingovy životní osudy 
a hudební dílo, ale také připomenou 
nářečí a kulturu někdejších obyvatel 
širšího chomutovského regionu i vý-
znamné historické události včetně 
odsunu sudetských Němců z ČSR.

Mgr. Jan Hirsch

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

POHÁR KRÁLE STŘELCŮ
V muzejní sbírce porcelánu 

je uchováván honosný bílý pohár 
se zlatými ozdobami a nápi-
sem „Dem Schützenkönig am 
12ten Oktober 1856“. Vyroben 
byl v Klášterci nad Ohří. Pohár 
vysoký bezmála 30 cm a široký 
23 cm byl odměnou pro krále 
střelců – vítěze soutěže střelec-
kého spolku – z 12. října roku 
1856. Okraj nádoby je tvořen 
zlacenými rokajemi a maskaróny. 

Zdobnými prvky na zlacených 
uchách jsou také busty, tzv. her-
movky, známé z antického tvaro-
sloví. Na poháru bohužel chybí 
údaj o pořádajícím spolku nebo 
místě konání soutěže a ani z mu-
zejní dokumentace jeho původ 
neznáme. 

Střelecký spolek existoval také 
v Chomutově a jeho historie sahá 
až do 16. století. Stará spolková 
tradice ve městě zanikla v roce 
1928, ale od roku 2006 zde pů-

sobí novodobý tzv. Chomutovský 
ostrostřelecký sbor. V muzejních 
sbírkách je nejvzácnější upomín-
kou na starý spolek ostrostřelců 
stříbrný řetěz krále střelců. 
Jeho nejstarší části vznikly již 
v 16. století, v 18. a 19. století jej 
doplnily mince se jmény „králů“ 
a datem konání střeleb. V depozi-
tářích jsou uloženy také ostrostře-
lecké terče nebo dirigentská hůl 
ostrostřelecké dechové hudby.

Milena Bílková

VÍTR (v krušnohorském nářečí Dr Wind)

Kdo přijde do našich hor,  
cítí hned také vítr, 
že jednomu hned vezme klobouk, 
ach, dříve než si to člověk 
uvědomí. 
Některým lidem to způsobí 
mrzutost, mně radost,
když se člověk v běhu musí holt 
pořádně zapřít.  

Ano, vítr, vítr, vítr, přichází rychle, 
mizí, mizí, 
odfoukne nás, odfoukne, se 
šuměním, 
bez oddechu a odpočinku,  
fouká svižně.
Takové děcko je vítr.

Právě nám Krušnohorcům dělá 
vítr tak dobře.  
Ano, o vítr a počasí nemáme 
nouzi. 
Avšak žádnému člověku to 
neublíží, protože si myslí,
že vítr kvílí tak, jako kdyby se 
někdo věšel. 

Není to k smíchu, co člověk 
všechno nalezne?
Existují vám lidé, kteří dělají navíc 
sami „vítr“.
Vystrčí pyšně nos a jsou jako 
bublina!
A pak si člověk opravdu myslí: ti 
jsou něco zvláštního!

Když je u nás větrno,  
přijde poté bouře.
Když větry nevanou,  
je také něco v nepořádku.
To už každé dítě ví,  
byl by to proto hřích,
kdybych se zlobil kvůli malému 
větru.

A s těmi mnoha daněmi brzy 
člověk nevyjde, 
nikdo se už nežení, nikdo nechce, 
aby přiletěl čáp.
Kdo má co pít a jíst, ten potřebuje 
peněz jako hnoje,
jen to jediné, co máme ještě 
zadarmo, je vítr. 
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Služby noclehárny a denního centra 
v Kochově ulici využily stovky lidí

Tři stovky lidí bez přístřeší již 
využily služeb noclehárny nebo den-
ního centra v Kochově ulici. Denní 
centrum a noclehárna pro ženy má za 
sebou úspěšný první rok fungování, 
noclehárna pro muže je v provozu 
pátý rok. „Počet tří set klientů, kteří 
minimálně jednou využili našich 
služeb, nás poměrně překvapil. Jsme 
však rádi, že k nám mají důvěru, což 
bývá někdy překážkou ve spolupráci 
lidí bez přístřeší s různými organi-
zacemi. Kapacita je denně naplněna 
hlavně nyní přes zimu, denní cen-
trum je však vytížené celoročně,“ 
uvedla metodička služeb Lucie 
Průšová z organizace K srdci klíč, 
která noclehárnu provozuje.

Mezi klienty převažují lidé 
z Chomutova, Jirkova a okolních 
obcí, služeb však využívají i mig-
ranti z jiných měst, kteří z nějakého 
důvodu ve městě na čas setrvali. 
„V denním centru si mohou dát tep-
lou polévku, čaj nebo kávu, vyprat 
si oblečení i roušky, vysprchovat se 
a v případě potřeby jim poskytneme 
oblečení nebo deku. Součástí služby 
je však i sociální práce s klienty. 

Nejprve naši pracovníci zmapují si-
tuaci, ve které se klient nachází, zda 
má doklady, není nemocný a jaké má 
potřeby. Často klientům pomáháme 
s hledáním zaměstnání či s vyříze-
ním sociálních dávek,“ upřesnila 
vedoucí zařízení Hana Pitterlingová. 
V návaznosti na tyto služby a při po-
stupném zlepšování životní situace 
klienta mu pak mohou pomoci najít 
i bydlení.

Organizace K srdci klíč do dal-
ších let plánuje spuštění projektu 
na vznik tréninkových pracovních 
míst. Jednalo by se o různé úklidové 
činnosti nebo pomocné práce na 
zkrácený úvazek, které by organi-
zace zprostředkovala klientům noc-
lehárny či denního centra. Lidé, kteří 
jsou delší dobu bez přístřeší, by si 
tam znovu osvojili pracovní návyky 
a snáz by pak našli zaměstnání na 
plný úvazek. „Dále plánujeme v are-
álu noclehárny zřídit i kotce pro psy. 
Klienti, kteří mají čtyřnohého maz-
líčka, často našich služeb nevyuží-
vají právě proto, že ho nemají na noc 
kam dát. Takto by věděli, že je jim 
jejich často jediná spřízněná duše 

nablízku a že je o ni postaráno,“ do-
plnila Lucie Průšová.

Noclehárna pro ženy má kapacitu 
dvou lůžek, pro muže deset lůžek. 
Zařízení funguje od 19. hodiny ve-
černí do 7. hodiny ranní. Podmínkou 
pro přijetí je slušné chování a hy-
gienické návyky klientů. To samé 
platí i u klientů mužské noclehárny 
či denního centra. „Služby mo-
hou využívat lidé bez přístřeší od 
18 let. Musí se zde chovat slušně, 
neakceptujeme agresivní nebo vul-

gární chování,“ upozornila Hana 
Pitterlingová.

Nízkoprahové denní centrum 
může v jednu chvíli navštívit až 
dvanáct klientů, mohou zde být až 
dvě hodiny. Zařízení je přístupné od 
8 hodin ráno do 18 hodin večer.

Noclehárny i denní centrum fun-
gují každý den v roce. Kdo by chtěl 
zařízení a jeho klientům pomoci, 
může přinést nepotřebné oblečení, 
obuv, deky, spacáky či hygienické 
potřeby.

Projekt Iniciativa pomůže najít práci obtížně 
zaměstnatelným osobám do třiceti let

Pro onkologické pacienty je s pomocí vždy 
k dispozici Kapka 97, pořádá i přednášky

Úřad práce realizuje nový projekt 
s názvem Iniciativa, prostřednictvím 
kterého by měly najít zaměstnání 
obtížně zaměstnatelné osoby mladší 
30 let. Do projektu se mohou zapojit 
nezaměstnaní mladí lidé s kumulací 
znevýhodnění ovlivňujících jejich 
schopnost uplatnit se na trhu práce. 

Mezi tyto hendikepy patří napří-
klad doba evidence na úřadu práce 
minimálně šest měsíců, zdravotní 
postižení, žádná nebo nízká úroveň 
kvalifikace, období po výkonu trestu 
odnětí svobody a další.

Klienti v projektu mohou absol-
vovat vstupní poradenský pohovor, 

skupinové poradenství, návrat do 
systému vzdělávání, rekvalifikaci, 
práci na zkoušku či odbornou praxi. 
Na základě vstupního poradenského 
pohovoru budou uchazeči nabídnuty 
aktivity podle jeho individuálních 
potřeb, jež mu umožní či usnadní 
návrat na trh práce. Dlouhodobější 

aktivitou navazující na vstupní po-
hovor je nabídka skupinového po-
radenství. Účelem této aktivity je 
zaujmout klienta a ujistit ho o efek-
tivnosti jeho zapojení a pomoci mu 
řešit aktuální tíživou situaci.

Více informací poskytne každá po-
bočka úřadu práce v Ústeckém kraji.

Nemocným a lidem v jejich okolí 
pomáhá organizace Kapka 97. Ta po-
skytuje poradenství, pořádá přednášky 
na školách a také rekondiční pobyty 
pro své klienty. V centru pracují i ženy, 
které si samy onkologickým onemoc-
něním prošly a mnohá úskalí nemoci 
zažily na vlastní kůži. Nyní se setkávají, 
pořádají výlety, vyrábějí v tvořivé dílně 
a mohou při tom sdílet své zkušenosti.

Oblíbené jsou i rekondiční po-
byty, které organizace pořádá. „Jak 

už se přesvědčily desítky našich 
klientů, rekondiční pobyty jsou 
balzámem na duši i tělo. Jedná se 
o jedinečnou možnost, jak zůstat ak-
tivní i ve vyšším věku. Volíme čistá 
a klidná prostředí, kde je možné vy-
užívat turistiku, rehabilitační cvičení, 
cvičení v bazénu či masáže,“ vysvět-
lila Marcela Vörösová z občanského 
sdružení Kapka 97. Pobyty mají 
velký význam z hlediska fyzické, 
duševní i sociální aktivizace. „Proto 

jsou určeny především pacientům 
po onkologické léčbě a seniorům. 
Naším cílem není pouhá dovolená, 
hlavním smyslem těchto ozdravných 
pobytů je nový kontakt se sociálním 
prostředím, možnost poznat nové 
přátele, chránit se před sociálním vy-
loučením a negativními stereotypy. 
Pobyty kladně hodnotí i lékaři cho-
mutovské onkologie,“ doplnila.

Pro širokou veřejnost jsou určeny 
internetové stránky www.kapka97.cz, 

kde lidé najdou i internetovou po-
radnu. Pro seniory pořádá Kapka 97 
mimo jiné i kurzy počítačové do-
vednosti, pro studenty středních škol 
zase přednášky na téma prevence ra-
koviny prsu a nácvik samovyšetření. 
Program je vhodný také pro ženské 
kolektivy. V současné době organi-
zace jako mnohé další přizpůsobuje 
svou činnost vládním opatřením 
v rámci nouzového stavu. Kapku 97 
najdou lidé v přízemí polikliniky.
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Chomutov má fakultní školu Fakulty 
zdravotnických studií UJEP

Prvňáčci se učili o hygieně 
hravě a zábavně

Ani letos děti nepřišly 
o mikulášskou nadílku

Třeťáci svěřovali své pocity plyšákům

Historicky prvními nositeli přídomku 
Fakultní škola Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem se staly čtyři 
střední školy z Ústeckého kraje, mezi 
nimi chomutovská Střední odborná škola 
energetická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola. „Naše 
spolupráce s fakultou byla tímto aktem 
oficiálně potvrzena, děkujeme za ocenění 

naší dosavadní činnosti a přijímáme 
nové výzvy do budoucna. Fakulta mimo 
jiné nabízí studijní program učitelství 
odborných předmětů pro zdravotnické 
školy. Jsme připraveni plně se věnovat 
budoucím odborným učitelkám a přivítat 
je v našich řadách,“ sdělil ředitel ESOZ 
Jan Mareš.

Děkan fakulty Zdeněk Havel pře-
dal ředitelům škol osvědčení o udělení 

statutu Fakultní škola FZS UJEP. „Jde 
o střední školy, s nimiž fakulta již v mi-
nulosti zahájila spolupráci, například 
podpisem smlouvy o zabezpečování 
pedagogické praxe pro náš nově akredi-
tovaný navazující magisterský studijní 
program učitelství odborných předmětů 
pro zdravotnické školy,“ vysvětlil děkan.

Slavnostní předání proběhlo v ome-
zeném počtu účastníků, pozvání přesto 

přijali i radní Ústeckého kraje Jindra 
Zalabáková a Radim Laibl. „Oba vyjá-
dřili potěšení z této nové formy spolu-
práce mezi dvěma různými typy škol 
a ujistili přítomné, že jak zdravotnictví, 
tak vzdělání zůstane na krajské úrovni 
prioritou,“ uvedl proděkan fakulty Karel 
Hrach. Na závěr setkání se mohli hosté 
seznámit s fakultní technologickou no-
vinkou – virtuálním pitevním stolem.

Prvňáčci ze základní školy Kadaň-
ská se hravě učili správně dodržovat 
hygienu v rámci programu Státního 
zdravotního ústavu s názvem Hravě 
o hygieně. Děti se rozdělily do družstev 
a vymyslely název týmu. „Pak se nasta-
vila pravidla soutěžení a mohlo se začít. 
Děti skládaly příběh o chlapci, hledaly 
správné dvojice obrázků, povídaly si 
o tom, kdy a jak si myjí ruce. Také se 
naučily říkanku, která učí, jak si správně 
mýt ruce. Největší zábavou byla hra na 
bacily. Děti si posypaly ruce zásypem 
– to byly ty bacily a šly si je následně 
umýt. Každý si myslel, že si je myje 

dlouho a dobře, ale jak brzy děti zjistily, 
nebylo tomu tak,“ popsala hru třídní 
učitelka Ivana Lhotáková. „Kouzelná” 
baterka jim totiž ukázala, že někomu zá-
syp na rukách zůstal i po umytí.

Krátké video o domácnosti prvňáč-
kům ukázalo, jaké chyby se dělají při 
hygieně potravin. Čas utekl jako voda 
a soutěžní program skončil, týmy si 
spočítaly body, vítěznému týmu všichni 
zatleskali a pogratulovali, ale nikoho 
nemuselo mrzet, že nevyhrál, protože 
odměny ve formě cestovního kartáčku 
na zuby, samolepek a říkanky čekaly na 
každého.

Celé prosincové dopoledne na-
děloval Mikuláš dětem ze Základní 
školy speciální a Mateřské školy 
v Palachově ulici. „Protože jsme ne-
chtěli připravit děti o společné prožití 
tradičního svátku a přitom bylo nutné 
dodržet všechna nastavená hygienická 
opatření, domluvili jsme s Mikulášem, 
že letos přijde se svojí čertovskou par-
tou na zahradu,“ řekla ředitelka školy 
Jana Sejnová. „Třídy se střídaly podle 
předem nastaveného časového harmo-
nogramu tak, aby nedošlo k jejich pro-
míchávání a přitom byl dostatek času, 
aby si to všichni společně pořádně 

užili,“ dodala.
Na zahradě školky se ráno objevilo 

peklo jako z pohádky. Čerti u ohně 
vařili čertovskou polévku a tropili 
taškařice, Mikuláš nanosil dobroty 
do osvětleného altánku a čekal, až za 
ním děti se svými učitelkami přijdou. 
A když pak děti po skupinkách přišly, 
popovídaly si s čerty, plnily jednodu-
ché úkoly a ty nejzlobivější si podaly 
s čerty ruce a slibovaly poslušnost. 
Pak společně proběhly vrbovým tu-
nelem k Mikuláši, kterému zazpívaly 
písničku či řekly básničku. Za odměnu 
každý dostal sladkou nadílku.

Na konci listopadu se do školy po 
nucené přestávce opět vrátili i třeťáci 
ze základní školy Kadaňská. Protože 
distanční výuka byla v mnohém ná-
ročná, rozhodla se třídní učitelka Tereza 
Vosáhlová realizovat dvě hodiny jako 
třídnické, a to ve spolupráci se školní 
psycholožkou. „Žáci byli nadšení, že 

mohou čas trávit zase spolu. Skrze ply-
šáka Ferdu a jeho kamarádky Emušky 
mohli sdílet své zážitky při distanční vý-
uce a pocity spojené s návratem do školy. 
Zahráli si hru, při které si nahlas připo-
mněli, proč jsou vlastně přáteli a čeho si 
na sobě vzájemně cení,“ popsala psycho-
ložka Kateřina Klímová.

Zábavnou formou žáci opět nastar-
tovali přátelskou atmosféru vzájemné 
spolupráce a pomoci. Také si vzájemně 
sdělili, co se jim líbilo a nelíbilo na vý-
uce doma a co jim vyhovuje více – zda 
distanční výuka či klasická ve škole. 
„Sice drtivě převládl názor, že ve škole 
je to lepší, ale i na vzdělávání doma se 

dají najít pozitiva, jako třeba čas strávený 
s rodinou,“ doplnila Kateřina Klímová.

Třídní učitelka se dozvěděla, co 
dětem doma nejvíce chybělo a které 
děti byly vzájemně v kontaktu a které 
ne, přičemž ostatní spolužáci jim ihned 
poradili, jak se spojit na dálku, kdyby 
podobná situace opět nastala.

Předškoláci 
i žáci konali 

dobré skutky

Babičkám a dědečkům v domově 
pro seniory, sestřičkám na covid oddě-
lení v chomutovské nemocnici, dětem 
a tetám do Klokánku v Chomutově, 
klientům tvořivé dílny Mezi námi, 
ale i zvířátkům v zimě, těm všem se 
rozhodly zpříjemnit vánoční čas děti 
ze Základní školy a Mateřské školy 
17. listopadu v Chomutově, ve které 
se vzdělávají žáci s mentálním posti-
žením. „Druhým rokem se naše škola 
zapojuje do celoročního projektu Hrdá 
škola, který organizuje Schools United. 
Každý měsíc se snažíme zúčastnit 
jimi vyhlašovaného projektového 
dne. V prosinci je jím projekt nazvaný 
Dobrý skutek, do kterého jsme se 

znovu a velmi rádi zapojili,“ uvedla 
učitelka Šárka Prošková.

Seniorům v domově prvňáčci 
vyrobili krásná vánoční přání. Děti 
z rehabilitační třídy upekly perníčky 
pro klienty tvořivé dílny Mezi námi 
jako poděkování za celoroční spolu-
práci. Čtvrťáci vyrobili krmení pro 
zvířátka. Sedmáci pak nezapomněli na 
ty, kteří si velký dík v současné době 
nejvíce zaslouží, a tak vyrobili vánoční 
přání pro zdravotníky v chomutov-
ské nemocnici. Pozadu nezůstali ani 
nejmenší děti z přípravné třídy. Chtěly 
potěšit nejen děti, ale i tety v chomu-
tovském Klokánku, a tak i ony vlast-
noručně vytvořily a upekly perníčky.
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Průmyslovka přesunula do kyberprostoru 
třídní schůzky i prohlídku školy

Střední průmyslová škola se snaží 
harmonogram školního roku dodržet, 
ač většinu svých aktivit přesouvá do 
kyberprostoru. O tom se mohli pře-
svědčit především rodiče žáků, kteří si 
na sklonku listopadu otestovali svou 
technickou zdatnost, když se na dálku 
virtuálně propojili s třídními učiteli 
svých dětí, aby zjistili, jak se jejich ra-
tolesti vypořádávají s distanční výukou 
a jak si stojí v první třetině školního 
roku. „Jednalo se o historicky první 
virtuální třídní schůzky, které byly 
zavedeny kvůli protikoronavirovým 
opatřením. Tímto možná tradičním 
třídním schůzkám definitivně odzvo-
nilo,“ uvedla zástupkyně ředitele prů-
myslové školy Dana Žižková. Učitelé 
i rodiče si totiž on-line setkání pochva-
lovali a vedení školy po úspěchu uva-
žuje o tom, že třídní schůzky už v této 
formě zůstanou. „Rodiče se přihlásili 

přes odkaz, který obdrželi od třídních 
učitelů na své e-mailové adresy. S pří-
padnými problémy jim pomohli naši 
žáci, kteří jim prostředí ukázali a těm 
méně zdatným i vypomohli. Osobní 
kontakt je určitě nenahraditelný, ale 
pro hovoří především rychlost spojení 
a úspora času především u rodičů žáků, 
kteří k nám dojíždějí z větší vzdále-
nosti,“ doplnila zástupkyně.

Druhou, neméně zdařilou akti-
vitou byl virtuální den otevřených 
dveří, který proběhl na začátku 
prosince. Že lze do kyberprostoru 
přesunout opravdu ledacos, již ví 
téměř pětistovka návštěvníků, která 
právě v adventním čase zavítala na 
webové stránky školy. Stejně tak jako 
v reálném čase byli přivítáni slovem 
ředitele školy a v netradiční prezentaci 
v podobě televizních novin obdr-
želi všechny důležité informace od 

statutární zástupkyně ředitele Vlasty 
Galuszkové, která se zhostila role mo-
derátorky. Další virtuální kroky vedly 
do všech prostor školy. Tento nevšední 
zážitek jim zprostředkoval žák čtvr-
tého ročníku, který je na tuto pouť po-
zval a zájemcům umožnil prohlédnout 
si všechna zákoutí školy. „Připravena 
byla také ochutnávka všeho možného, 
co naše škola nabízí, a to v podobě 
netradičních virtuálních novin, které 
dohromady poslepovali společnými 
silami naši pedagogové. Těm také ne-
zbylo nic jiného, než se přizpůsobit ky-
berprostoru a začít využívat techniky, 
které jim do té doby byly poměrně 
vzdálené. Jednalo se o opravdu pestrý 
multimediální pelmel, který snad podle 
slov učitelů z průmyslovky nepůsobí 
nudně a mohl by žáka devátého roč-
níku oslovit,“ popsala Dana Žižková.

Návštěvníci tak mohli nakouk-

nout pod pokličku jednotlivých hodin, 
zhlédnout krátké videovstupy, pove-
dený thriller, vyšperkovanou animaci, 
netradiční videoknihu, minifilm 
zpracovaný v Minecraftu a mnoho 
dalšího. Kdo se proklikal a vydržel až 
do konce, mohl vidět další aktivity, 
součástí prezentace byl dokonce i in-
teraktivní kvíz a chat, kde bylo možné 
se v reálném čase na cokoliv zeptat. 
Vše je stále k dispozici na webových 
stránkách školy.

Cílem MAP je nejlepší dostupný 
servis pro učitele na Chomutovsku

České školství potřebuje nad-
šence, kteří se chtějí průběžně zlep-
šovat. Pak se bude rozvíjet vzdělá-
vání v celém regionu bez ohledu na 
startovní čáru školy, učitelského sboru 
a žáků. Právě takový přístup má ko-
ordinátor skupiny Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání na Chomutovsku 
Karel Straka. Pro zdokonalení vzdě-
lání každého žáka a kvalitní školství 
je potřeba, aby školy spolupraco-
valy s organizacemi poskytujícími 
neformální a zájmové vzdělávání. 
Jak funguje Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání a co to vlastně je, vysvět-
luje Karel Straka v rozhovoru.
Co si mají lidé představit pod ná-
zvem Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání?

Projektovým jazykem je to 
dohoda široké skupiny aktérů ve 
vzdělávání na současných potřebách 
a budoucích cílech. Společné pláno-

vání je pro většinu ta méně záživná 
část, to zajímavé začíná po schválení 
místního akčního plánu. Ten je opo-
rou pro realizaci mnoha aktivit, které 
mění vzdělávání v regionu. Jedná 
se o milionové investice do učeben, 
o tisíce účastníků stovek seminářů, 
přednášek, panelů, výstav, veletrhů, 
exkurzí, o sdílení dobré i špatné praxe 
a o pilotní nákupy pomůcek a také 
materiálu do výuky. Pro školy je vše 
zdarma a bez administrativní zátěže, 
které jiné projekty vždy zahrnují.
Může partnerství MAP rozvíjet 
vzdělávání i na venkově?

Jistě, stejně jako ve městech. 
Úspěch totiž závisí na lidech. Je fajn, 
že se v rámci MAP potkávají učitelé 
z menších a větších škol a disku-
tují o výhodách a nevýhodách svých 
škol. Školství potřebuje nadšence, 
kteří se chtějí průběžně zlepšovat 
a nenechají si ujet vlak. Pak se bude 
rozvíjet vzdělávání v celém regi-
onu bez ohledu na startovní čáru té 
které školy, učitelského sboru, o žá-
cích ani nemluvě. Například MAP 
Chomutovsko je dnes skvělá parta 
lidí, kteří se chtějí průběžně zlepšovat 
v tom, co dělají. Všem těmto učite-
lům patří velký dík za to, že MAP 
Chomutovsko je tím, čím je.
Můžete uvést konkrétní příklady, 
jak MAP pomohl rozvoji vzdělá-

vání na Chomutovsku?
V té obecné rovině pomohl s ně-

čím dnes již tak samozřejmým, jako 
je setkávání učitelů stejných aprobací 
z různých škol. Učitelé se začali 
vzájemně podporovat a obohacovat 
zkušenostmi a osvědčenými nápady 
na zlepšování výuky, ale i klimatu 
ve třídách. Z konkrétních akcí bych 
vypíchl spolupráci s Chomutovskou 
knihovnou. Dnes už na Chomutovsku 
neplatí otřepané „děti nečtou”. Žáci 
na druhých i prvních stupních dva-
nácti zapojených škol totiž čtou jako 
diví a ani se zvoněním často knihu 
neodkládají. Trik je v tom, že se s češ-
tináři vyberou ty nejzajímavější tituly, 
nakoupí se v sadách po třiceti kusech, 
ke každé se připraví metodický list 
a tento balíček je knihovnou posou-
ván každé dva měsíce po jednotlivých 
školách. Každý má kvalitní knihu 
v ruce a může se spolužáky sdílet do-
jmy z četby. Úspěch je zaručen.
Klidně ve výčtu pokračujte.

Pro jazykáře byly zajištěny kon-
verzační hodiny s rodilým mluvčím, 
dílnařům byl nakoupen materiál a žáci 
vyráběli stavebnice pro děti v ma-
teřských školách, matikáři si mohli 
ozkoušet alternativní metody výuky, 
zástupci předškolního vzdělávání 
navštívili lesní školku, otevřeli jsme 
v území tři polytechnické kroužky 

a jeden čtenářský, zveme lektory 
akreditovaných kurzů, ale pořádáme 
i workshopy, kde si metody práce 
a neobvyklé pomůcky ukazují učitelé 
ze škol v území navzájem.
Jaké jsou hlavní priority rozvoje 
vzdělávání v našem regionu?

Méně obsahu kvalitněji předáva-
ného a partnerský přístup nejen mezi 
učitelem a žákem, ale v celé škole 
jsou v pozadí toho všeho. Plán se 
skutečně zaměřuje na 8 oblastí – 30 
priorit – 90 cílů – 405 kroků a necelé 
dvě stovky indikátorů. Vize však 
zůstává po celou dobu stejná – učitel 
na Chomutovsku má mít nejlepší 
dostupný servis pro výkon svého 
povolání.
Jakým způsobem MAP podpo-
ruje rodiny a děti ze sociálně zne-
výhodněného prostředí?

Byla realizována řada seminářů 
a akcí zaměřených na aspekty spo-
lečného vzdělávání počínaje tande-
movou výukou, komunikací s žáky, 
zavádění technik sociálně emočního 
učení, prevencí školního neúspěchu 
a výchovných problémů, jak na spe-
cifické poruchy učení a další. V nepo-
slední řadě jsme pilotovali supervize 
pro asistenty pedagoga a finančně 
podpořili podpůrnou supervizní sku-
pinu pro učitele. V této i dalších ob-
lastech je toho celá řada.
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OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE?
 

N A J D E M E  V  C H O M U T O V Ě  

Provize za zákazníka až 11000,-
Pasivní příjem ze získaných zákazníků 
Kvalitní a oblíbený produkt v gastru i retailu 
Vhodné i jako part-time či rozšíření portfolia
Výhodný mobilní tarif, Activepass a další benefity
Znalost a zkušenost s gastroscénou velkou výhodou 

P R O Č  S P O L U P R A C O V A T :   

C I N K @ C I N K E E T . C Z

Nemontujeme díly, neskládáme auta. 
Jsme specialisté na výrobu čisté technologie budoucnosti. 

ZF Group je přední dodavatel pro automobilový průmysl, ZF Electronics Klášterec, jako člen 
divize E-mobility je předním lídrem v zavádění technologií pro elektromobilitu v automobilovém 
průmyslu. 

Výroba vozidel šetrnějších k životnímu prostředí je budoucnost. Proto rosteme. Z 3000 m2 na 
9000m2 výrobní plochy. Naše výroba je chirurgicky přesná a laboratorně čistá. 

 
 
 
Posílíme náš tým v oblasti [xxx] na webu [xxxx] 
 
 
 

Skladník 
 

Pracovní náplň: 
• Příjem a skladování materiálu 
• Příprava materiálu pro výrobu 
• Zásobování výrobní haly 
• Příprava skladovaného zboží k expedici 
• Řízení nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků 
• Obsluha skenerů (SAP systém) 
• Provádění inventur 

 
 
Požadujeme: 
• SOŠ popř.SOU 
• Zkušenosti se systémem skladového hospodářství 
• Zkušenosti s logistikou pro Automotiv výhodou 
• Znalost práce na PC nutná 
• Zkušenosti se systémem SAP výhodou 
• Průkaz na VZV + praxe min. 2 roky 
• Manuální zručnost, pečlivost, samostatnost 
• Práce ve třísměnném / nepřetržitém provozu 

 
 
 

 

 
 
ZF Electronics Klášterec s.r.o. 
Osvobozená 780 
431 51 Klášterec nad Ohří 
 
 
Igor Culek 
igor.culek@zf.com  
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• Inženýr kvality Q planner

• Koordinátor prototypové výroby  

• Mechanik seřizovač

• Plánovač procesu

• Referent kvality

• Skladník

• Technický specialista výroby

• Technik kvality

Igor.culek@zf.comwww.jobs.zf.com

Hledáme

ZF Electronics Klášterec s.r.o.

VINAŘSTVÍ VINICE HNANICE 
Moderní ubytování s bohatou vinařskou historií

vinice-hnanice.cz

HOTEL  / RESTAURACE VYHLÍDKA / PIVOVAR 

WELLNESS / PENZION  / DEGUSTAČNÍ SKLEPY / E-SHOP

Zavítejte do nedotčené přírody Národního parku Podyjí. 
Vezměte přátele, kola a přijeďte si projet tento nádherný kraj. 

Načerpejte síly v bazénu, vířivce, sauně či vinné lázni. 
Ochutnejte naše vína a jídla té nejvyšší kvality.  

Přijeďte k nám do Hnanic.
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KŘÍŽOVKA Před 445 lety B. F. Hasištejnský rozhodl, že městský špitál bude měsíčně dostávat šest štrychů žita a (tajenka).
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OSMISMĚRKA Lékař a významný botanik, který v Chomutově působil od roku 1841. VTIPY

Ráno na Nový rok se muž vzbudí 
a při pohledu do zrcadla si 
povídá: 
„Je vidět, že začal rok králíka: 
červené uši, napuchlé velké oči, 
zarostlá chlupatá tvář!”

Povídá paní Kalianková na 
silvestrovské zábavě manželovi: 
„Pepo, zpívej nepřetržitě až 
do rána!” „To mi dovolíš?” „Ano, 
protože když zpíváš, nemůžeš 
chlastat!”

„Když jsem přišel domů,“ stěžuje 
si pan Jalovec po Vánocích 
kolegům, „na stole stála otevřená 
borovička, vedle skříně stála 

ustrojená jedlička a ve skříni stál 
soused Smrček!”

Novoroční noc, na operačním 
sále řve pacient s akutním 
zánětem slepého střeva, kolem 
stojí doktoři s číškami. Odbijí 
hodiny, šéfchirurg pronese 
přípitek a končí slovy: „Tak na 
zdraví a na štěstí, kolegové, zvu 
vás všechny ke stolu.“

„Tak co, jak jsi prožil letošního 
silvestra, kamaráde?” 
„Ale… nejprve jsem nevěděl, 
kam mám jít, a teď si zase 
nemohu vzpomenout, kde jsem 
byl.“

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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Pomůže podle Vás očkování 
k návratu do normálního života? 
Bude rok 2021 v tomto ohledu 
lepší než ten minulý?

Nechci si hrát na prognostika. Ony 
nakonec všechny prognózy, hlavně ty 
extremistické, se ukazují jako liché. 
Navzdory prognózám, že zmizí, je tu 
koronavir SARS-CoV-2 stále s námi 
a naopak sílí a očekáváme třetí vlnu. 
Opačná prognóza, že na ulicích budou 
mrazáky se zemřelými, se naštěstí 
také nenaplnila a snad ani nenaplní. 
Rozhovor děláme o Vánocích, kdy se 
již v některých zemích začalo očkovat 
a velmi brzy přijde očkovací látka 
i k nám. Pro mě jako zdravotníka je 
to skvělý vánoční dárek. V očkování 
vidím jedinou a jedinečnou šanci, jak 
se s pandemií rychle a účinně vypo-
řádat. Jedině plošná imunizace může 
zabránit dalšímu šíření viru tak, jak to 
již dokázala u jiných infekčních one-
mocnění, se kterými si jinak medicína 
neuměla poradit.
Nebojíte se očkovací látky?

Vůbec. Nejsem vakcinolog, ale 
berme věc s rozumem. Pokud pominu 
dle mého názoru absurdní nesmysly 
a konspirační teorie, jaké občas vidím 
na sociálních sítích, třeba že vakcína 
obsahuje čip, kterým nás chtějí vlády 
či firmy sledovat a ovládat, pak nej-
častěji slyším obavy z rychlého vývoje 
a tím ne zcela vyloučené nežádoucí 
účinky. Očkovací látky ale nevznikly 
ve vakuu a z ničeho. Firmy, které 
je vyvíjely, použily jako základ již 
existující očkovací látky proti jiným 
virům, tedy již odzkoušené. Úkolem 

bylo tedy v uvozovkách pouze navá-
zat na již existující nosič ten správný 
antigen, který vyvolá proti aktuálnímu 
koronaviru imunitu. Všechny potřebné 
testy, které jsou při vývoji léku poža-
dované, také proběhly.
Ale přece jen, vznikala poměrně 
narychlo.

Musíme si uvědomit, že tlak na vý-
voj očkování byl enormní. Prostředky, 
které do něj byly investovány, jsou ob-
rovské. Na financování se podílely ne-
jen soukromé instituce, ale celé státy. 
Proběhly všechny požadované testy, 

jen se na minimum zkrátil onen balast, 
který je kolem jednotlivých razítek 
běžný. Každá analogie pokulhává, ale 
vývoj očkovací látky bych přirov-
nal ke shánění stavebního povolení. 
Pokud vše necháte běžnému úřednímu 
šimlovi, trvá to rok. Ale pokud to 
chcete urychlit, se žádostí všechny po-
třebné úředníky oběhnete, polichotíte, 
usmějete se, zakřičíte, podmáznete 
a podobně, jste schopni celý proces 
neskutečně urychlit. Také si musíme 
uvědomit, že firmy vyrábějící očko-
vací látky jsou vážené a celosvětově 
známé a nemohou si dovolit riskovat 
svou pověst a uvést na trh neodzkou-
šenou látku. A když už všem těmto ar-
gumentům nevěříte, pak může pochy-
bovače přesvědčit aktuální zkušenost. 
Rozhovor vzniká v době Vánoc. Ve 

Velké Británii je k dnešku již více než 
600 tisíc očkovaných, v USA více než 
milion. Opravdu si myslíte, že v době 
sociálních sítí a internetu by se nepro-
valily případné nežádoucí účinky?
Kolik lidí je potřeba naočko-
vat, aby byla vakcinace plošně 
úspěšná? Někteří lidé očkování 
odmítnou, jiní třeba ze zdravot-
ních důvodů nemohou.

Je potřeba proočkovat alespoň 
70 procent populace, ale čím více 
tím lépe. Nejde jen o jednotlivce, ale 
o komunitní imunitu. Pořád věřím, 

že většina populace jsou normální 
lidé, kteří nevěří na konspirační te-
orie, nejsou popírači očkování, věří 
naší medicíně založené na důka-
zech. Očkování je jedinou cestou, 
jak se vrátit zpátky k normálnímu 
životu. I já chci zase moci chodit do 
divadla, na hokej, do hospody na 
pivo, navštěvovat příbuzné. Chci, 
abychom mohli žít běžný život, 
oslavovat důležité životní kroky jako 
svatby, promoce, maturity, moci se 
rozloučit se zesnulými apod. Chci 
moci cestovat. Chci se vzdělávat 
a chci, aby se mohly vzdělávat naše 
děti. Chci vidět ženám do tváře 
a vidět jejich krásu. Chci opět vidět 
emoce, které náš obličej vyjadřuje. 
Chci slyšet, co lidé říkají, ne jen 
huhlání přes roušku.

Jaký byl Váš rok s pandemií?
To, že byl rok 2020 jeden z nej-

těžších v našich životech, slyšíme ze 
všech stran, i já to tvrdím. Covid-19 
zcela změnil náš život, nejen běžný, 
ale nám zdravotníkům i profesní. 
Moje hlavní profese je gynekolog-
-porodník, ale kvůli pandemii jsem 
se musel i já a ostatní lékaři na 
našem oddělení téměř z hodiny na 
hodinu stát internistou, plicním lé-
kařem, infektologem, intenzivistou. 
Nemůžeme se samozřejmě těmto 
odborníkům vyrovnat, ale dělali 
jsme, co jsme mohli. Ještě že v naší 
zemi se studuje všeobecné lékařství, 
tedy všechny obory bez ohledu na 
budoucí zaměření, takže základy 
všech oborů naši lékaři mají. V době 
pandemie se to moc hodilo.
Vidíte i přínosy?

Ano, při zpětném pohledu musím 
poukázat i na jednoznačně pozitivní 
věci, které nám pandemie přinesla. 
Klady vidím hlavně v mezilidských 
vztazích. Krizová situace ukázala, 
kdo jaký ve skutečnosti je. Objevili 
jsme nové lidi, někteří ukázali schop-
nosti, které by jinak zůstaly skryté. 
Významně se zlepšily vztahy mezi 
personálem. Najednou museli všichni 
spolupracovat, nelpět na malicher-
nostech. I přes maximální vypětí ze-
jména sester a ostatního ošetřujícího 
personálu, včetně všech dobrovolníků, 
často slýchám, že jsou za tuto životní 
zkušenost rádi. Berme to tak, že každá 
zkušenost nás může posílit, posunout 
dále, pomoci si uvědomit, co je v na-
šem životě opravdu důležité.

Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení chomutovské nemocnice, předsedy okresního 
sdružení České lékařské komory v Chomutova a zároveň člena městského krizového štábu Michala 
Zemana je očkování proti covid-19 velmi důležité v boji s pandemií. V rozhovoru vysvětluje proč.

Michal Zeman:

V očkování vidím jedinou a jedinečnou 
šanci, jak se s pandemií vypořádat

JEDINĚ PLOŠNÁ IMUNIZACE MŮŽE ZABRÁNIT 
DALŠÍMU ŠÍŘENÍ VIRU TAK, JAK TO JIŽ DOKÁZALA 
U JINÝCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.
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Zooparku se loni podařilo několik 
vzácných odchovů, váží si však všech

Tříkrálová sbírka je 
letos on-line

Knihy si čtenáři půjčují přes okénko

Zdravotníkům žáci s učiteli zahráli, 
napekli i předali dárky

Chovatelské úspěchy si Zoopark 
Chomutov připisuje každý rok. 
Některými je vyhlášený po celé 
Evropě, jiné jsou ojedinělé v rámci re-
publiky. Také loni se ve výbězích, vo-
liérách či teráriích narodila a vylíhla 
spousta mláďat, která udělala radost 
chovatelům i návštěvníkům.

Okomentovat všechny nové pří-
růstky je takřka nemožné, je to hodně 
dlouhý seznam. Stejně tak se nedá říct, 
jestli byl loňský rok více nebo méně 
úspěšný než ty předchozí. „Každý rok 
je specifický a něčím jiný. Předloni se 
nám třeba narodily oblíbené pandy, loni 

se nám zase podařilo odchovat vzácné 
jeleny bucharské nebo nám udělalo 
radost mládě zubra,“ uvedla ředitelka 
zooparku Věra Fryčová.

Právě silně ohrožení jeleni bu-
charští jsou příklad odchovů, které 
mají celoevropský význam. Loni 
v zooparku odchovali dvě mláďata. 
„V chovech je ani ne sedmdesát zvířat 
a jen pět evropských institucí je loni 
rozmnožilo. My jsme jedna z nich,“ 
říká pyšně vedoucí zoologie Miroslav 
Brtnický. Údaje má takzvaně z první 
ruky, protože Chomutov vede na je-
leny bucharské takzvanou plemennou 
knihu, díky které pomáhá koordinovat 
chov tohoto druhu.

Dalším evropským unikátem je od-
chov nenápadných blavorů žlutých v te-
ráriích zooparku. Jde o největší druh sle-
pýšovitého ještěra, dorůstá délky i přes 
jeden metr. Chová je sice více zahrad, 
ale ta chomutovská je jedna z mála 
v Evropě, která je poměrně pravidelně 
a úspěšně odchovává. Jinak se to daří 

jen ojediněle. Loni se v Chomutově vy-
líhlo devět mláďat.

Podobně mládě sovice krahujové, 
které se v zooparku loni vylíhlo, je po-
měrně významný chovatelský počin. 
Každý rok se to podaří jen několika 
zoo v Evropě. Za zmínku stojí i třináct 
mláďat kolonoka sibiřského. Chovat 
malou kunovitou šelmičku totiž není 
úplně běžné.

V úvodu zmíněný zubr evropský se 
zase v zoologických zahradách objevuje 
poměrně často, ale pro zoopark má 
symbolický význam. Dlouho byl jeho 
erbovním zvířetem a také je dominantou 
oblíbeného areálu Eurosafari.

Zajímavý je příběh samičky orla 
mořského, na jejímž odchovu se podí-
lely hned tři české zoologické zahrady. 
Jednalo se o první vylíhnuté mládě cho-
mutovského páru, proto si ošetřovatelé 
nebyli jistí, zda se o mládě dokážou 
postarat, navíc orly mořské se v zoolo-
gických zahradách moc rozmnožovat 
nedaří. Proto mládě rodičům odebrali 

a prvních několik dnů ho odchovávali 
uměle. Po dvanácti dnech bylo transpor-
továno do zoo v Liberci, kde ho podlo-
žili pod pěstouny, kteří ho úspěšně od-
chovali. Na podzim pak mladá samice 
odcestovala do ostravské zahrady, kde 
teď žije ve skupině mladých dravců.

Seznam loňských odchovů je daleko 
delší a především pestrý. Velbloud, los, 
kozorožec, kvakoš, dikobraz, poletuška 
a další. „Vážíme si každého úspěšného 
odchovu, ať už je to vzácný ještěr nebo 
domácí skot. Je za nimi dobrá a po-
ctivá práce našich zaměstnanců, péče 
o všechna zvířata, což je hlavní poslání 
naší organizace,“ shrnuje s uznáním 
v hlase ředitelka Věra Fryčová.

Konání tradiční Tříkrálové 
sbírky bohužel neumožňují aktuální 
opatření, přispět ale mohou lidé on-
-line na oficiálním webu Tříkrálové 
sbírky www.trikralovasbirka.cz. 
Zvolit si mohou nejen výši finanč-

ního příspěvku, ale i jaké charitě 
konkrétně chtějí přispět. Fyzicky 
mohou lidé sbírku podpořit v děkan-
ském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, nebo v kostele sv. Barbory, 
kde jsou umístěné pokladničky. 

Chomutovská knihovna je stále 
uzavřena. Předem objednané knihy, ča-
sopisy, CD, DVD, hry a vyřízené rezer-
vace si mohou lidé vyzvedávat ve výdej-
ním okénku v oddělení beletrie směrem 
k tržnici. Otevřené je ve všední dny od 9 
do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. 
Objednávky knihovna přijímá emailem 
na beletrie@chomutovskaknihovna.cz 
nebo telefonicky na čísle 474 619 341. 
Knihy lidé mají vracet výhradně přes 
bibliobox. Online katalog najdete na 
chomutovskaknihovna.tritius.cz.

Výdejní okénko funguje také 
v pobočce Březenecká, a to v pondělí, 
středu, čtvrtek a pátek od 9 do 18 ho-
din a v sobotu od 9 do 12 hodin. Více 
informací na telefonu 725 946 027 
a na e-mailu brezenecka@chomutov-
skaknihovna.cz.

Pobočka kino Oko je až do odvolání 
uzavřena. Všechny výpůjčky knihovna 
prodloužila až do 31. ledna 2021. 
Seniorům nad 65 let nabízí zdarma 
odvoz knih domů. Všechny výstavní 
prostory jsou uzavřeny.

Žáci i učitelé ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského hned 
třikrát ukázali, že si váží práce zdra-
votníků. Nejprve natočili hudební klip 
pro všechny členy záchranných složek 
i pro různé zprostředkovatele pomoci. 
„Hrálo se na nástroje, na vlastní těla 
a k hudbě, která je obrazem duše, při-
bylo i milé slovo. Pod taktovkou uči-
tele hudební výchovy Aleše Horáka 
si zahráli na nástroje děti a učitelé, 
na tělo pak též někteří učitelé. Klip 
je k vidění na facebookovém profilu 
školy i na webových stránkách,“ 
uvedla učitelka Blanka Housková.

Šesťáci ze základní školy pak 
zamířili přímo ke dveřím covido-
vého oddělení chomutovské ne-
mocnice, kde pracovníkům předali 
dárky, které si předem nachystali.

Osmáci se zase vydali na neu-
rologii, kam donesli různé dobroty. 
„Napekli bábovky a mňamky, aby 
naše zdravotníky potěšili v době 
předvánoční sladkou tečkou. Jsem 
pyšná, že se toto kolem děje, že 
naše škola je ve střehu, připravená 
pomoci, když ne osobně, aspoň 
podporou v jiné formě,“ dodala 
učitelka.
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Artur Omarov získal životní bronz

Tři novinky, které chomutovský 
florbal posunou dál a výš

František Filip 
do Síně slávy

Málokterý sportovec bude na rok 
2020 vzpomínat v dobrém. Jednou 
z výjimek je zápasník Artur Omarov, 
který v prosinci dosáhl největšího 
úspěchu své kariéry. Na Světovém 
poháru v Bělehradu vybojoval ve 
váze do 97 kg bronz, jenž by mu 
mohl otevřít dveře na olympiádu. Pro 
český zápas je to z vrcholné světové 
soutěže první medaile po mnoha 
letech.

„Ačkoliv to nebylo mistrov-
ství světa, já jsem to jako světový 
šampionát bral. Stejně tak to brali 
zápasníci z Ruska a z postsovětských 
zemí, které jsou ve světovém měřítku 

absolutní špičkou. Z tohoto pohledu 
je bronz z Bělehradu mým největ-
ším úspěchem,“ vysvětluje zápasník 
Czech Wrestling Chomutov, proč si 
bronzové medaile tolik cení, přestože 
šampionát v Srbsku přišel o statut 
mistrovství světa. „Světový pohár 
byla náhrada, protože v důsledku 
koronavirové pandemie nebyly spl-
něny podmínky, za kterých by akci 
bylo možné považovat za mistrovství 
světa, především kvůli počtu zúčast-
něných zápasníků a zemí. Ale byla to 
mimořádně kvalitní náhrada, protože 
v Bělehradě zápasily reprezentace 
osmi z deseti nejúspěšnějších zemí 
minulého mistrovství světa,“ potvr-
zuje kvalitu soutěže Ladislav Šnelly, 
šéftrenér Czech Wrestling Chomutov 
a místopředseda Svazu zápasu ČR.

Artur Omarov na cestě za me-
dailí přešel přes soupeře z Běloruska 
a Francie, v semifinále však podlehl 
maďarskému zápasníkovi. V utkání 
o bronz pak porazil úřadujícího mi-
stra Asie Uzura Dzhuzupbekova 
z Kyrgyzstánu. Největší úspěch kari-
éry byl na světě, ač přípravu na šam-
pionát narušily zdravotní problémy. 

„V přípravě jsem neměl dost kvalit-
ních sparingpartnerů, ale fyzicky jsem 
se cítil dobře. Bohužel před Světovým 
pohárem jsem chytil covid. Vyhrabal 
jsem se z toho a pomalu začal s tré-
ninkem. Myslel jsem, že jsem tak 
na šedesáti až sedmdesáti procen-
tech výkonnosti,“ potvrzuje Omarov, 
že i pro něho byl bronz příjemným 
překvapením. Třetí místo posunulo 
chomutovského zápasníka do nejvyš-
ších pater světového rankingu, což by 
ho mohlo kvalifikovat na vytouže-
nou olympiádu do Tokia. V bojích 
o Londýn 2012 a o Rio de Janeiro 
2016 totiž českému reprezentantovi 
štěstí nepřálo. V klíčovém utkání 
kvalifikace o Londýn Omarov v jednu 
chvíli svého soka držel v lopatkové 
pozici, ale po chybě nakonec na lopat-
kách skončil sám. V souboji o Rio 
zase porazil mistra Evropy a vicemis-
tra světa, jenže v posledním utkání 
nečekaně podlehl Bulharovi, s nímž 
do té doby neprohrál. „Vždycky mi 
to uteklo o jeden bod, o jedno utkání 
nebo v posledních vteřinách. Doufám, 
že teď tu kletbu konečně prolomím,“ 
vyjadřuje odhodlání.

Aktuálně stále cesta do Tokia vede 
přes dva kvalifikační turnaje – jeden 
v březnu, druhý v červnu. Otázkou je, 
jestli se kvůli koronavirovým omeze-
ním uskuteční. „Pokud ne, mně by to 
ohromně hrálo do karet. Protože pak 
by pravděpodobně bylo rozhodují-
cím kritériem umístění ve světovém 
rankingu a ti, kteří v něm jsou přede 
mnou a dokonce i někteří za mnou, 
už účast na olympiádě mají zajiště-
nou. Také pokud by se zohledňovalo 
umístění na posledních šampionátech, 
tak bych do Tokia měl jet, protože na 
posledním ME jsem skončil pátý a na 
posledním MS sedmý. Každopádně 
pokud bude platit kvalifikace přes tur-
naje, jsem připraven to urvat!“

Úspěch v Bělehradě neušel primá-
torovi Chomutova Marku Hrabáčovi, 
který Artura Omarova hned po ná-
vratu pozval na radnici, aby mu za 
skvělou reprezentaci města podě-
koval (na snímku). „Potěšilo mě 
to. Je to super chlap, sám závodně 
plaval a sportuje i teď, takže ví, co 
to obnáší. Dobře jsme si popovídali, 
bylo to hrozně příjemné,“ těší Artura 
Omarova zájem z radnice.

Zákaz amatérského sportování ne-
znamenal v případě Florbalu Chomutov 
automaticky složení rukou do klína. 
Právě naopak – nedávno se klub poch-
lubil třemi novinkami, které zásadně 
ovlivní jeho další fungování. Přechod 
juniorů mezi dospělé usnadní nově za-
ložené družstvo mužů do 21 let a kon-
diční přípravu všech složek zkvalitní 
nová klubová posilovna. „Poměrně 
usilovně jsme na těchto projektech pra-
covali celý rok, už od jarní pauzy,“ upo-
zornil předseda klubu Martin Bocian. 
V závěru roku navíc klub získal nového 
silného partnera.

Nová posilovna vznikla přímo 
v městské hale, nalevo od vchodu. „Byl 
to dlouhá léta nevyužívaný prostor. Teď 
tam máme multifunkční fitko, s vyu-
žitím pro fyzioterapii i pro týmové po-

rady,“ poznamenal sportovní manažer 
Martin Hýsek, který výstavbu zásadní 
měrou připravil i fyzicky odpracoval. 
„Všichni měli velká očekávání, byli 
natěšení, jak tam budou cvičit. Ale teď 
nemůžou. O tu prvotní euforii jsme 
přišli. To je jako když se hráč raduje 
z gólu, ale vzápětí mu rozhodčí odmává 
ofsajd.“

Také založení týmu U21 klub při-
pravoval už od jara. Předseda klubu 
Martin Bocian vysvětlil důvody. „Až 
na několik málo juniorů, kteří jsou 
hned schopni se prosadit do senior-
ského týmu, máme obrovskou úmrt-
nost hráčů. Mezi áčkem a béčkem je 
propastný věkový i výkonnostní rozdíl, 
který jsme se rozhodli vykompenzovat 
a založit kategorii, kde junioři budou 
mít příležitost ještě minimálně dva roky 

navázat na to, co dělali v mládeži, a bě-
hem té doby ukázat, jestli mají na to 
prosadit se do áčka, nebo ne.“ Družstvo 
bude trénovat mladý ambiciózní trenér 
Martin Severa z Teplic.

Dalším výrazným počinem, přede-
vším pro klubové finance, je spolupráce 
s novým partnerem klubu, který má 
oficiální status „platinového partnera 
klubu”. Jak Martin Bocian prozradil, 
rozhodující byl lidský faktor v osobě 
člověka, který je dlouhodobě chomu-
tovskému florbalu nakloněn. Podmínky 
víceleté smlouvy obě strany ladily ještě 
na přelomu roků. Kvůli koronaviru je 
ovšem otázkou, kdy klub svou část spo-
lupráce bude moci začít plnohodnotně 
naplňovat. „Tuhle sezonu bych skoro 
považoval za uzavřenou. Nedovedu 
si představit nějaký start třeba od 
února. Pro nás je nejtěžší ta nejistota. 
Umíme překlenout cokoliv, umíme 
se postarat o členy, ale když nevíme, 
za jak dlouhou dobu budeme moct 
normálně trénovat a hrát, tak to je pro 
nás a pro všechny sportovce vyvíjející 
pravidelnou činnost nejvíc frustrující,“ 
řekl Martin Bocian. „Proto sportovní 
cíle pro tuhle sezonu nemáme žádné. 
Obecným cílem je vrátit se co nejdřív 
k tréninkům a zápasům.“

V Centru sportu Ministerstva vni-
tra v pražské Stromovce byli do Síně 
slávy Českého svazu vzpírání uvedeni 
současný předseda ČSV Petr Krol 
a především šéftrenér sportovního cen-
tra mládeže oddílu vzpírání TJ VTŽ 
Chomutov František Filip (na snímku 
vpravo).

František Filip začal v Chomutově 
se vzpíráním v roce 1962, hned v ná-
sledujícím roce vybojoval titul junior-
ského mistra republiky a vzápětí se stal 
členem juniorské reprezentace. V prů-
běhu aktivní závodnické kariéry pře-
konal v mateřském oddíle a v Dukle 
Plzeň několik mládežnických rekordů 
a získal větší množství medailí z re-
publikových šampionátů. Od roku 
1971 se v Chomutově věnuje tréno-
vání mládeže a za tu dobu vychoval 
nejen desítky vrcholových sportovců 
a několik reprezentantů, ale mnohoná-
sobně víc dětí pro vzpírání nadchl.



sport fotostrana

Chomutovské Vánoce na konci 
loňského roku přilákaly na náměstí 
1. máje během několika dní všechny, 
kteří chtěli načerpat tu pravou vá-
noční atmosféru. Program byl velmi 
ovlivněn vládními opatřeními kvůli 
pandemii koronaviru, byl velmi 
klidný, přesto moc pěkný.

Lidé mohli přijít na trh a za-
koupit si vánoční dekorace, svícny, 
jmelí a podobně, poslat dopis 
s přáními Ježíškovou poštou nebo 

si prohlédnout krásně nazdobený 
strom a kašnu. O třetí adventní ví-
kend zaplnily náměstí Staročeské 
Vánoce. Děti si mohly vyzkoušet 
tradiční české zvyky, jako je pou-
štění lodiček z ořechových slupek 
nebo výroba svícnu z přírodnin, dále 
se podívat na práci kováře. „Také 
jsme připravili vědomostní kvíz pro 
všechny návštěvníky, malé děti na-
příklad odpovídaly, jak se jmenuje 
miminko v jesličkách, dospělí si lá-

mali hlavu nad tím, proč o Vánocích 
v Norsku schovávají košťata,“ po-
psal organizátor Jiří Šnábl z agen-
tury Modua. Několikrát se konalo 
i divadelní představení popisující 
narození malého Ježíška.

Během Chomutovských Vánoc 
byl na náměstí opět postavený 
oblíbený sáňkovací kopec a těsně 
před Štědrým dnem přivezli skauti 
na náměstí plamínek betlémského 
světla.
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Chomutovské Vánoce 
byly klidné, přesto krásné



Do studie CELSPAC: Young Adults 
hledáme ročníky 91/92 narozené v Brně.

Složení těla, hustota kostí, kapacita plic nebo nožní klenba. 
A navíc třeba krevní tlak a jak máte silný výkop. To vše si můžete 

nechat zdarma změřit, pokud jste ročník 1991 nebo 1992 
a narodili jste se v Brně. Centrum RECETOX totiž 

stále shání tyto Brňany do studie CELSPAC, která 
navazuje na dlouholetý výzkum brněnských dětí. 

Vyšetření je bezbolestné, a věnujete mu jedno 
dopoledne, které můžete spojit s návštěvou 
jihomoravské metropole.

Pokud jste se narodili v letech 1991 až 1992  
v brněnské porodnici, ozvěte se na  
info@celspac.cz nebo načti QR. 

Jste ročník 91 nebo 92? V jaké jste kondici?


