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Hledáme do týmu:

tecHnologa pro výrobu plecHovýcH dílů,
obsluHu cnc oHraňovacíHo lisu,
mistra výroby plecHovýcH dílů
a další dělnické pozice

www.chps.cz/kariera
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� aktuality
 4 OTEVŘENÍ MUZEA 

PRAGA SE ODKLÁDÁ, 
KRAJ SHÁNÍ PENÍZE
Přípravné práce na vybudování 
muzea Praga v Chomutově 
byly pozastaveny. Důvod je 
ekonomický.

� aktuality
 5 STÁRNOUCÍ PIŽMOŇ 

V ZOOPARKU ZÍSKAL 
DÁMSKOU SPOLEČNOST
V centrálním výběhu 
chomutovského zooparku 
už nebude tak smutno. 
K osamocenému pižmoňovi 
Saamikovi se po letech složitého 
hledání podařilo sehnat dvě 
samice.

� téma
 6 SPOLEČNĚ TVOŘÍME 

CHOMUTOV POČTVRTÉ: 
PODÁVEJTE NÁVRHY NA 
ZLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH 
MÍST 
Již počtvrté se mohou 
obyvatelé Chomutova zapojit 
do participativního rozpočtu 
a podílet se na úpravě 
stávajících nebo na vzniku 
nových veřejných prostranství.

� rozhovor
 8 RADEK HOUŠKA: STARŠÍ 

A ZKUŠENÍ POLICISTÉ 
CÍTÍ, ŽE JE ČAS PŘEDAT 
ZKUŠENOSTI NOVÁČKŮM
Ředitel chomutovských 
policistů Radek Houška chtěl být 
policistou od malička. Už když 
v roce 1990 narukoval, měl zájem 
o práci u SNB. 

� minitéma
 9 BYDLENÍ V MĚSTSKÉM 

SI CHVÁLÍ NÁJEMCI 
I JEJICH SOUSEDÉ
Kauce na tři měsíce dopředu, 
nájem, výpověď, stěhování 
a opět kauce, nájem. V takovém 
životním kolotoči žil Tomáš Koník 
z Chomutova se svou rodinou. 

� historie
 14 VLASTIVĚDNÉ BÁDÁNÍ 

NA CHOMUTOVSKU 
ZAČALO V DRUHÉ 
POLOVINĚ 19. STOLETÍ
V 60. letech 19. století 
došlo v českých zemích 
k velkému rozvoji turismu. 
Lidé začali podnikat výlety 
do okolí svého bydliště i do 
vzdálenějších míst.

� sport
 22 SMĚLÉ CÍLE DÍKY 

NOVÉMU STADIONU
Rekonstrukce stadionu 
v Bezručově ulici se chýlí ke 
konci a úměrně s tím stoupá 
horečka v táboře softbalistů 
Beavers Chomutov.

CHCETE MĚ?
Serinka je přibližně sedmiletá 
kříženka labradora. Je to hodná, 
klidná a milá fenka, vhodná 
k domku se zahradou s přístupem 
do domu, ale zvykla by si i v bytě. 

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

Magistrát města Chomutova
(radnice, Zborovská ulice, 
Husovo náměstí)
pondělí a středa: 8.00–17.00 h
úterý a čtvrtek: 8.00–15.00 h

Finanční úřad Chomutov
pondělí a středa: 8.00–17.00 h

Katastrální úřad Chomutov
pondělí a středa: 8.00–17.00 h

Úřad práce Chomutov
pondělí a středa: 8.00–12.00 
 13.00–17.00 h

Okresní soud Chomutov
pondělí:  7.30–16.30 h
úterý a čtvrtek: 7.30–15.00 h
středa: 7.30–15.30 h
pátek: 7.30–14.00 h

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Chomutov
pondělí a středa: 8.00–17.00 h

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

ÚŘEDNÍ HODINY 
VE STAVU NOUZE

CHOMUTOVSKÝ ČÁP A JEHO 
PODPRSENKY BAVÍ SVĚT

více na straně 21
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KRÁTCE
PRO MAZANCE  
DO CAFÉ ATRIA
Kavárna Café Atrium přijímá 
do 19. března objednávky na 
velikonoční mazance na tele-
fonním čísle 774 492 303. Lidé si 
pro ně mohou přijít 31. března 
a 1. dubna.

ZBOŽÍ Z TRHŮ STÁLE 
PŘES E-SHOP
K uzávěrce březnového vydání 
Chomutovských novin bylo stále 
zakázané konání Severočeských 
farmářských trhů. Pochoutky si 
lidé mohou zakoupit na e-shopu 
www.nakupztrhu.cz.

POMOC SENIORŮM 
S OČKOVÁNÍM
Senioři mohou kvůli pomoci s re-
gistrací do systému pro očkování 
proti covid-19 volat na linku 474 
637 164. Pomoc zajišťuje město.

NOMINUJTE OSOBNOST 
NA CENU JIŘÍHO POPELA
Do konce dubna mohou lidé 
nominovat osobnost na Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic.
Návrhy je možné zasílat na e-
-mailovou adresu s.skubova@
chomutov-mesto.cz nebo
na adresu Statutární město 
Chomutov, Zborovská 4602, 
Chomutov.

ZAPOJTE SE DO 
CHOMUTOVSKÉHO 
KALAMÁŘE
Literární díla lze do konce března 
přihlásit do soutěže Chomutov-
ský kalamář. Práce lze odeslat na 
adresu SVČ Domeček Chomutov, 
Jiráskova 4140, Chomutov 430 03. 
Nebo je tam donést osobně.

Otevření muzea Praga se 
odkládá, kraj shání peníze

Přípravné práce na vybudování 
muzea Praga v Chomutově byly po-
zastaveny. Důvod je ekonomický, 
Ústecký kraj v současné době nemá ve 
svém rozpočtu zdroje na další financo-
vání. Záměr vybudovat muzeum však 
není zrušený, peníze kraj hledá jinde. 
„Jednou ze zvažovaných variant je 
vyvolat jednání s Ministerstvem kul-
tury ČR, protože sbírka má bezesporu 
celostátní význam,“ nastínil krajský 
mluvčí Martin Volf.

Přípravné práce dodnes kraj vyšly 
na 1,71 milionu korun. Za to byla vy-
pracována architektonická studie, která 
zahrnuje i společné dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení, zajiš-
tění stavebního povolení v právní moci, 
dokumentace pro provádění stavby, 
autorský dozor, správní poplatky, sou-

činnost při jednání komise pro výběr 
dodavatele a podobně. Otázkou však je, 
zda tato studie bude využita. To záleží 
na dalším vývoji situace. 

Již v průběhu přípravných prací 
byly do Chomutova převáženy expo-
náty, které měly později tvořit muzeum. 
Ty zatím zůstanou ve městě, o jejich 
převozu kraj neuvažuje.

Muzeum mělo vzniknout v prů-
myslovém areálu ve Ctiborově ulici 
a mělo vystavovat vozy značky Praga. 
Automobily i další exponáty, například 
archivy, čalounická dílna, dílenské stroje 
a podobně, pocházejí ze sbírky Emila 
Příhody a do Chomutova se stěhovaly ze 
Zbuzan u Prahy. Ústecký kraj má expo-
náty od majitele zapůjčené na třicet let.

Magistrát ve všech budovách 
rozšířil úřední dobu pro veřejnost

Magistrát města Chomutova rozší-
řil otevírací dobu pro veřejnost. „Úřad 
nyní funguje podle běžných úředních 
hodin, které byly v době před pande-
mií. Je tedy pro veřejnost otevřen ka-
ždý všední den kromě pátku,“ upřesnil 
tajemník magistrátu Robert Plechatý. 
Konkrétně je magistrát otevřen v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin, 
v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin.

Lidé by měli před návštěvou 
využít rezervační systém, který je 
přístupný na webové adrese www.re-

zervace.chomutov.cz, aby se zamezilo 
vytváření front a hromadění velkého 
množství lidí na jednom místě. Je 
vhodné využít k návštěvě magistrátu 
také úterky a čtvrtky, kdy není tak 
vysoká obsazenost jako v pondělí a ve 
středu. „Chtěli bychom apelovat na 
občany, aby využívali rezervačního 
systému. Z pohodlí domova si mohou 
objednat vhodný termín a nečekat ve 
frontě. Lidé, kteří budou mít vytvo-
řenou rezervaci, mají přednost před 
neobjednanými klienty a vše potřebné 

si vyřídí bez čekání,“ doplnil primátor 
města Marek Hrabáč.

K samotnému objednání je po-
třeba vyplnit pouze jméno a e-mailo-
vou adresu, kam systém během pár 
okamžiků vygeneruje potvrzovací 
PIN. Při příchodu na úřad klient tento 
PIN zadá do vyvolávacího systému 
a následně bude odbaven. Lidé, kteří 
rezervaci sami nezvládnou, mohou 
o pomoc požádat informační servis 
magistrátu telefonicky na čísle 474 
637 111.

Plánovaná podoba muzea ve vizualizaci. Zdroj: ateliér Kopecký

Statistický úřad bude sčítat lidi, 
domy i byty. Zapojení je povinné

Krajská 
zdravotní otevírá 
všechny vjezdy

V Chomutově se bude od 
27. března konat sčítání lidu, domů 
a bytů. Zapojení se do sčítání je ze 
zákona povinné pro všechny osoby, 
které mají trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt nad devadesát dní 
na území ČR. Sečíst se musí každá 
osoba, bez ohledu na místo sku-
tečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svépráv-
nosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítom-
ných v ČR v rozhodný okamžik, 

s výjimkou diplomatů nebo cizinců 
s krátkodobým pobytem do deva-
desáti dnů.

Do 9. dubna má každý možnost 
vyplnit elektronický formulář on-
-line na webu www.scitani.cz nebo 
v mobilní aplikaci. Kdo se takto 
nezapojí, má zákonnou povinnost 
od 17. dubna do 11. května vyplnit 
a odevzdat listinný formulář. Jeho 
distribuci zajišťují sčítací komisaři. 
Distribuce formulářů do domác-
ností bude probíhat podobně, jako 
nyní probíhá doručování dopo-
ručených poštovních zásilek, při 
dodržování přísných hygienických 

pravidel. Z tohoto důvodu nebudou 
sčítací komisaři pomáhat s vyplňo-
váním formulářů. V případě potřeby 
se lidé mohou obrátit na infolinku 
840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné 
odeslat v předtištěné obálce pro-
střednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na kontaktních mís-
tech České pošty. V Chomutově 
budou tato kontaktní místa na po-
štách v ulicích Farského, Jiráskova, 
Kundratická a Zahradní. Odeslání 
bude zdarma. Podrobnější infor-
mace naleznete na webu www.
scitani.cz.

Vjezd do areálu chomutovské 
nemocnice je pro motoristy neo-
mezený a zdarma. Změnu zavedla 
Krajská zdravotní kvůli současné 
pandemii covid-19. „Důvodem ote-
vření areálů nemocnic spadajících 
pod Krajskou zdravotní v Děčíně, 
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově je zlepšení dostup-
nosti odběrových a vakcinačních 
covid center,“ řekla mluvčí společ-
nosti Jana Mrákotová.

Přehled odběrových a vakcinač-
ních center lze nalézt na www.kzcr.
eu nebo na www.kr-ustecky.cz.
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Zápisy k povinné školní docházce 
pro školní rok 2021/2022 opět pro-
běhnou bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole v zákonném termínu od 1. do 
30. dubna 2021. Preferované je podání 
žádosti o přijetí k základnímu vzdě-
lávání také bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce ve škole, tedy 
jejím zasláním do datové schránky, 
e-mailem s elektronickým podpi-
sem nebo poštou, případně online na 
webových stránkách jednotlivých 
škol. „Pokud zaslání není možné, lze 
formulář žádosti o přijetí k povinné 
školní docházce osobně přinést ve 
dnech 14. a 15. dubna do kanceláře 
příslušné školy.

Formulář žádosti o přijetí k po-
vinné školní docházce bude možné 
stáhnout na školních webových strán-
kách nebo si ho vyzvednout v kance-

láři školy. Lidé by však stále měli sle-
dovat webové stránky škol, kde mohou 
být informace už tento měsíc průběžně 
doplňovány. Budou tam také uvedeny 
veškeré kontaktní údaje a bližší infor-
mace k jednotlivým fázím zápisu.

Zápis dětí do mateřských škol 
zřizovaných statutárním městem 
Chomutovem se bude konat od 
3. do 14. května 2021. Mateřské 
školy budou organizovat zápisy bez 
osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců ve škole. I školky upřed-
nostňují podání přihlášky datovou 
schránkou, e-mailem s elektronickým 
podpisem, poštou. V krajním případě 
podle konkrétní situace je možné po-
dat ji osobně. Pokud by bylo podání 
učiněno pomocí jiných technických 
prostředků, například e-mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, 

telefaxem a podobně, je nutné jej do 
pěti dnů ze strany zákonného zástupce 
potvrdit.
Kontakty:
Základní škola speciální 
a Mateřská škola Palachova
Adresa: Palachova 4881, Chomutov
Datová schránka: edcmsk4
E-mail: info@specialni-skola.cz
Formulář žádosti o přijetí k před-
školnímu vzdělávání lze stáhnout 
na www.specialni-skola.cz nebo si 
ho lze vyzvednout v kanceláři školy 
ve dnech 10. až 14. května 2021 od 
8 do 14.30 hodin.
Telefonní číslo: 777 553 051, Mgr. 
Jana Sejnová, ředitelka školy
Mateřská škola Chomutov
Datová schránka: 3tbvxbf
E-mail: zapisy@mschomutov.cz,
Adresa: Jiráskova 4335, Chomutov

Formulář žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání lze stáhnout na www.
mscv.cz nebo si ho lze vyzvednout ve 
dnech 10. až 14. května 2021 ve vý-
dejním okénku. Podat lze do schránky 
v ředitelství MŠ na adrese Jiráskova 
4335 v čase od 8 do 14 hodin.
Telefonní číslo: 474 621 120, Bc. 
Eliška Smetanová, ředitelka školy

Zápisy do základních i mateřských škol budou 
v dubnu opět bez přítomnosti dětí

Hluboký řez omladí staré keře
Do obnovy nejstarších keřových 

výsadeb ve městě se v uplynulých 
dnech pustili pracovníci provo-
zovny veřejná zeleň Technických 
služeb města Chomutova. Mají 
napilno, s pracemi skončí, jakmile 
keře začnou obrážet. Provádějí 
předjarní zmlazování, tedy radi-
kální řez keřů, při kterém jsou od-
říznuty všechny výhony těsně nad 
zemí. Na stanovišti zůstanou jen 

čepy v délce maximálně deseti cen-
timetrů. Jakkoliv to může vypadat 
jako vandalství, zmlazení je efektní 
a pro keř prospěšné. Už během léta 
totiž takový zastřižený keř obrazí 
množstvím svěžích výhonů a po-
silující účinek řezu pak přetrvává 
i v dalším roce.

„Nepoučení občané občas ta-
kový zásah považují za ničení 
zeleně,“ je si vedoucí odboru život-

ního prostředí Dagmar Mutinská 
vědoma důležitosti vysvětlení 
postupu veřejnosti. „Ale zmlazo-
vání je přínosné nejen pro samotné 
keře, ale i pro estetiku prostředí. 
Zmizí nevzhledné holé a často pro-
schlé spodní a vnitřní partie keřů, 
z výsadeb je odstraněno suché listí, 
nafoukané papíry a další odpadky. 
Tím se v místě současně eliminuje 
výskyt potkanů.“

Oprava 
termínu svozu 
bioodpadu

V únorovém vydání Chomutovských 
novin došlo k chybě na straně 20 
u vývozních termínů bioodpadů z ná-
dob o objemu 120 litrů z domácností. 
V tiskové podobě je uveden rok 2020. 
Správně má však být rok 2021. Všechny 
konkrétní termíny jsou aktuální pro rok 
2021. Za nepřesnost se omlouváme. 

V centrálním výběhu chomutov-
ského zooparku už nebude tak smutno. 
K osamocenému pižmoňovi Saamikovi 
se po letech složitého hledání poda-

řilo sehnat dvě samice. Jde o matku 
s dcerou, do Chomutova přicesto-
valy v únoru z nizozemské GaiaZoo 
Kerkrade.

Dospělou samicí je desetiletá 
Ikkuma, její jméno pochází z jazyka 
Inuitů a znamená oheň. Do zooparku ji 
přivezli i s dcerou, která dostala jméno 
po známé severské bohyni plodnosti 
- Freya. Transport proběhl bez potíží 
a obě pižmoní dámy mohly po několi-
kahodinové aklimatizaci rovnou vstou-
pit do výběhu. „Jsme nadšení, že se nám 
podařilo tato majestátní zvířata získat, 
protože to není úplně jednoduché,“ ne-
tají se radostí ředitelka zooparku Věra 
Fryčová.

Ikkuma může být pro patnáctiletého 
chomutovského samce nejen společ-

nicí, ale i partnerkou. Zoologové proto 
doufají ve zplození dalšího potomka. 
„Vzhledem k věku samce jsme v tomto 
očekávání opatrní, ale bylo by to velice 
milé a radostné překvapení,“ potvrzuje 
vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Chov pižmoňů je pro zoologické 
zahrady velká výzva, v Evropě jich 
je v lidské péči jen několik desítek. 
Skupiny v jednotlivých zahradách jsou 
navíc malé a odchovy jsou poměrně 
vzácné. Proto také není jednoduché 
vhodné zvíře sehnat.

Obtížnost chovu nakonec dokládá 
i aktuální transport. V nizozemské zoo 
se totiž pižmoňům také přestalo dařit. 
Ani odborníci ale nepřišli na přesnou 
příčinu. Proto koordinátor doporučil 
přesun do chomutovského zooparku. 

„Bylo to smutné rozhodnutí, ale neli-
tujeme toho. Tento krok byl v zájmu 
zvířat,“ řekl k přesunu posledních dvou 
pižmoňů z nizozemské GaiaZoo její ře-
ditel Rob Huppertz.

V evropské přírodě žijí pižmoni 
volně jen na několika místech. Na 
Tajmyrském poloostrově v Rusku, 
ve střední Skandinávii a samozřejmě 
v Grónsku. Přestože při své zavalitosti 
působí neohrabaně, dokážou být rychlí 
a nebezpeční. Vyhlášení jsou také svou 
účinnou obrannou taktikou, kdy při po-
citu ohrožení vytvoří nejsilnější jedinci 
ze stáda kruh, uvnitř kterého chrání mlá-
ďata a starší jedince.

Zoopark má pižmoně grónské ve 
své péči již od roku 1999 a podařilo se 
mu zatím odchovat dvě mláďata.

Stárnoucí pižmoň v zooparku 
získal dámskou společnost
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Již počtvrté se mohou obyvatelé Chomutova zapojit do participativního rozpočtu a podílet se na 
úpravě stávajících nebo na vzniku nových veřejných prostranství. Pro projekt Společně tvoříme 
Chomutov je vyčleněno pět milionů korun. „Až do konce března budeme přijímat návrhy našich 
obyvatel na vylepšení míst v našem městě,“ řekl primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Nápady může předkládat kdokoliv 
starší patnácti let. Projekt musí být re-
alizovatelný na veřejném prostranství, 
tedy na ulici, v parku, na zelené ploše, 
na náměstí nebo ve veřejně přístupné 
budově, která je po větší část dne pří-
stupná či využívaná veřejností. Toto 
místo musí být ve vlastnictví města, 
jeho příspěvkových organizací nebo 
obchodních společností. Maximální fi-
nanční limit na jeden projektový záměr 
je šest set tisíc korun. Realizace nápadu 
musí být proveditelná, nesmí odporo-
vat zákonům, územnímu plánu, strate-
gii rozvoje města a jiným rozvojovým 
koncepcím města. Kompletní infor-
mace jsou k nalezení na webu www.
naschomutov.cz/naschomutov/.

JAK PODAT NÁVRH
Pokud máte nápad na vylepšení 

nějakého místa ve svém okolí, pak 
zjistěte vlastníka pozemku či budovy, 
které se nápad týká. Tímto vlastníkem 
musí být statutární město Chomutov. 
Je dobré konkrétní místo vyfotit a třeba 
rovnou do fotografie načrtnout nové ře-
šení. Navrhovatel dále zkusí odhadnout 
rozpočet návrhu – včetně přípravných 
prací, projektové dokumentace a prací 
s návrhem souvisejících. Celkový 
rozpočet návrhu se musí vejít do šesti 
set tisíc korun včetně DPH. „Pokud si 
lidé nebudou vědět rady s odhadem 
rozpočtu, nic se neděje, ať návrh určitě 
v termínu podají. Odhadem rozpočtu se 
pak budeme zabývat při hodnocení ná-
vrhů,“ upřesnila koordinátorka projektu 
Tereza Rödlingová.

Veškeré informace je nutné sepsat 
do formuláře a oficiálně návrh podat ke 
zpracování.

Všechna pravidla participativního 
rozpočtu zůstávají stejná jako v před-
chozích ročnících, jen se ruší pravidlo 
pro navrhovatele projektu zúčastnit se 
veřejného projednání, při kterém svůj 
návrh dříve představoval. Tato veřejná 
projednání nebudou organizována. 
Cokoliv nejasného k danému návrhu 
projektu je stále možné konzultovat 
s koordinátorkou Terezou Rödlingovou 
na e-mailu t.rodlingova@chomutov.cz.

Od 1. dubna do 14. května 2021 
bude návrhy hodnotit odborný tým, 
který ty, jež splní všechna pravidla 
projektu, pustí k hlasování. Online hla-
sování začátkem června 2021 rozhodne 
o vítězných projektech, které se budou 
realizovat od ledna 2022.

CO SE DÍKY VEŘEJNOSTI 
ZMĚNILO

První ročník projektu Společně 
tvoříme Chomutov se konal v roce 
2017. Tehdy bylo odhlasováno k rea-
lizaci třináct projektů. V psím útulku 
v Beethovenově ulici bylo opraveno 
26 kotců a v nich podlahy a zdi ve vněj-
ších částech kotců. V Bezručově údolí 
podél cyklostezky k prvnímu mlýnu 
vzniklo pět stanovišť k odpočinku a re-
laxaci. Na modré turistické cestě v údolí 
se v místech nebezpečných srázů nebo 
špatně schůdné kamenité cesty postavily 
tři dřevěné lávky. V městském parku 
se obnovily květinové hodiny a oživil 
se prostor šachovnice se žulovými 

stolky. Opravila se část obvodové zdi 
hřbitova v Beethovenově ulici. V Bike 
areálu za řekou Chomutovkou na konci 
Škroupovy ulice projekt Společně 
tvoříme Chomutov pomohl vybudovat 
pumptrack a bikrosovou dráhu. Ve vol-
nočasovém areálu Domovinka se nově 
postavily venkovní posilovací stroje. 
Opravil se povrch spojky cyklostezek 
u Bandy a nájezd na cyklostezku u dolní 
brány zooparku. V Děvínské ulici se 
více zabezpečilo zábradlí přes přivaděč.

Ve druhém ročníku projektu bylo 
k realizaci odsouhlaseno deset projektů. 
Oživil se podchod pod silnicí I/13 
vedoucí z Kadaňské ulice do centra 
města. Opravily se vnitřní části 26 kotců 
v psím útulku v Beethovenově ulici. 
K cyklostezkám ve městě přibyly la-
vičky a odpadkové koše. Dětem se nově 
postavilo hřiště z akátových kulatin 
ve sportovním areálu Veros. Ve městě 
přibyly defibrilátory na veřejných pro-

stranstvích – na Žižkově náměstí a na 
budově magistrátu ve Zborovské ulici. 
Třetí defibrilátor je mobilní a je k dis-
pozici záchranářům na Kamencovém 
jezeře. Ve sportovním areálu Veros bylo 
opraveno sociální zázemí a k tomu 
zrekonstruovány dva stávající kurty pro 
plážový volejbal. Osvětlen byl velký 
okruh dráhy ve volnočasovém areálu 
Domovinka. Oživením prošla dubová 
alej na okrajích Kamenné a Hutnické 
ulice. Staré duby byly odborně ošetřeny 
a ořezány, celý okolní prostor se vyčistil 
od náletových dřevin, zhotovily se nové 
schody z kulatin od Kamenné, cestička 
alejí se vysypala štěpkou a byly sem 
nainstalovány naučné tabule o aleji 
a přírodě. Procházky městem zpest-
řily malované hry na různých místech 
na Březenecké, Kamenné a dalších 
místech.

Z roku 2019 pocházejí zatím po-
slední návrhy. K realizaci bylo hlaso-

Společně tvoříme 
Chomutov počtvrté:  
Podávejte návrhy na zlepšení veřejných míst

Je to příležitost pro občany, kteří chtějí věnovat svůj čas na to, aby se 
jim ve městě žilo lépe.
Je to možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak příprava a realizace 
takového nápadu na úřadě probíhá a možnost se na tom aktivně podí-
let a výsledek ovlivňovat.
Je to však také nová možnost pro město získat náměty na možné drob-
né úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které však mohou 
znamenat mnoho pro ty, kteří v daném místě žijí či jím procházejí 
cestou do práce, do školy a podobně.
Návrhy participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov mají 
mít investiční charakter. Pokud se jedná o aktivity neinvestičního cha-
rakteru (kulturní a společenské akce), jsou pro ně určené jiné programy 
a fondy z rozpočtu města nebo kraje.

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?
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váním vybráno jedenáct projektů. Při 
nepřízni počasí se mohou děti schovat 
pod nově instalovaný přístřešek u školy 
na Kadaňské. Již potřetí se rekonstru-
ovalo v psím útulku v Beethovenově 
ulici, tentokrát došlo například na 
opravu oplocení a vytvoření dvou kotců 
pro štěňata. Nově se oplotilo i hřiště 
u základní školy Kadaňská. Zhotoveno 
bylo provizorní parkoviště v Bezručově 
ulici za základní školou Akademika 
Heyrovského. V mateřské škole Klíček 
v Jiráskově ulici a Písnička na Zahradní 
přibyly pro děti na zahradách nová ml-
hoviště. Opravil se chodník a zábradlí 
za zdravotním střediskem v Husově 
ulici. Zastávka MHD Chomutovka 
v Palackého ulici byla osazena pří-
střeškem se zabudovanou lavičkou 
uvnitř a zelenou střechou. Postavila se 
pumptracková dráha s vlnami a klope-
nými zatáčkami za travnatou plochou za 
bývalými městskými lázněmi.

Celkem v uplynulých třech roční-
cích bylo k realizaci schváleno 34 ná-
vrhů. Třicet z nich je hotových, na čty-
řech se ještě pracuje. „Návrh Přestupák 
a taky park na první pohled působil 
jednoduše, ale existence sítí a pravidel 
souvisejících s péčí o koryto řeky vše 
zkomplikovala, ale věříme, že se brzy 
konečně podaří tento prostor zkulturnit 
a zpřístupnit. Návrh Hřiště pro školku 
také nebyl zatím realizován. Cílem je 
upravit povrch jednoho bývalého hřiště 
u mateřské školky Písnička v sídli-
šti Zahradní, nastříkat zde dopravní 
hřiště pro děti a upravit okolí. Návrh 
Interaktivní městský park se dokončí na 
jaře 2021. V trávě mezi stromy u altánu 
před rodinným centrem Rozmarýn bude 
umístěna rovnovážná kladina – vrtidlo, 
dále pexeso se zvířátky, které v parku 
žijí, kuličkolam a také chodníček pro 
bosé nožky. Návrh Zkulturnění pod-
chodů v kruháku také čeká na svou rea-
lizaci. Dva tubusy podchodů oživí děti 
ze základních škol města Chomutova, 
jeden tubus zkrášlí obrazy malířky paní 
Hoštové. Tématem obrazů i tvorby dětí 
budou zajímavá místa k návštěvě ve 
městě Chomutově a jeho okolí. Na Den 
dětí roku 2021 se plánuje přímo v pod-
chodu uspořádat sympozium, které by 
novou podobu tohoto veřejného pro-
storu představilo občanům,“ vysvětlila 
manažerka projektu Tereza Rödlingová.

NEBOJTE SE S NÁVRHEM 
PŘIJÍT

Lidé se nemusejí bát se svým nápa-
dem přijít. Podání je jednoduché a navíc 
s jakýmkoli problémem pomůže koor-
dinátorka projektu nebo pracovníci ma-
gistrátu, kteří mají dostatek zkušeností. 
Martin Kosina podal již čtyři návrhy 
a dva z nich dostaly hlasy k realizaci. 
Díky jeho nápadu přibyl k zastávce 
MHD Chomutovka nový přístřešek 
a budou revitalizované podchody pod 
kruhovým objezdem v Palackého ulici. 
„Se zapojením jsem neváhal, řekl jsem 
si, že za zkoušku nic nedám. Hodně lidí 
rádo nadává na celý svět u piva, v této 
době se spíš transformovali v interne-
tové anonymní hrdiny, kde kritizují 
kdeco, ale něco pro danou věc udělat 
nebo ji změnit, to už se jim většinou 
nechce,“ uvedl s tím, že leckdy stačí jen 
se koukat kolem sebe. „Když chodím 
po městě, vidím věci, které by dle mého 
názoru šly změnit. Konkrétně u pří-
střešku na zastávce Chomutovka jsem 
vídal starší cestující, jak čekají na spoj 
posazení na kamenné zídce u silnice. 
V nepříznivém počasí se lidé schovávali 
do Galerie Pošta. To mi opravdu na 
takto frekventované zastávce nepřišlo 
dobré,“ dodal.

Celý průběh projektu hodnotí 
Martin Kosina pozitivně, přesto upo-
zorňuje, že někoho může zaskočit fakt, 
že realizovat některé projekty opravdu 
není jen tak. „Pokud bych mohl na da-
ném projektu něco změnit, pak to, aby 
v dané lokalitě v případě více návrhů 
postoupil k realizaci pouze ten nejú-
spěšnější. Konkrétně narážím na minulý 
ročník a realizaci více akcí v okolí školy 
na Kadaňské. Pravidla nikdo neporušil, 
ale takhle by to podle mého fungo-
vat nemělo. Abych ale nebyl zbytečně 
negativní, celý projekt je určitě dobrý 

nápad, který by mohl naše město zase 
o trochu posunout,“ popsal. Právě pra-
vidlo, že když v hlasování lidí zvítězí 
více návrhů na stejném místě, zrealizuje 
se pouze návrh s nejvíce hlasy, platí od 
třetího ročníku.

Jeden z projektů Martina Kosiny, 
který nedostal dostatečný počet hlasů 
k realizaci, bylo doplnění soch múz na 
střechu městského divadla. S tímto ná-
vrhem by chtěl zkusit uspět znovu.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ
U každého návrhu je nejprve for-

málně zkontrolováno, zda byl včas ode-
vzdán vyplněný návrh projektu na da-
ném formuláři, zda má návrh investiční 
charakter a je zařaditelný do participa-
tivního rozpočtu. Poté hodnotící komise 
složená z pracovníků magistrátu hod-
notí základní kritéria u každého návrhu.

Realizace návrhu nesmí přesáhnout 
stanovenou částku šesti set tisíc korun. 
„Ač se to nezdá, pro nás členy hodno-
tící komise je participativní rozpočet 
náročným oříškem, na jedné straně 
chceme vyhovět žadatelům, na druhé 
straně máme vždy finanční limit. Vždy 
se snažíme vítězný návrh takzvaně vy-
piplat v poměru cena – výkon, a to nám 
zabere mnoho času,“ uvedl člen hodno-
tící komise Stanislav Říha.

Hodnotící komise dále zvažuje 
u návrhů všechna pozitiva, negativa, 
rizika, přínosy a zhodnotí, zda je pro-
jekt realizovatelný z pohledu finanční 
náročnosti, inženýrských sítí, územního 
plánu, veřejné zeleně, bezpečnosti, pro-
vozuschopnosti a podobně. Po finální 
kontrole vzejdou návrhy, které postu-
pují k hlasování.

Některé návrhy komise musí odlo-
žit jen s těžkým srdcem. „V roce 2018 
byl podán návrh na zřízení takzvaného 
Krušnoparku, který počítal s umě-

lou vodní nádrží na ploše bývalého 
letního stadionu. Tato nádrž by byla 
přístupná návštěvníkům. Pokud by se 
něco podobného zrealizovalo, určitě by 
se jednalo o velké lákadlo pro lidi do 
centra, a to i v horkých měsících. Voda 
ve městech chybí a jsme si toho vě-
domi. Návrh bohužel vypadl z důvodu 
finanční náročnosti,“ dodal Stanislav 
Říha.

„Osobně fandím všem návrhům, 
všechny mají smysl a je mi líto, že 
nemůžeme zrealizovat všechny,“ říká 
s úsměvem koordinátorka Tereza 
Rödlingová. „Lidé mají mnoho krás-
ných nápadů, které zatím nebyly nebo 
nemohly být realizovány. Například 
Hvězdárna F. J. Gerstnera u bývalého 
kina Oka, kde by Astronomická společ-
nost Chomutov chtěla postavit jedno-
duchou malou hvězdárnu pro veřejnost 
a mohla tak lépe rozvíjet nadšení mladé 
generace pro technické a přírodovědné 
obory, nebo přímořské zátiší v parku 
za Rozmarýnem, které chtělo vytvořit 
fregatu se stěžni a závěsnými koši a ne-
chalo by vzniknout menšímu lanovému 
centru pro starší děti. Hezký nápad bylo 
discgolfové hřiště na Kamenném vrchu 
nebo oživení náměstí, pěší zóna u kos-
tela svaté Kateřiny nebo venkovní ping-
pongové stoly, infotabule do Bezručova 
údolí nebo obnovení hřiště v ulici 
Pod Břízami,“ vyjmenovala Tereza 
Rödlingová.

Některé dobré nápady však není 
možné zrealizovat. „Vybavuji si na-
příklad návrh Zpřístupnění vodopádů 
Kýšovický a Medvědí, který nelze 
realizovat, protože pozemky kolem 
vodopádů nejsou ve vlastnictví města 
Chomutova. Partyzánské stezky chtěly 
vytvořit cyklotrail, bohužel by projekt 
vyžadoval větší finanční objem než 600 
tisíc korun,“ dodala.

Bude realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, ná-
městí atp.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je po větší část dne 
přístupná či využívaná veřejností, jako je např. knihovna, kino (nemusí 
být přístupná 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému).
Bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města, příspěvko-
vých organizací města nebo obchodních společností města.
Bude respektovat stanovený max. finanční limit na 1 projektový záměr, 
který pro ročník 2021/2022 činí 600 tisíc korun.
Bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územní-
mu plánu, strategii rozvoje města a jiným rozvojovým koncepcím města.

Písemná forma:
Vyplněný formulář se odevzdává 
na podatelně Magistrátu města 
Chomutova v uzavřené obálce 
označené nápisem „Společně 
tvoříme Chomutov“
Adresa: Magistrát města Chomuto-
va, Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Elektronická forma:
Formulář je možné vyplnit online 
na webu www.naschomutov.cz/
naschomutov/ nebo je možné si 
z tohoto webu stáhnout formu-
lář ve formátu Word a vyplněný 
odeslat na e-mailovou adresu: 
tvorime@naschomutov.cz.

PŘÍJEM NÁVRHŮ 
do 31.března 2021
KONTROLA NÁVRHŮ 
od 1. dubna do 14. května 2021
HLASOVÁNÍ  
od 1. do 15. června 2021
REALIZACE 
od 1. ledna 2022

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ PROJEKT SPLŇOVAT?

JAK PODAT NÁVRHPRŮBĚH PROJEKTU
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Odlišuje se Chomutov v  oblasti 
trestné činnosti oproti jiným 
okresům?

Územní odbor Chomutov, který 
zahrnuje celý okres Chomutov 
od Vejprt až po Jirkov, se nijak neliší 
od ostatních okresů v rámci Ústeckého 
kraje. Jako jinde se zde projevuje 
skladba obyvatel, sídlištní aglome-
race a sociálně vyloučené lokality, 
které jsou v podstatě v každém městě. 
Klady spatřuji v průmyslových zó-
nách, a to z pohledu možné zaměstna-
nosti obyvatel. Samozřejmě čím vyšší 
zaměstnanost, tím nižší kriminalita, 
ale v posledních měsících se i zde pro-
jevuje dopad právě probíhající pande-
mie koronaviru.
Zůstal vám v paměti nějaký 
případ z praxe, na který nikdy 
nezapomenete?

Nejhorší jsou násilné trestné činy. 
Ale případ, na který často vzpomí-
nám, patří do oblasti autokriminality. 
Na přelomu tisíciletí jsme se zabý-
vali krádežemi aut na území tří krajů. 
Způsob provedení byl vždy stejný. 
Zloději působili zásadně v satelitních 
částech velkých měst. Tam, kde byly 
novostavby, vily a rodinné domy, 
kde také žili většinou majetnější lidé. 
Ti, když vyjížděli z garáže, museli 
vystoupit z nastartovaného vozu a jít 
garáž zavřít. A zrovna ve chvíli, kdy 
opustili vůz a šli zavřít garáž nebo 
branku, zloděj nastoupil do auta a od-
jel. V jednom případě pachatel odjel 
i s malým děckem v autosedačce. 
Po několika stovkách metrů zastavil, 

dítě vyndal a ujížděl dál. Když jsme 
se chystali skupinu dopadnout, praco-
valo na tom asi dvě stě policistů najed-
nou. Bylo to hodně logisticky náročné. 
Dokázali jsme jim asi osmadvacet 
krádeží.
Kolik policistů má chomutovský 
územní odbor a na jakých pozicích?

V současné době Územní odbor 
Chomutov zaměstnává 335 policistů. 
Jedná se o řadové policisty v unifor-
mách na obvodních odděleních Policie 
ČR, dopravním inspektorátu, ale také 

sem patří policisté na službě krimi-
nální policie a vyšetřování.
V současné době pořádáte nábor 
nových policistů. Kolik jich chybí 
do plného stavu?

Do plného stavu nám chybí 68 po-
licistů, což je skoro pětina oproti 
současnému stavu na všech místech 
v rámci ÚO Chomutov.
Čím si vysvětlujete odliv policistů?

Momentálně dochází k situaci, kdy 
převažují délesloužící starší a zkušení 
policisté, kteří již splňují výsluhové 
nároky a jsou ve službě déle než 
20 let. Cítí, že je čas předat zkušenosti 
novým kolegům, neboť svou službu 
lidem již splnili. A protože bojujeme 
se silnou konkurencí na trhu práce, 
o službu u policie není až tak velký zá-
jem. Přitom je však práce u policie za-

jímavá, různorodá, nabízí stálé jistoty, 
jako je pravidelný měsíční příjem, 
pracovní poměr na dobu neurčitou, 
šest týdnů dovolené, příspěvek na do-
volenou, zákonné výsluhové nároky, 
odchodné a další benefity.
Jaké podmínky musí splňovat 
zájemci?

Zájemce musí být starší 18 let, 
musí mít občanství České republiky, 
střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou, musí být trestně bezúhonný 
a samozřejmě také způsobilý po fy-

zické, zdravotní a osobnostní stránce. 
V rámci přijímacího řízení absolvuje 
psychologické vyšetření, zdravotní 
a fyzické prověrky. Pokud vše splní, 
nic následně nebrání tomu, aby na-
stoupil k Policii České republiky.
Co je náplní práce řadového 
policisty?

Náplň práce každého policisty závisí 
na jeho zařazení na konkrétní služební 
působiště. Liší se tedy podle toho, kam 
policista nastoupí. Pokud je na doprav-
ním inspektorátu, věnuje se zejména 
dopravě, pokud na obvodním oddělení 
nebo oddělení hlídkové služby, věnuje 
se oznámením na linku 158, dohledu 
nad veřejným pořádkem, objasňováním 
protiprávních jednání. V prvních mě-
sících po nástupu na místo služebního 
působiště se jedná zejména o práci v te-

rénu, s lidmi a hlavně pro lidi.
Co nového člena po nástupu čeká?

Po úspěšném absolvování výběro-
vého řízení, které jsem již zmiňoval, 
se zájemce stane příslušníkem Policie 
České republiky, a to se všemi výho-
dami. Nově přijatý policista absolvuje 
základní proškolení, zaměřené napří-
klad na používání služební zbraně, 
ale samozřejmě i na získání znalostí 
z různých oblastí, jako jsou právo nebo 
kriminalistika, které jsou důležité pro 
výkon služby. Úvodní měsíční kurz 
probíhá ve speciálním školícím stře-
disku v Ústí nad Labem. Pak následuje 
šestiměsíční základní odborná příprava 
na některých policejních školách 
Ministerstva vnitra, a to dle speciali-
zace konkrétního policisty. Poté ab-
solvuje tříměsíční praxi u mateřského 
útvaru, kam byl přijat. Poslední měsíc 
pak absolvuje závěrečné zkoušky, kdy 
se z nového uchazeče stává hotový 
policista a je připraven sloužit na již 
vybraném útvaru policie. Policista 
je po celou dobu zajištěn služebním 
příjmem. Základní plat se pohybuje ko-
lem 27 tisíc korun. Po návratu do místa 
služebního působiště se jeho plat zvedá 
na částku kolem 32 tisíc korun a dále 
roste dle jednotlivých nabytých zkuše-
ností a odsloužených let. Je třeba zmí-
nit, že policistovi je v prvním půlroce 
ještě navíc vyplacen náborový příspě-
vek ve výši 110 tisíc korun.
Jak se mohou zájemci hlásit?

Zájemci se mohou hlásit na te-
lefonních číslech 974 433 400 nebo 
974 438 401.

Ředitel chomutovských policistů Radek Houška chtěl být policistou od malička. Už když v roce 1990 narukoval, 
měl zájem o práci u SNB. V září 1990 nastoupil na střední policejní školu v Hrdlořezích. Loňský rok byl 
30. rokem, co je policistou. Ředitelem Územního odboru Chomutov se stal v dubnu 2019. Cesta na tento 
manažerský post vedla přes obvodní oddělení Plzeň-Lochotín. Tam si vyzkoušel všechno takzvaně od píky. 
Pracoval i na kriminální policii v Plzni a také v Domažlicích, kde dělal zástupce ředitele územního odboru. Před 
výzvou řešení případu stojí často, nyní však čelí i nedostatku policistů, jak popisuje v rozhovoru.

Radek Houška:

Starší a zkušení policisté cítí, že je čas 
předat zkušenosti novým kolegům

NÁPLŇ PRÁCE KAŽDÉHO POLICISTY ZÁVISÍ NA JEHO 
ZAŘAZENÍ NA KONKRÉTNÍ SLUŽEBNÍ PŮSOBIŠTĚ. LIŠÍ 
SE TEDY PODLE TOHO, KAM POLICISTA NASTOUPÍ.
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Bydlení v městském si chválí 
nájemci i jejich sousedé
Na sociální byty zbývají městu ještě více než dva miliony korun

Kauce na tři měsíce dopředu, 
nájem, výpověď, stěhování a opět 
kauce, nájem. V takovém život-
ním kolotoči žil Tomáš Koník 
z Chomutova se svou rodinou. 
Několik let bydlel s manželkou 
a pěti dětmi v bytech, které vlast-
nili takzvaní spekulanti. Nájemné 
bylo astronomické, nejistota také. 
„I když jsme zaplatili kauci a pla-
tili nájem, stejně nám majitelé dali 
po pár měsících výpověď a museli 
jsme jinam. Neustálé stěhování 
s dětmi bylo vysilující. Navíc každý 
byt byl ve špatném stavu, majitelé 
se o ně nestarali, takže jsme si mu-
seli všechno opravovat na vlastní 
náklady,“ popsal.

Zhruba před rokem se dozvě-
děl, že město Chomutov nabízí 
sociální byty. Jeden z nich se mu 
podařilo získat. „To je prostě zcela 
nový život, konečně mám pro ro-
dinu jistotu, nájem je levný, kauci 
po nás nikdo nechtěl. Byt je navíc 
moc pěkný,“ řekl s tím, že přísné 
podmínky, které město pro své 
nájemníky nastavilo, není složité 
splňovat. „To vlastně nejsou přísné 
podmínky, je to dodržování běž-
ného slušného chování, takže to 
není žádný problém,” dodal.

Byt, který Tomáš Koník dostal, 
získalo město při první etapě pro-
jektu na výkup bytů od soukromých 
vlastníků v roce 2019. Tehdy město 
získalo 14 bytů za 7,7 milionu ko-
run, přes 6,9 milionu činila dotace. 
Letos vykupuje byty při druhé 
etapě. Z celkové částky 6,4 mi-
lionu korun zbývá ještě více než 
dva miliony korun, přičemž bylo 
vykoupeno pět bytů. Tyto byty jsou 
určené jako sociální bydlení pro 
potřebné.

Záměrem výkupu bytů od sou-
kromých vlastníků je zlepšení kva-
lity života obyvatel, především na 
sídlištích. Byty, které získá město, 
totiž neskončí v rukou spekulantů 
nebo obchodníků s chudobou, kteří 
se nestarají o své nájemníky. Ti pak 
často znepříjemňují svým chováním 
život sousedům. Právě tomu město 
díky nastaveným podmínkám pro 
své nájemce předchází. Nájemníci 
musejí platit nájem, chovat se 
slušně jak v pronajatém bytě, tak 
i ve společných prostorách a jsou 
pod dohledem sociálního pracov-
níka. Pokud podmínky poruší, musí 
z bytu pryč.

Sociální byty jsou určené li-
dem v nouzi, například žijícím na 
ulici, na ubytovně, v azylovém 
domě, v bytě bez právního nároku, 
v předraženém či přelidněném bytě 
a podobně.

Novým nájemníkům pomáhají 
sociální pracovníci. „Největší pod-
pora je vždy na začátku při zabydlo-
vání. Klientům je sděleno, co vše se 
musí zařídit. Dále jsou informováni, 
kde všude nahlásit změnu bydlení. 
Klienty pak pravidelně navštěvu-
jeme a řešíme s nimi vše, co se týká 
bydlení, sociálních dávek, podpory 
a pomoci při hledání zaměstnání, mo-
tivace a informací při řešení dluhové 
situace a podobně. Snažíme se o na-
vázání úzké spolupráce, aby nám kli-
enti věřili a včas sdělili své problémy, 
dokud se dají řešit,“ popsala Zlata 
Barešová z odboru sociálních věcí 
chomutovského magistrátu.

Cílovými skupinami v sociálních 
bytech jsou hlavně vícečetné rodiny 
s dětmi. „To je příklad rodiny, která 
bydlela na ubytovně několik let 
a z důvodu nízkých příjmů nebyla 

schopna našetřit si na kauci. Rodina 
se skládá z manželů a tří dětí. 
Dlouhodobě spolupracovali s od-
dělením terénní sociální práce. Byli 
vybráni do bytu 3+1, který byl i čás-
tečně zařízen po předchozích majite-
lích. Zpočátku bylo nastěhování do 
bytu provázeno několika problémy. 
Z důvodu prodlevy přiznání soci-
álních dávek jim hned na začátku 
vznikl dluh na bydlení, který se jim 
ale dařilo postupně splácet. Nějakou 
dobu trvalo, než si na rodinu zvykli 
sousedé. Klienti byli pravidelně na-
vštěvováni a motivováni k nalezení 
práce. Hledali jsme společně na-
bídky volných míst. Práce se vypla-
tila a klient si našel zaměstnání, kde 
již tři čtvrtě roku pracuje,“ popsala 
příběh rodiny Zlata Barešová.

Dalšími častými klienty jsou 
matky samoživitelky, ale mezi ná-
jemníky sociálního bydlení jsou 
například i dva bratři, kteří žili na 
ulici. Nyní již dva roky bydlí bez 
problémů v sociálním bytě. Naopak 
kvůli problémům a neplnění pod-
mínek museli sociální byty opustit 
čtyři nájemníci. Jednomu se po-
dařilo zlepšit si život natolik, že si 
zařídil vlastní bydlení.

Nájemníky, nad kterými dohlíží 
město, vítají i členové společen-
ství vlastníků jednotek. Pokud totiž 
nastane problém, mají se na koho 
obrátit. „Máme v domě čtyři byty, 
které město pronajímá jako sociální 
bydlení. Tři rodiny jsou opravdu 
bezproblémové. S jednou rodinou 
musíme neustále řešit nepořádek, 
který nechávají na chodbě nebo ve 
výtahu a neuklidí si ho po sobě. 
S těmi těžko vycházíme,“ uvedla 
domovnice domu na Písečné Jiřina 
Michálková. Na tuto rodinu již 
členové SVJ podali stížnost. „My 
jsme těmto nájemníkům dali výtku 
a možnost, aby své chování změ-
nili. Bohužel se tak nestalo. Dlužili 
i na nájemném. V únoru jsme jim 
tedy museli dát výpověď. To, že si 
na nájemníky sousedé oprávněně 
stěžují, je pro nás důležitý podnět 
k řešení, protože právě zlepšení 
kvality života v panelových do-
mech pro všechny nájemníky je 
prioritou celého projektu,“ informo-
vala vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová.

Více informací o podmínkách 
výkupu nemovitostí je na www.vy-
kupbytuchomutov.cz.



poradna

10 | poradna

Invalidní důchod pro mladé a z mládí

Nevíte si rady, co vše zařídit 
po smrti blízké osoby?

Gynekologická preventivní prohlídka není 
povinností, ale výsadou

Synovi je 17 let, chodí prvním 
rokem na střední odborné učili-
ště. Od dětství je léčen pro opa-
kující se psychické problémy. 
Několikrát byl i hospitalizován, 
bohužel léčba není úspěšná. 
Studium moc nezvládá, a tak ho 
zřejmě bude nucen ukončit. Dle 
odborníků nebude schopen ani 
pracovat. Nevíme, jak postupo-
vat dál.

Zhoršený zdravotní stav může 
vést k významnému snížení schop-
ností bránícímu účasti na přípravě 
k budoucímu povolání (např. stu-
dium střední školy) a také násled-
nému zapojení do pracovního pro-
cesu. Pokud k této situaci dochází 
u mladistvých před dosažením 

plnoletosti a jejich omezení je činí 
závislými na pomoci druhé osoby, je 
možné zažádat o příspěvek na péči.

Významná a trvalá ztráta pra-
covní schopnosti, která vznikla v dět-
ství či v období dospívání, je také 
kompenzována prostřednictvím žá-
dosti o tzv. invalidní důchod z mládí. 
Ten je však podmíněn dosažením 
plnoletosti a současně se musí jednat 
o zdravotní postižení v nejvyšším 
stupni invalidity, které odpovídá po-
klesu pracovní schopnosti minimálně 
o 70 % a více. Invalidní důchod 
z mládí na druhé straně není podmí-
něn předchozí účastí na sociálním 
pojištění.

Systém však myslí i na mladé lidi 
před dovršením plnoletosti. Za spl-

nění určitých podmínek je dle § 40 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodo-
vém pojištění možné přiznat běžný 
invalidní důchod i mladším osobám, 
např. od 16 let. Pokud má váš syn 
postižení od dětství (od narození), 
a přesto byl schopen nastoupit ke 
studiu na střední škole jakéhokoliv 
typu (učební obor, praktická škola), 
je možné zažádat o invalidní důchod 
„pro mladé“. Ten může být přiznán 
již před 18. rokem věku žadatele, 
a to za podmínky získání potřebné 
doby pojištění (do 20 let věku jde 
alespoň o jeden den pojištění před 
vznikem invalidity). Potřebnou dobu 
pojištění je možné získat například 
zahájením studia na střední škole, 
zapojením do pracovního procesu, 

které zakládá účast na sociálním 
pojištění, nebo evidencí na úřadu 
práce. O invalidní důchod si může 
student zažádat i během doby studia, 
přičemž jeho přiznání nemusí být 
důvodem k ukončení studia. Stejně 
tak se s invalidním důchodem může 
zapojit do pracovního procesu, po-
kud jsou mu k tomu vytvořené pod-
mínky. V současné době je možné 
využít například podpory našeho 
bezplatného projektu, jehož cílem 
je podpořit v nástupu do zaměstnání 
studenty a žáky se zdravotním posti-
žením. Pro více informací se na nás 
neváhejte obrátit.

Mgr. Jitka Fricová,
ergoterapeutka

www.pracovnirehabilitace.cz

Období po smrti blízkého člo-
věka je pro každého velice náročné 
a aby toho nebylo na jednoho už tak 
dost, musí se potýkat s kolotočem 
úředních záležitostí, které je potřeba 
zařídit. V první řadě je dobré zmínit, 
že veškeré změny lze provádět až 
po tom, co pozůstalý obdrží poš-
tou z matriky úmrtní list, případně 
si jej může vyzvednout osobně. 
Úmrtní list se vydává pouze na ma-
trice v místě úmrtí dané osoby. Než 
úmrtní list vůbec obdržíte, musíte 
se vydat na matriku obecního, měst-
ského úřadu či magistrátu a nahlásit 
úmrtí člena rodiny. K tomu budete 
potřebovat jeho občanský průkaz, 
rodný list a případně oddací list. 
Zároveň je možné, aby nahlášení 

provedla pohřební služba, která ná-
sledně odevzdá potřebné doklady, 
a to společně s listem o prohlídce 
zemřelého, který se přikládá i v pří-
padě nahlášení úmrtí členem rodiny.

Je důležité zmínit, že pokud 
zemřelý pobíral nebo jen žádal 
o příspěvek na péči nebo jiné pod-
půrné dávky, je nutné úmrtí ohlásit 
do osmi dní příslušnému pracovišti 
úřadu práce. Jestliže měl na sebe ze-
mřelý psané odběry plynu, elektřiny 
a vody, pak by měl pozůstalý zařídit 
také převody smluv u jednotlivých 
společností. Může tak učinit osobně, 
případně získat další potřebné in-
formace na zákaznických linkách. 
Hrozíte se například placení účtů za 
mobilní telefony? Nemusíte. Smrtí 

účastníka smlouva s operátorem za-
niká. A pokud vás zajímá, jak naložit 
s autem, nemovitostí nebo financemi 
pozůstalého, tak samotné nakládání 
s majetkem je možné až po skončení 
dědického řízení.

Pokud již máte zajištěný úmrtní 
list, můžete si následně zažádat 
o pohřebné, avšak pozor! Nárok 
na pohřebné náleží osobě, která 
vypravila pohřeb nezaopatřenému 
dítěti, nebo osobě, která vypravila 
pohřeb rodiči nezaopatřeného dí-
těte, přičemž zemřelá osoba měla 
ke dni úmrtí trvalý pobyt na území 
ČR. Výše pohřebného činí 5 000 
Kč a platí se jednorázově. Vyřizuje 
se na úřadech práce v místě bydliště 
žadatele, kdy s sebou musíte mít již 

zmiňovaný úmrtní list, občanský 
průkaz žadatele, rodný list dítěte, 
potvrzení o studiu (pokud dítě stu-
duje), fakturu za vypravení pohřbu 
a další náklady s tím spojené, do-
klad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

Je celá situace nad vaše síly 
a potřebovali byste si s někým 
promluvit? Navštívit kromě lékaře 
nebo psychologa můžete také po-
radce pro pozůstalé. V Sociální 
poradně Kamenná v Chomutově 
nabízíme poradenství pro pozůstalé, 
které zajišťuje sociální pracovnice 
Bc. et Bc. Renata Pašková, DiS. 
Kontaktovat ji můžete na telefon-
ním čísle 601 053 316.

Mgr. Dominika Buriová
Sociální poradna Kamenná

Zhruba před týdnem jsem obdr-
žela pozvánku na gynekologické 
preventivní vyšetření od svého 
gynekologa. V dnešní době se ale 
bojím chodit do zdravotnického za-
řízení, abych nechytila covid-19. Je 
prevence povinná? Případně jaká 
rizika při jejím neabsolvování pro 
mě plynou?

Zajímavá otázka, kterou si 
v dnešní době jistě klade mnoho žen. 
Gynekologická preventivní prohlídka 

v naší zemi není povinností, ale výsa-
dou. Není povinná, ale pokud dobře 
pečujete o své zdraví, je vhodná. 
V ČR na ni mají právo všechny ženy 
od 15 let jednou ročně a je hrazená ze 
zdravotního pojištění.

I v době pandemie covid-19, která 
trvá již rok, je ale prevence i ostatních 
onemocnění nutná. Zdravotnická za-
řízení pracují a jsou tedy prováděny 
i preventivní prohlídky. Většinou jsou 
ženy objednány na určitou hodinu 

a nesedí tedy v přeplněné čekárně. 
Personál je většinou již očkován a pa-
cientky se chrání běžnými ochran-
nými pomůckami. Riziko přenosu 
nemoci covid-19 tedy u lékaře gyne-
kologa nevidím větší než například 
v prodejně potravin.

Navíc ze své nemocniční praxe 
vidím jednoznačný nárůst počtu gy-
nekologických onemocnění, která 
se v nemocnici poslední dobou ob-
jevují. Je to zřejmě způsobeno již 

rok trvajícím odkládáním prevencí 
a nahromaděním podezřelých či od-
ložených nálezů. Moje rada tedy zní. 
Rozhodně, i přes současnou pande-
mii, nezanedbávejte ani potenciální 
jiná onemocnění a jděte na plánova-
nou preventivní prohlídku. Riziko za-
nedbání je rozhodně vyšší než riziko 
nákazy koronavirem.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
gynekologicko porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov
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V ZOOPARKU PROBĚHLA 
ŘADA OPRAV
V zooparku a skanzenu Nová Ves probíhaly loni rozsáhlé 
opravy a rekonstrukce. Kromě jiného byly natřeny ploty 
kolem výběhu poníků. Plot se také upravuje pro výběh 
středomořského miniaturního osla. Opraven byl také plot 
u expozice jeřábů bílých. Opraveny byly schody u zimoviště. 
Drobné úpravy byly zapotřebí v ptačí voliéře u kaštanky či na 
pracovních strojích. Pokračuje výměna starých informačních 
cedulí za nové, které jsou v jednotném vizuálním provedení 
i materiálu. Sanační práce právě končí na statku s domácími 
zvířaty.

NOVÁ FASÁDA
Další více než milionovou investici Chomutovská bytová vložila do 
domu čp. 3875 v ulici Pionýrů. Nejdříve byla na domě provedena 
reprofilace původní fasády. Dům má po rekonstrukci novou fasádu 
a byl kompletně zateplen.

ZŠ HORNICKÁ SE DOČKÁ 
NOVÉHO BAZÉNU

Stávající bazén funguje od založení základní školy v Hornické ulici 
v roce 1973. Poslední velkou investicí byla rekonstrukce šaten 

a sprch. Nyní je na řadě kompletní rekonstrukce bazénové haly 
včetně bazénové technologie, která bude odpovídat současným 

standardům. Nová ocelová nerezová vložka bude osazena do 
stávající betonové konstrukce bazénu. Bude provedena také 
výměna bazénové technologie včetně úpravy vody, výměna 

strojního zařízení ve strojovně včetně kompletních nových rozvodů, 
oprava rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. V bazénové 

hale bude vyměněno topení, nainstalována vzduchotechnika 
a nová elektroinstalace s osvětlením osazeným v podhledu.



kultura

12 | kultura

Ve sbírce chomutovského muzea je i pražský 
groš Václava II. Patří k těm nejkrásnějším

Astronomové uctili výročí narození 
Františka Josefa Gerstnera

Ve sbírkách chomutovského 
muzea je množství mincí. Mezi ty 
nejzajímavější a nejkrásnější beze-
sporu patří pražský groš Václava 
II. Stříbrná mince váží přesně 2,7 
gramu a měří 26,2 milimetru. Mince 
je částečně oříznutá, takže nedosa-
huje přesně stanovených rozměrů 
typických pro daný pražský groš. Na 
líci je pěkně vidět česká královská 
koruna a kolem ní zbytek opisu DEI 
GRATIA REX BOHEMIE (Z Boží 

milosti král český) a vnitřní opis se 
jménem panovníka WENCEZLAVS 
SECVNDVS (Václav II.). Na rubu 
je heraldická figura dvouocasého 
českého lva ve skoku a opis GROSSI 
PRAGENSES (groše pražské).

„Pražské groše začal razit český 
král Václav II. roku 1300. Ten za 
pomoci italských odborníků provedl 
měnovou reformu a nahradil tak do-
posud užívaný denár. Nová mince 
se stala platným a nadšeně přijíma-

ným platidlem ve velké části Evropy. 
S jeho ražbou pokračovali i následu-
jící panovníci až do roku 1547, kdy 
byl nahrazen stříbrným tolarem,“ 
uvedl Pavel Simet z chomutovského 
muzea.

Pražský groš se zpočátku dělil na 
dvanáct drobnějších mincí zvaných 
malé pražské peníze (parvi). Za vlády 
Karla IV. bylo možné za 1 groš po-
řídit 60 vajec či lopatu. Sekyra stála 
3 groše a za krávu se platilo 55 grošů. 

V té době si nádeník za týden vydělal 
4 až 6 grošů a tesařský mistr si za stej-
nou dobu vydělal 16 až 20 grošů.

Na hlavním hřbitově se 22. února 
sešli členové Astronomické společ-
nosti Chomutov. Položením květin 
a zapálením svíček uctili 265. výročí 
narození nejvýznamnějšího chomutov-
ského rodáka prof. Dr. Františka Josefa 
rytíře Gerstnera.

Ten odjel po dokončení studia na 
chomutovském gymnáziu studovat do 
Prahy. Své studium zaměřil na matema-
tiku, fyziku a astronomii. Mimo jiné tři 
roky pracoval ve hvězdárně ve Vídni. 
Poté byl ředitelem vídeňské hvězdárny 

doporučen a stal se adjunktem na praž-
ské hvězdárně u prof. Strnada.

Výsledky v astronomii Gerstnerovi 
přinesly vážnost a uznání v evrop-
ských vědeckých kruzích. „V případě, 
že se nám podaří v Chomutově zreali-
zovat projekt malé veřejné hvězdárny, 
chceme ji pojmenovat po Františku 
Josefu Gerstnerovi. Chomutov by 
tak získal malý, ale velmi významný 
objekt, který by našemu městu dů-
stojně připomínal Gerstnerovy zásluhy 
v oboru astronomie,“ uvedl Jaroslav 

Landa z Astronomické společnosti 
Chomutov.

Na základě Gerstnerova návrhu 
byl v Praze zřízen polytechnický ústav, 
který je považován za předchůdce 
dnešního pražského ČVUT. Ve spo-
lečnosti je znám jako projektant ko-
něspřežné trati z Českých Budějovic 
do rakouského Lince. Byla to první že-
lezniční trať ve střední Evropě. Stavbu 
realizoval jeho syn F. A. Gerstner. 
V celé délce byla železnice uvedena do 
provozu 1. srpna 1832.

Café Atrium potěší novými exkluzivními 
dorty, na Velikonoce opět upeče mazance

Přestože je nedávno renovovaný 
interiér Café Atrium bez návštěv-
níků, jeho zaměstnanci mají stále co 
dělat. Připravují občerstvení pro výdej 
okénkem a věnují se svému pracov-
nímu rozvoji a vzdělávání. Propagaci 
všeho, co se děje a chystá, mají nově 
na starosti PR a marketingové koor-
dinátorky spolku Masopust Veronika 

Kocholatá a Jana Raška Moutelíková. 
„Chystáme novou nabídku dortů, 
slaného i kynutého pečiva. Naši pří-
znivci se opravdu mají na co těšit,“ 
uvedla Veronika Kocholatá.

Ať už bude kavárna pro ná-
vštěvníky v příštích týdnech zcela 
otevřená nebo ne, budou si moci 
pochutnat například na novém dortu 

z třiasedmdesátiprocentní čokolády 
s višněmi, nejen oči potěší dorty 
ozdobené nádhernými kandovanými 
květy, pro milovníky klasické české 
kuchyně kavárna upeče dvojcti-
hodné kynuté koláče a nezapomene 
ani na bezlepkové dorty či nabídku 
pro vegany. „Chystáme také speci-
ální nabídku k MDŽ, ženy se mo-
hou těšit na milé překvapení,“ dopl-
nila Jana Raška Moutelíková.

Café Atrium bude i letos péct ve-
likonoční mazance, které měly loni 
velký ohlas u zákazníků. Lidé si je 
mohou objednávat do 19. března na te-
lefonním čísle 774 492 303, k vyzved-
nutí pak budou ve středu 31. března 
a ve čtvrtek 1. dubna, v případě okén-
kového prodeje v rámci otevírací doby 
mezi 9. a 18. hodinou. Pokud by pomi-
nula vládní opatření, tak od 9. a 18.30 
přímo v kavárně.

Zaměstnanci kavárny se v těchto 
dnech věnují profesnímu vzdělávání. 

Mají za sebou školení, při kterém si 
rozšířili vědomosti o pečení a výrobě 
cukrářských výrobků, dále se učí tak-
zvaný latte art, tedy techniku zdobení 
pěny u kávových nápojů.

Kavárna se chce také více přiblížit 
lidem prostřednictvím sociálních sítí 
pod novým názvem facebookového 
i instagramového profilu Café Atrium. 
„Tam se lidé aktuálně dozví, co při-
pravujeme v oblasti gastronomie 
a v našich kavárnách Café Atrium, 
Café v Domečku a v našem novém 
kavárenském přívěsu Café na cestách 
v Zooparku Chomutov. Aktuálně 
se na našich profilech mohou lidé 
v rámci projektu My jsme Masopust 
seznámit s příběhy našich zaměst-
nanců a s našimi sociálními aktivi-
tami,“ podotkla Veronika Kocholatá. 
Základní informace o všech aktivitách 
Masopustu jsou na webových strán-
kách www.masopustcafe.cz a www.
masopustspolek.cz.
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JITKA BUCHTOVÁ
Nějakou dobu byla bez práce. Ale chtěla dělat něco, co by 
ji bavilo. Chtěla ráno vstávat s tím, že jde ráda do práce. Na 
nápad založit si designový obchůdek Srdcofka ji přivedla 
kamarádka. Od nápadu uběhl měsíc a krámek otevřel. Už tři 
a půl roku nabízí oblečení pro děti a ženy, šperky, papírenský 
sortiment, kosmetiku, batohy a doplňky od šedesáti českých 
návrhářů. S nadsázkou lze říci, že se jedná o každodenní flér 
jarmark na jednom místě. Jitku vrátila pandemie na začátek 
podnikání, ale bojuje. Srdcofku najdete v Ruské ulici. 

IVAN NIKL
Před dvaceti lety založil firmu MAEP, s.r.o., která pro české firmy 
zajišťuje účast na mezinárodních výstavách po celém světě 
pod záštitou ministerstev či agentury CzechTrade. S rozvojem 
zakázek vznikla potřeba tisknout ve velkých formátech pro 
výstavní expozice, proto firma zřídila copy centrum. To tiskne 
a kopíruje nejen pro širokou veřejnost běžné zakázky, ale i pro 
odborníky, kteří potřebují tisknout výkresy a plány. Sází na 
přátelský přístup a rychlé plnění zakázek. Více o firmě najdete 
na www.copy.maep.cz. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Vlastivědné bádání na Chomutovsku 
začalo v druhé polovině 19. století

V 60. letech 19. století došlo 
v českých zemích k velkému roz-
voji turismu. Lidé začali podni-
kat výlety do okolí svého bydliště 
i do vzdálenějších míst a seznamo-
vali se s přírodními a historickými 
památkami. Zvýšený zájem široké 
veřejnosti o minulost rodného kraje 
vedl k rozvoji vlastivědného bá-
dání. Mezi prvními badateli byli 
středoškolští profesoři a učitelé 
obecných a měšťanských škol. 
Vzhledem k tomu, že tito lidé ne-
měli hlubší historické vzdělání, tr-
pěly jejich práce řadou nedostatků. 
Měly populárně naučnou formu bez 
poznámkového aparátu a seznamu 
použitých pramenů a literatury.

Historický výzkum těchto vlasti-
vědných badatelů spočíval zpravidla 
ve sběru dostupných dat a jejich in-
terpretaci, která se omezovala pouze 
na výběr a chronologické seřazení 
dat. Koncem 70. a počátkem 80. let 
19. století měli vlastivědní badatelé 
v severních Čechách možnost pub-

likovat své práce v Mitteilungen des 
Nordböhmischen Exkursionsclub 
(Sdělení Severočeského ex-
kurzního klubu), které vychá-
zely v České Lípě a zaměřovaly 
se na oblast Českolipska, Českého 
středohoří a Polabí a v časopise 
Erzgebirgszeitung (Krušnohorské 
noviny), zaměřeném na Krušnohoří. 
K pracím vlastivědného a historic-
kého obsahu patřily také slavnostní 
spisy rozličných spolků, škol a pod-
niků a ročenky středních škol, které 
často rovněž obsahovaly cenné údaje.

V 1. polovině 20. století vy-
cházel podnět ke studiu regionál-
ních dějin nadále z řad učitelstva. 
Učitelské spolky ovšem ve snaze 
po dosažení větší odborné vědecké 
úrovně svých prací spolupracovaly 
s místními muzei a archivy a zvaly 
ke spolupráci školené historiky. 
Odborná vědecká úroveň tehdejší 
vlastivědné produkce se tak jejich 
zásluhou zvýšila. Počátky vlastivěd-
ného bádání na Chomutovsku sahají 
do období 1868–1873, kdy Mikuláš 
Urban z Urbanstadtu (1799–1873) 
vydával 5 svazků Geschichte 
der Bezirkshauptmannschaften 
Komotau, Saaz und Kaaden 
(Dějiny oblastí okresních hejtman-
ství Chomutov, Žatec a Kadaň). 
V roce 1871 začal kromě toho vy-
cházet první vlastivědný sborník 
zdejšího regionu, který redigoval 
básník A. A. Naaf (1850 – 1918). 
V r. 1874 se Okresní spolek uči-
telů rozhodl vydat také své vlastní 
vlastivědné dílo. Kvůli řadě obtíží 
byl projekt realizován později. 
Základy tzv. Heimatkunde des po-
litischen Bezirkes položil až v roce 
1891 gymnaziální profesor P. Th. 

Löbmann. Vlastních přípravných 
prací se z podnětu Okresního spolku 
učitelů ujal v letech 1897–1898 vlas-
tivědný výbor, jehož členy byli 
Caspar Hellering, Karl Heinrich, 
Rudolf Herschel, Mathias Töner, 
Karl Walter a Franz Wünsch. Dílo 
kněze a profesora Löbmanna bylo 
rozšířeno, doplněno, vybaveno obra-
zovou fotodokumentací a kresbami 
a v roce 1898 vydáno (viz zelená 
obálka).

Od počátku 20. let 20. století za-
čalo chomutovské městské zastupi-
telstvo vytvářet ve městě soustavu 
kulturně osvětových institucí, které 
se staly novými středisky vlastivěd-
ného bádání na Chomutovsku, pře-
devším městské muzeum a archiv. 
O založení muzea bylo rozhodnuto 
již v roce 1911. Celou záležitost 
však oddálila válka a muzeum 
bylo proto otevřeno až počátkem 
října 1923. Stalo se tak v prosto-
rách radnice. Jeho prvním ředite-
lem se stal plukovník ve výslužbě 
Max Schrötter, kterého v květnu 
1929 nahradil erudovaný histo-
rik Dr. Rudolf Wenisch. Činnost 
muzea zajišťovali z části placení 
a z části dobrovolní spolupracov-
níci. Mezi ně patřil např. gymnazi-
ální profesor Dr. Fröhlich, bývalý 
vrchní oficiál A. Theimer, ředitel 
kadaňského gymnázia ve výslužbě 
Dr. A. Bernt z Kadaně, archeolog 
Dr. H. Preidel aj. Nejvýznamnější 
z nich byl pražský historik umění 
Dr. J. Opitz, který pracoval na čás-
tečný úvazek jako historik umění 
Účelového svazu obcí z okresů 
Chomutov, Most, Žatec, Kadaň 
a Přísečnice a na jejích územích vy-
hledával, hodnotil a evidoval umě-

lecké památky. Tito pánové a místní 
vlastivědní badatelé z Chomutovska 
získali počátkem 20. let 20. století 
možnost publikovat výsledky své 
práce ve vlastivědné měsíční pří-
loze Unsere Heimat, která vychá-
zela od počátku roku 1923 do října 
1938 v chomutovských novinách 
Deutsches Volksblatt.

Vrcholem vlastivědné produkce 
na Chomutovsku v období mezi 
dvěma světovými válkami pak 
bylo kolektivní dílo Heimatkunde 
des Bezirkes Komotau (Vlastivěda 
okresu Chomutov), které v letech 
1927 až 1938 vydával Německý 
okresní spolek učitelů a v letech 
1939–1941 Vlastivědná rada města 
Chomutova. Vlastivěda prezento-
vala veškeré výsledky tehdejšího 
vlastivědného bádání a sloužila 
jako učební pomůcka pro učitele 
a příručka pro úředníky, odborníky 
a cestovatele (viz červená obálka 
jednoho z jejích sešitů).

Mgr. Jan Hirsch, historické oddělení 
Oblastního muzea v Chomutově 

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PANENKA, KTERÁ SI 
ZAHRÁLA VE FILMU

V muzeu je v etnografické 
sbírce uložena velká „chodící“ 
panenka s nevšedním příběhem. 
V roce 1961 si zahrála v komedii 
Zdeňka Podskalského st. Spadla 
s měsíce vedle takových věhlas-
ných českých herců a hereček, 
jako byla Heda Škrdlantová, 
Zdeněk Řehoř, Vlastimil Brodský 
či Ilja Prachař. Příběh vypráví 

o poprasku, který v jednom ves-
nickém JZD způsobil příchod nové 
mladé a na místní poměry až pří-
liš energické zootechničky. Ta se 
jednoho večera do vesnice přiřítí 
na motorce, zavede zde novou ma-
teřskou školu, v JZD uvede v době 
absence předsedy vše do pořádku 
a družstevníci tak mohou jet na vý-
let, neboť mají vše hotové.

Ačkoliv si rekvizitář tohoto 
filmu výše uvedenou panenku 

vypůjčil od dárkyně (nepřála 
si být jmenována), tehdy malé 
holčičky, na půl roku, v samot-
ném filmu se panenka objevila 
jen v několikavteřinovém záběru 
ve scéně před domem, v kočárku 
a na trávníku. Zato, že „stála před 
kamerou“, může skutečnost, že 
tento typ, předchůdce „panenky – 
chodičky“, nebyl v r. 1961 zcela 
běžný.

Mgr. Jan Hirsch
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Masopust se o klienty stará on-line

Zájem o očkování v sociálních službách byl velký

S doučováním 
pomohou 
dobrovolníci

Spolek Masopust pomáhá svým 
klientům on-line a stejnou formou 
chystá i přednášky pro veřejnost. 
V rámci služby sociální rehabilitace 
pořádá prostřednictvím internetu 
individuální i skupinové terapie. 
„V době pandemie se někteří naši 
klienti obávají onemocnění, proto 
se s nimi v rámci jejich terapie 
spojíme přes internet. Samozřejmě 
má tato varianta i své zápory, 
hlavně když nás zlobí technika, ale 
celkově ji my i naši klienti hodno-
tíme pozitivně. Je velmi nežádoucí, 
aby klienti přerušili svou terapii, 
takto se tedy daří poskytovat jim 
kvalitní službu, i když na dálku,“ 
vysvětlila Jana Matoušková 
ze spolku Masopust.

Službu tedy mohou využívat jak 
stávající, tak i noví klienti. „Naše 
služby poskytujeme stále v plném 
rozsahu. Přijímáme klienty jak 
v sociální rehabilitaci, tak i v soci-
álně-terapeutických dílnách,“ dopl-
nila Jana Matoušková.

Spolek Masopust sídlí 
na Hu so vě náměstí 38, pracov-
níky je možné  kontaktovat 
i telefonem na číslech 
777 562 889 či 774 792 305.

Z důvodů vládních nařízení 
nemůže spolek pořádat oblíbené 
přednášky, které se konaly v Café 
Atriu. Chystá však pořádání on-
-line webinářů. „O termínu konání 
se lidé dozví na našem webu www.
masopustspolek.cz nebo face-
booku a instagramu Café Atrium. 
Při přednášce nám budou moci lidé 
prostřednictvím chatu psát dotazy 
a my na ně budeme odpovídat, tak 
jak jsou zvyklí u osobních setkání,“ 
dodala Jana Matoušková.

První on-line přednáška se 
uskuteční ve středu 3. března od 
18 hodin na facebookovém profilu 
Chomutovské café. Téma bude 
Život s depresí. V uvedeném čase 
budou moci lidé posílat své dotazy 
konzultantce Hance a terapeutce 
Janě. Kdo nestihne přednášku v ži-

vém vysílání, může se později podí-
vat na záznam.

Spolek Masopust provozuje 
v rámci svých sociálních služeb 
i takzvané Tvořivé dílny. Tato služba 
funguje i v době pandemie v běžném 
provozu. Je určena lidem se zdravot-
ním postižením, a to jak s mentál-
ním hendikepem, tak s duševním 
onemocněním. Při první schůzce si 
klient určí cíle, které chce s pomocí 
pracovníků splnit. Jedná o nácviky, 
které postupem času povedou ke 
snazšímu získání zaměstnání.

U mentálně postižených klientů 
se například jedná o nácvik úklidu, 
vaření, péče o domácnost a po-
dobně. Tyto činnosti rozvíjí i v tré-
ninkovém bytě se zahradou. Klienti 
se učí nejen běžné práce v bytě, ale 
i na zahradě. Aby si mohli práci 
vyzkoušet i v reálném provozu, 
mohou se učit i v chráněné kavárně 
Café Atrium. Postupně se tedy 
zdokonalují a mohou pak získat 
zaměstnání.

Také Sociálních služeb Chomu-
tov se týká očkování proti nemoci 
covid-19 způsobené koronavirem. 
„Z nařízení Ministerstva zdravot-
nictví ČR se toto očkování dotýká 
dvou našich služeb, a to Domova 
pro seniory Písečná a Domova pro 
osoby se zdravotním postižením 
Písečná. Klienti i pracovníci těchto 
služeb spadají do vyjmenovaných 
rizikových skupin,“ uvedla ředi-
telka organizace Alena Tölgová.

Zájem o očkování byl velký, 
a tak pracovníci včas zajistili se-

znamy všech zájemců a spolupra-
covali s místním koordinátorem 
očkování a s lékaři. „Dávky k oč-
kování dorazily 12. února a nám 
se podařilo naočkovat prvních 
117 klientů Domova pro seniory 
Písečná. Očkovací tým pod vede-
ním Simony Řimnáčové vše zvládl 
na jedničku, za což jim děkujeme, 
stejně jako pracovníkům střediska 
za kvalitní přípravu,“ popsala 
ředitelka.

Vakcíny pro zaměstnance or-
ganizace dorazily v avizovaném 

počtu v úterý 16. února a už v pátek 
bylo naočkováno celkem 47 pra-
covníků. „Věříme, že tato akce při-

spěje ke zlepšení situace a snížení 
přenosu nákazy,“ doplnila Alena 
Tölgová.

Organizace Člověk v tísni nabízí 
v Chomutově individuální i skupi-
nové doučování žáků základních škol. 
Doučování je určeno dětem, které mají 
potíže ve škole a nedostává se jim 
doma adekvátní podpory. Smyslem této 
služby je především zastavení školního 
propadu prospěchu dítěte, nicméně do-
učování s sebou přináší i mnoho dalších 
pozitivních efektů. Patří mezi ně zvý-
šený zájem o školu, který se projevuje 
snížením počtu absencí či větší akti-
vitou při vyučování. V případě zájmu 
o doučování mohou rodiče kontaktovat 
Kristýnu Ledvinovou na telefonním 
čísle 778 498 316 nebo e-mailu kris-
tyna.ledvinova@clovekvtisni.cz.

Organizaci mohou pomoci s do-
učováním i dobrovolníci. Může se 
zapojit kdokoliv starší 15 let. Není 
nutné mít zkušenosti, stačí chuť pra-
covat s dětmi, být spolehlivý a mít 
volné dvě hodiny týdně.

Merkur prodloužil provozní dobu 
pečovatelské služby pro seniory

Pečovatelskou službu, která 
sídlí v DPS Merkur, mohou nyní 
lidé využívat denně v prodloužené 
provozní době od 7 do 21 hodin.

Pro seniory a zdravotně posti-
žené obyvatele jsou poskytované 
základní i doplňkové činnosti. 
To je například pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu – při podávání jídla a pití, 
při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek, při přesunu 
na lůžko nebo vozík, při prosto-

rové orientaci, při samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru.

Dále je poskytovaná pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy – zajištění stravy 
odpovídající věku, zásadám racio-
nální výživy a potřebám dietního 
stravování, dovoz nebo donáška 
jídla, pomoc při přípravě jídla 
a pití, příprava a podání jídla 
a pití.

Pečovatelská služba poskytuje 
i pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, jako je běžný i velký úklid 
a údržba domácnosti, donáška 
vody, topení v kamnech včetně 
donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení, běžné i velké ná-
kupy a pochůzky, nákupy ošacení 
a nezbytného vybavení domác-
nosti, praní a žehlení prádla, popří-
padě i drobné opravy.

Sociální pracovníci mohou kli-
enty doprovodit k lékaři, na úřady 

a další instituce. „Pomáháme také 
při vyřízení žádosti do sociálních 
služeb, při přípravě a vypravení 
do nemocnice, domova pro seni-
ory, lázní, učíme i hospodaření 
s finanční hotovostí uživatele,“ do-
plnila ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Pečovatelská služba 
je k dispozici na  telefonních 
číslech 474 686 432, 
728 766 648 a 607 281 770, 
474 625 852 a 702 236 486.
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Žáci se připravovali na přijímačky do školy 
čar a kouzel v Bradavicích

Chomutov měl úspěšné 
zástupce v Logické olympiádě

Školáci při kuchařské soutěži připravovali 
pomazánku i špízy z exotického ovoce

Na přijímací pohovor do ča-
rodějnické školy v Bradavicích 
se jedno únorové dopoledne dů-
kladně připravovali žáci ze ZŠ 
a MŠ 17. listopadu. Společně 
se svými třídními učiteli vyrá-
běli kouzelnické hůlky, klobouky 
a pláště a nesmělo chybět ani ča-
rodějné vlakové nástupiště devět 

a třičtvrtě, kterým se do pohád-
kového světa vchází. „A aby je 
v kouzelnickém světě nic nepře-
kvapilo, někteří už se i cvičně 
rozdělili do příslušných školních 
kolejí – Mrzimor, Havraspár, 
Nebelvír a Zmijozel pomocí vlast-
noručně vyrobených kravat a rou-
šek v barvách koleje. Přípravy 

nechtěli nijak podcenit, a tak se 
učili čarovná zaklínadla, vyráběli 
lektvary, malovali své kouzel-
nické pošťáky a snažili se připra-
vit co nejlépe pro přijetí ke studiu 
ve škole čar a kouzel,“ popsala 
učitelka Šárka Prošková.

Jestli se dětem přání splnilo 
a ve škole potkaly i své vzory 

Harryho Pottera, Hermionu 
Grangerovou nebo Rona 
Weasleyho, se zřejmě už nedo-
zvíme, ale užily si prima den, 
zasmály se a pobavily, a to díky 
zapojení do dalšího z projektů, 
který pořádá organizace Schools 
United, tentokrát s názvem Harry 
Potter.

Také letos se žáci  základní 
školy v ulici Akademika Hey-
rovského v hojném počtu zú-
častnili Logické olympiády. 
Do krajského kola si z první 
kategorie vybojoval postup Jan 
Michanek a z druhé kategorie 
se to tentokrát podařilo Václavu 
Havlínovi, Lukáši Selingerovi 
a Viktoru De Stefanisovi.

Letošní ročník byl zatím pro 
žáky školy nejúspěšnější, pro-
tože v krajském kole Václav 
Havlín obsadil třetí místo 
a Viktor De Stefanis čtvrté. 
„Tato umístění je nominovala 
do celorepublikového finále, 

které si v kategorii středních 
škol svým druhým místem 
v kraji zajistila také žákyně 
Gymnázia Chomutov Klára De 
Stefanis,“ uvedla učitelka Ivana 
Poláková.

Celorepublikové kolo se 
konalo za přísných hygienic-
kých opatření prezenčně v Ústí 
nad Labem. „Celkově mů-
žeme říct, že chomutovští žáci 
udělali pěknou vizitku našemu 
okresu, neboť Václav se umístil 
na 32. místě a sourozenci De 
Stefanisovi okupovali šestou de-
sítku z celkového počtu 16 tisíc 
soutěžících,“ doplnila učitelka.

Kuchařská soutěž MasterChef 
Junior se konala v základní 
škole Hornická v přípravné třídě 
Pastelek. Soutěž měla několik částí 
a probíhala celý týden. „Děti se 
rozdělily do tří družstev a každé 
si vybralo jméno. Tak vznikly 
týmy Veselý hamburger, Chilli 
omáčka a Párek. Hlavním cílem 
soutěžících byla spolupráce v týmu 
a poznávání nových chutí,“ po-
psala školní asistentka Kristýna 
Šimáčková.

Důležitou součástí soutěže byla 
i šestičlenná porota, která se sklá-
dala z třídní učitelky s pseudony-
mem Chytrá vařečka, dvou školních 
asistentek pojmenovaných Mlsný 
jazyk a Přísné avokádo, zástup-
kyň ředitelky Čokoládové pusinky 

a Lahůdky jahůdky a paní ředitelky 
Bystrého oka. Porota hodnotila spo-
lupráci v týmu, chuť a vzhled jídla 
a jeho výslednou prezentaci.

V první výzvě družstva připra-
vovala avokádovou pomazánku. 
Ve druhém kole družstva přichys-
tala špízy, na které použila exotické 
ovoce physalis, granátové jablko, 
mango a kiwi. V závěrečném kole 
děti zhotovily tvarohovou poma-
zánku s vejcem. „Děti se tímto 
seznámily s novými surovinami 
a některé poprvé strouhaly, loupaly 
či krájely potraviny a poznaly nové 
kuchyňské náčiní. Jelikož se porota 
po ochutnávce nemohla shodnout 
na závěrečném verdiktu, stal se 
vítězem soutěže každý,“ doplnila 
asistentka.
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Na týden se školka i s předškoláky 
proměnila v pohádku

V družině se děti seznámily 
s fyzikálními pokusy

Absolventi technických vysokých škol či odborníci 
z praxe mohou vzdělávat žáky průmyslovky

Krásná zima inspirovala 
děti k modrobílému dni

Děti z mateřské školy Zahrádka 
v Kundratické ulici se na týden ocitly 
přímo v pohádce. A každý den je čekala 
jiná. Dozvěděly se tak, že dobro vždy 
vítězí nad zlem, a navíc se skvěle bavily.

Předškoláci si zahráli například po-
hádky Boudo, budko, O Červené kar-
kulce nebo Paleček a jeho kamarádi. 

Převlékli se do nádherných kostýmů 
nebo masek a každý z nich měl svou 
velkou roli. Tím však pohádkový tý-
den rozhodně nekončil, děti se pohád-
kám věnovaly i po představení, a tak 
vznikaly malované perníčky, hrály si 
a soutěžily jako zvířátka v lese nebo si 
o pohádkách povídaly s učitelkami.

V družině základní školy 
Kadaňská se uskutečnil pro-
jektový den s názvem Učíme 
se zábavně. Zástupkyně firmy 
Zábavné učení Pavlína Mündlová 
obešla postupně všechna jednot-
livá oddělení družiny, aby dětem 
ukázala, jak zábavná může být 
výtvarná, pracovní a dokonce i tě-
lesná výchova, když se do nich 
přidá někdy tak neoblíbená fyzika 
se svými zákony.

Děti si vyzkoušely držení 
rovnováhy na veselé balanční 
podložce, zjistily jak a proč se 
láme světlo, jaká barevná spektra 

vznikají mícháním barev, objevily 
hru světel a stínů a prověřily svoji 
šikovnost a um u polytechnického 
stolečku. „Zdaleka nejvíc ale děti 
nadchla dřevěná centrifuga s bar-
vami, pomocí níž a její odstředivé 
síly vznikaly překrásné, až skoro 
snové obrázky. Každé dítě se tak 
mohlo alespoň na chvíli stát akade-
mickým malířem, jehož umělecké 
dílo obdivovali nejen kamarádi, 
ale žasly nad ním i vychovatelky,“ 
uvedla vychovatelka Kamila 
Šišková. Díky podobným projek-
tům se děti budou na fyziku, která 
je čeká na druhém stupni, těšit.

Chomutovská průmyslovka již 
více než 146 let připravuje své žáky 
pro práci v technických oborech 
a k chomutovskému regionu ne-
odmyslitelně patří. Po celou dobu 
svého působení se jí daří udržet si 
dobré jméno a v oblasti technicky 
zaměřených škol si vybudovala 
pevnou tradici. „Absolventi pracují 
po skončení studia v nejrůzněj-
ších odvětvích průmyslu, škola se 
může pyšnit oceněním Doporučeno 
zaměstnavateli. V dnešní přetechni-

zované době se stále úspěšně snaží 
držet krok s vývojem nových tech-
nologií a současnými moderními 
trendy, které neváhá do výuky od-
borných předmětů zařazovat a tím 
si své místo a pozici upevňovat,“ 
uvedla zástupkyně ředitele Dana 
Žižková.

Škola vzdělává své žáky v auto-
matizaci, elektrotechnice, automa-
tizované konstrukci ve strojírenství 
a výpočetních systémech. „V sou-
časné době se potýkáme s problé-

mem nedostatku odborníků v těchto 
odvětvích, poptáváme absolventy 
technických vysokých škol nebo 
odborníky z praxe, rádi bychom 
mezi sebe přijali mladé, ambiciózní 
a nadšené kolegy, kteří by měli zá-
jem předávat své znalosti z oblasti 
techniky a kteří by chtěli v tomto 
duchu vzdělávat mladou generaci,“ 
informovala zástupkyně.

Škola tedy hledá učitele odbor-
ných předmětů s rozšířením o před-
měty matematiku a fyziku, dále 

učitele automatizace, oboru elektro, 
výpočetní techniky či strojírenství, 
kteří by vedli žáky k přemýšlení, 
kreativitě, využívání nových metod 
a kteří mají vstřícný a pozitivní pří-
stup k mladé generaci, jejich rodi-
čům i ostatním kolegům, stejně jako 
týmového ducha a ochotu se dále 
rozvíjet a vzdělávat.

Více informací zájemci získají 
na e-mailech moravek@spscv.cz 
a zizkova@spscv.cz nebo na telefo-
nech 474 628 992 a 474 628 982.

Nádhernou zimu si děti z ma-
teřské školy Klíček v Jiráskově 
ulici pořádně užily. Přívaly sněhu 
i mráz je inspirovaly k akci 
Modrobílý den. 

Děti přišly oblečené jako sníh 
a led a nechyběly převleky z ledo-
vého království. Všechny činnosti 
byly modrobílé a děti si dokonce 
zabruslily uvnitř herny na papíro-
vých bruslích. Celý den je dopro-
vázely i pohádkové postavy Anna 
a Elsa.

Sníh ale motivoval děti také 
k tvoření venku. Zkoušely na něj 
kreslit barvami nebo s pomocí 
lupy zkoumaly sněhové vločky 
a kousky ledu.
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Volná místa:

• Skladník – zásobovač
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky – disponent
• Technik kvality – elektro
• Technik prototypové výroby
• Technolog
• Inženýr kvality 

Staňte se součástí našeho ZF týmu  
a zašlete nám Váš životopis.

Pracujte  
v popředí automobilových inovací  
ve společnosti ZF, jedním z předních  
světových dodavatelů v automobilovém  
průmyslu. V současné době posilujeme  
náš tým v Klášterci nad Ohří.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.  

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.BRILAS.CZ

Nejširší nabídka snubních prstenů v ČR

Chomutov Hotel 99-Farského 5829



inzerce zábava

zábava | 19

3 1 8 5 7 9 6 

9 4 8 1 

8 5 6 2 1 7 

8 6 7 9 1 4 

1 4 7 5 6 9 3 

6 5 3 

2 7 6 3 4 

6 7 4 1 2 8 9 

8 4 5 6 2

6 2 3 5 

9 5 

3 5 4 2 6 8 

6 5 7 4 

7 2 8 3 

9 1 7 

5 4 6 9 

7 8 3 2 

1 8 

9 4 

7 

8 6 2 4 1 

6 8 5 7 4 

1 2 7 

5 4 

1 8 

4 7 6 

KŘÍŽOVKA Před 70 lety se v trezoru chomutovské banky našlo 138 obrazů, které z větší části pocházely ze sbírky židovského advokáta (tajenka).
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OSMISMĚRKA Uznávaný malíř církevních obrazů a portrétů šlechticů (1723–1796). VTIPY

Vůz autoškoly přijede k semaforu, 
kde svítí červená. Po přechodu pře-
chází stará paní. Zkoušený říká, co 
právě bude dělat: „Takže teď musím 
zastavit, že?“ Na to učitel autoškoly 
odpoví: „Za normálních situací ano, 
ale nyní jeďte dál, po tom přechodu 
přechází moje tchýně.“

Tati, mám ti vyprávět o mé první 
jízdě v autoškole, nebo si o tom 
zítra přečteš v novinách?

„Pane doktore, já se při jízdách 
v autoškole děsně nervuju!“ 
„Nemějte strach, jednou se vám 
povede projít.“ „No jo, ale já jsem 
zkoušející!"

Blondýnka se před zkouškou 
na řidičský průkaz ptá svého 
instruktora: „Pane instruktore, 
když mi dojde palivo a rozhodnu 
se jet dál, neuškodí to motoru?“

„Já už jsem zvyklá jezdit v autě,“ 
pochlubila se učiteli autoškoly na 
první hodině krásná blondýnka 
a sedla si na zadní sedadlo.

Učitel se ptá žáka: „Co byste udě-
lal, kdybyste po ujetí několika 
kilometrů autem zjistil, že klíče 
od něho jste si zapomněl v gará-
ži?“ „Prudce bych zabrzdil a vylezl 
z auta podívat se na toho idiota, 
co mě tlačí.“

AMOKY, CAPOT, DRNKOT, EXTRAKT, FOYER, HOROR, KNOTY, KONTO, 
KRTEK, KVALT, KYRYS, LEXIKA, LUSTR, OBLET, OKTET, ORLICE, OVSÍK, 
POETA, PRSTY, RABAT, SILON, STŘIK, TEÁTR, TÍHLO, ÚTVAR, VINTY, VNADA
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110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁKTERÉ

PO ROCE

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
30 000 Kč

NABÍZÍME:
   6 týdnů dovolené
   příspěvek na dovolenou 
   10 000 Kč
   zákonné výsluhové nároky, 
   odchodné
   možnost uplatnění u útvarů 
   pořádkové, dopravní 
   a cizinecké policie

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
   občanství České republiky
   věk nad 18 let
   střední vzdělání s maturitní 
   zkouškou
   fyzická, zdravotní a osobnostní 
   způsobilost
   bezúhonnost
   bez stranické příslušnosti

ÚSTECKÝ KRAJ
krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 421 (751, 750), 
727 917 225, 727 917 252

cenajpl.chomutov-mesto.cz

Autor: Rudolf Koutenský
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Výhra

Iktové centrum získalo nejvyšší ocenění
Iktové centrum Krajské zdravotní 

v nemocnici v Chomutově dosáhlo 
nejvyššího ocenění European Stroke 
Organisation a Angels Initiative 
a získalo Diamantový status. Angels 
Initiative je mezinárodní projekt, 
jehož hlavním cílem je zvyšování 
počtu pacientů s cévní mozkovou 

příhodou léčených ve specializova-
ných centrech a optimalizace kvality 
léčby a péče. 

V rámci projektu je sledováno de-
set měřítek, která hodnotí úroveň pro-
cesů logistiky v rámci centra a kvalitu 
poskytované léčebné i ošetřovatelské 
péče. Jak časné zahájení specifické re-

kanalizační léčby, tak komplexní péče 
zaměřená na léčbu komorbidit a pre-
venci komplikací významně zvyšují 
šance na příznivý klinický stav. Podle 
míry, jakou jsou plněna jednotlivá mě-
řítka, může nemocnice dosáhnout na 
některé ze tří pásem - zlaté, platinové 
a nejvyšší diamantové.

Vysoká úroveň léčebné a ošet-
řovatelské péče o pacienty s cévní 
mozkovou příhodou byla ohodno-
cena Diamantovým statusem také 
v Iktovém centru v teplické nemoc-
nici. Prestižní ocenění bylo oběma 
centrům uděleno v rámci světového 
kongresu.

Chomutovský čáp a jeho podprsenky baví svět
Noviny, rádia, televize, zpravodaj-

ské weby, sociální sítě. Zpravodajské 
kanály po celé republice zaplnila kuri-
ózní zpráva z chomutovského zooparku. 
Jeden z čápů bílých si do hnízda 
postupně nanosil neobvyklou sbírku 
lidského oblečení, a to včetně spodního 
prádla. Úsměvnou zprávu převzalo 
i několik zahraničních serverů. Měla 
to být poměrně banální úprava čapího 
hnízda. Pracovníci zooparku se rozhodli 
zkontrolovat jeho stabilitu a odstra-
nit z něj věci, které by mohly ptákům 
ublížit. Jenže pak začali z proutěného 
obydlí kromě drátů či vlasců vytahovat 

také úplně jiné předměty – rukavice, 
plavky, podprsenky, kalhotky. Desítky 
kusů lidského oblečení vydaly na hodně 
nevšední sbírku.

Médii se začala šířit vesele pojatá 
zpráva o čápovi „fetišistovi”, lidé hojně 
vtipkovali o zmizelém spodním prádle 
z balkonů či z pláží nedalekých koupa-
lišť. „Příspěvek sdíleli a komentovali 
lidé z celé republiky, objevil se i v od-
borných médiích a nakonec překročil 
i hranice České republiky,“ potvr-
zuje mohutnou virální vlnu ředitelka 
zooparku Věra Fryčová. Čáp sběratel 
pobavil lidi například na Slovensku, 

v Lotyšsku a dalších zemích.
Faktem je, že sbírka překvapila 

i odborníky, přestože zvyky čápů dobře 
znají. „Někteří si do hnízda takové věci 
nosí, i když zdaleka ne všichni. Tahle 
sbírka byla ale hodně pestrá a zají-
mavá,“ potvrzuje se smíchem ornitolog 
zooparku Petr Hora. Poměrně hojné 
zastoupení spodního prádla přisuzuje 
tomu, že nedaleko hnízda jsou dvě pří-
rodní koupaliště. „Když si tam někdo 
zapomene třeba plavky, pro čápy je 
to zajímavá věc pro vystlání hnízda,“ 
dodává. Lidské oblečení však dokáže 
být pro ptáky i nebezpečné, především 

pro mláďata. Proto muselo z hnízda 
všechno pryč.

Čápi bílí jsou zvlášť chráněný druh, 
v zooparku hnízdí už skoro čtyřicet let. 
Nyní mají své hnízdo na vysokém torzu 
dubu u horního rybníka.

Vzdělávací i volnoča-
sové organizace ve městě 
zveřejnily nabídku příměst-
ských táborů na léto. Lidé 
tak mohou vybírat z nabídky 
společnosti Kultura a sport 
Chomutov, Střediska vol-
ného času Domeček, Zooparku 
Chomutov, Muzea čs. opevnění 

z let 1936 až 1938 Na Kočičáku, 
Oblastního muzea v Chomutově 
a Chomutovské knihovny. 

Více informací a přihlášky 
jsou k dispozici na webových 
stránkách jednotlivých organi-
zací. Podrobný přehled při-
neseme v dubnovém vydání 
Chomutovských novin.

Rodiče mohou vybírat 
příměstský tábor
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Smělé cíle díky novému stadionu

Životní MS Jana Zabystřana: deváté 
místo i letenka na olympiádu

Levhartice budou 
hrát o medaile

Rekonstrukce stadionu v Bezru-
čově ulici se chýlí ke konci a úměrně 
s tím stoupá horečka v táboře softba-
listů Beavers Chomutov. „Na nový 
stadion se hrozně těšíme,“ potvrzuje 
Jan Přibyl (na snímku), bývalá opora 
chomutovského klubu i reprezen-
tace, nyní funkcionář se zaměřením 
na spolupráci se softbalovou asociací 
a vztahy s médii.

Nový stadion už je stavebně 
hotový, Beavers se nyní na něm 
začínají zabydlovat a uzpůsobovat 
detaily k obrazu svému. Je evidentní, 
že je to pro ně radostná práce. „Pro 
spoustu lidí je nový stadion brutální 
motivace a impuls k tomu, aby zase 
začali něco dělat. Nejen aby sem přišli 
na pivo a fandit při zápase, ale aby 
se i zapojili. Aspoň s málem,“ vysvět-
luje Jan Přibyl. Příznivá atmosféra 
dokonce vedla k restrukturalizaci 
samotného klubu a jeho fungování. 
„Podle počtu členů jsme na softbalové 
poměry velkoklub. Vedení ale vždy 
tvořili dva až tři lidi a jak ti se do-
hodli, tak to bylo. Tak jsme si řekli, 
že s novým stadionem začneme jako 
organizace fungovat tak, jak se sluší. 
Že si rozdělíme role, aby každý z nás 

byl zodpovědný za nějakou oblast, 
a že si všechny věci jasně nadefinu-
jeme a nastavíme.“

Po zprovoznění se chomutovský 
areál kvalitativně posune na úplnou 
tuzemskou špici a bude splňovat 
kritéria pro pořádání mistrovství 
Evropy a evropských klubových po-
hárů. Hřiště bylo roztaženo o 17 me-
trů a díky tomu se na něj vešly dvě 
hrací plochy, obě s automatickým 
zavlažováním trávníku. Stadion také 
lemuje moderní úsporné, ale výkonné 
osvětlení. Zázemí tvoří dvoupatrová 
budova s fotovoltaickými panely. 
Uvnitř bude vše, co softbal může 
potřebovat, včetně posilovny a pro-
storu na nácvik odpalů. Značnou část 
finančních prostředků získal klub z do-
tace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, další peníze poskytlo 
město Chomutov, které také pomohlo 
s administrací. „Jsme městu hrozně 
vděční. Neskutečně nám pomohlo 
s agendou, kterou neznáme. Dámy 
z odboru rozvoje a investic Nováková, 
Tröglová, Jeřábková a Balogová 
se na úspěchu projektu podepsaly zá-
sadně, pomohly nám úplně se vším,“ 
děkuje za klub Jan Přibyl.

S novým sportovištěm přicházejí 
i smělé plány. Například jako jakýsi 
zátěžový test by Beavers Chomutov 
v příštím roce chtěli uspořádat jednu 
z evropských pohárových soutěží žen 
s právem účasti domácího družstva. 
A to je další výzva, protože Beavers 
tým žen ještě nemají. Ale směřují 
k tomu, protože už jim dorůstá ge-
nerace šikovné mládeže. „Chceme 
extraligu žen. Máme šestnácti a se-
dmnáctileté holky, které jsou opravdu 
dobré, ale dosud jsme je pouštěli 
na hostování.“

Kvůli pandemii koronaviru 
je návrat sportovců na hřiště a tím 
i zprovoznění stadionu ve hvězdách. 
„Rozhodně si chceme počkat a udě-
lat to s veškerou parádou. Věnujeme 
tomu celý den, bude nějaký zápas, 
třeba si pozveme reprezentaci,“ na-
stiňuje Jan Přibyl. Situace ale stále 
nevypadá dobře, nevyprchá zatím 
nadšení? „Možná trochu ano, ale 
pořád budeme díky stadionu mít 
náskok. A zatímco jiné sporty bu-
dou v členské základně sčítat ztráty, 
u nás to možná budou zisky.“

Nejen Ester Ledeckou, české 
lyžování má v těchto týdnech 
i svého mužského hrdinu. Je jím 
Jan Zabystřan, 23letý závodník LK 
Chomutov. Slávu, chválu i pozornost 
médií a fanoušků si vysloužil na úno-
rovém Mistrovství světa v alpském 
lyžování v Cortině d´Ampezzo.

„Chtěl jsem si vylepšit patnácté 
místo z minulého mistrovství v Aare, 
ale nevěděl jsem, jestli je to reálné. 
V Cortině nás čekala těžká, hodně 
zledovatělá sjezdovka, takže pro nás, 
co těžíme spíš ze slalomu, to bylo 

hodně složité,“ říká Jan Zabystřan. 
V italských Dolomitech ale chomu-
tovský závodník předčil všechna oče-
kávání. Vynikajícím výsledkem bylo 
už 20. místo v super-G, kde 21 jeho 
soupeřů extrémně těžkou trať vůbec 
nezvládlo. Životním závodem se pak 
stala Zabystřanova tradičně silná alp-
ská kombinace, po jejíž polovině byl 
také dvacátý, aby ho poté 10. místo 
ve slalomu posunulo na celkovou de-
vátou pozici. „Před slalomem jsem si 
věřil, že by to tak mohlo dopadnout. 
Ale bylo to šílené, protože takový led 

jsme ještě nejeli,“ líčí Zabystřan zá-
vod, po kterém se zařadil mezi lyžař-
ské celebrity. „Užívám si to. Přibyli 
mi nějací followeři,“ směje se. „Bylo 
to dost v novinách a taky se to dostalo 
na stránky a sociální sítě Českého 
olympijského výboru. A to jsem do-
cela koukal, protože tam se dostanou 
jen opravdu dobré výsledky.“

Upřímným gratulantem byla 
i Ester Ledecká, na tomtéž mistrov-
ství světa třikrát čtvrtá. „Všichni 
Češi jsme bydleli na jednom hotelu, 
kvůli ´bublině´ jsme nemohli být 
s ostatními. S Ester se samozřejmě 
podporujeme, fandíme si. Známe se 
už delší dobu, několikrát jsme spolu 
v rámci přípravy byli na ledovci 
v Chile.“ Cenným bonusem výsledků 
v Cortině d´Ampezzo je fakt, že zís-
kané body by Janu Zabystřanovi už 
v tuto chvíli měly zajišťovat účast na 
zimní olympiádě v Pekingu 2022! 
„Chtěl bych body ze Světového po-
háru, výkonnostně se posouvat a mít 
lepší a lepší výsledky,“ dívá se Jan 
Zabystřan dopředu. „Snad vyjde i ta 
olympiáda. Tak ať je letos ta letní, 
aby pak mohla proběhnout zimní.“

Na dort úspěšně probíhající sezony 
v Renomia ŽBL přidávají basket-
balové Levhartice Chomutov tře-
šinku v podobě účasti ve Final Four 
Českého poháru. O medaile se kromě 
nich utkají KP Brno, BLK Slavia 
Praha a suverén českého ženského 
basketbalu ZVVZ USK Praha. Turnaj 
se uskuteční 4. a 5. března v chomu-
tovské sportovní hale, bohužel kvůli 
pandemii koronaviru bez diváků.

Čtvrteční program obstarají semi-
finálové zápasy Levhartice Chomutov 
– KP Brno od 15.00 a Slavia Praha 
– USK Praha od 18.30 hodin. Ve stej-
ných časech se pak v pátek nejprve 
střetnou poražení semifinalisté o bronz 
a poté vítězové o celkové prvenství.

„Už jen samotná účast mezi 
nejlepší čtyřkou Českého poháru je 
velkým úspěchem chomutovského 
basketbalu. Ale samozřejmě chceme 
co nejlépe reprezentovat město 
Chomutov a pokusit se získat nějakou 
medaili,“ hlásí Petr Drobný, šéf BK 
Levharti Chomutov. Fanoušci sice ne-
budou moci být přímo v hledišti haly, 
ale sledovat všechna utkání v přímých 
přenosech mohou. Vysílat je bude TV 
Com na webu tvcom.cz.
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I v době, která kolektivnímu 
sportování vůbec nepřeje, se kluby 
v Chomutově všemožně snaží pra-
covat s mládeží. Stejně jako při 
on-line školní výuce je velkým 
pomocníkem moderní technika. 
„Každý trenér si jede podle svého. 
Ale obecně se dá říct, že hráčům 
posílají tréninkové plány a tý-
denní rozpisy a zadávají jim úkoly. 
Prostřednictvím videí a fotogra-
fií pak kontrolují jejich plnění,“ 

popisuje koronavirem vynucené 
metody Petr Bittner, který je u bas-
ketbalových Levhartů Chomutov 
manažerem mládežnických týmů. 
„Samozřejmě se snaží vše dělat 
formou soutěží, aby se hráči vzá-
jemně motivovali a aby je to ba-
vilo,“ dodává. Šéftrenérka atletů 
VTŽ Chomutov Jana Hyjánková 
vyzdvihuje pomoc rodičů: „Někteří 
se svými dětmi sportují opravdu 
příkladně a třeba běžky mohly být 

součástí tréninkových plánů jen 
díky nim.“

Vládní nařízení umožňují 
amatérským sportovcům trénovat 
pouze doma nebo v přírodě, a to 
maximálně po dvou. Naštěstí jak 
je vidět ze snímků, které kromě 
Levhartů a atletů VTŽ Chomutov 
pocházejí také od softbalistů 
Beavers Chomutov a kanoistů SC 
80 Chomutov, forem pohybu ještě 
zbývá docela dost.
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Sportovní přípravě na dálku 
pomáhá moderní technika

atletka Nikola Kolínská

atletka Kateřina Hošková

basketbalistka Valentina Čermáková softbalista Christian Malec

atlet Matyáš Nádaský

kanoistka Eva Stahlová

basketbalistka Klára Bittnerová

softbalista Matěj Novák



Toyoda Gosei Czech letos slaví dvacáté narozeniny.  
Na co se zaměstnanci společnosti mohou těšit? Jaká je 
historie společnosti? Na tyto otázky nám odpověděl  
Vice-President společnosti Ing. Jan Richter, MBA.

Mohl byste nám krátce představit společnost Toyoda Gosei Czech?
Společnost Toyoda Gosei Czech, s.r.o. byla založena 1. 3. 2001 v průmyslové zóně Verne v Klášterci nad Ohří. Majiteli 
společnosti jsou japonské koncerny Toyoda Gosei Co. a Toyota Tsusho Co., které oba patří do největší průmyslové 
skupiny světa Toyota. Vyrábíme komponenty pro automobilový průmysl, mezi nejvýznamnější patří volanty, 
airbagové moduly, brzdové a palivové hadičky nebo pryžová těsnění karoserií. Naše výrobky  dodáváme  výrobcům 
automobilů světových značek: Toyota, Suzuki, BMW, VW, Škoda, Porsche, Audi, Daimler, PSA, Ford, Honda, Nissan  
a dalších.

Jak dlouho ve společnosti pracujete?
V dubnu to bude 18 let. Nejsem sice služebně nejstarším zaměstnancem, ale i tak pamatuji dobu, kdy společnost 
měla jen jednu malou výrobní halu a 40 zaměstnanců.

Jak se od té doby společnost změnila?
Především se výrazně rozrostla. K první výrobní hale přibyly další tři. Počet zaměstnanců značně stoupl až k dnešním 
1400. Významně se rozšířilo portfolio výrobků i zákazníků. K volantům a airbagům, se kterými jsme začínali a odkud 
i pramenil původní název společnosti TG Safety Systems, brzy přibyly brzdové a palivové hadice  v roce 2006 jsme 
zahájili výrobu pryžových těsnění.

Za 20 let společnost jistě získala mnoho úspěchů. Co považujete za ten největší?
Za největší úspěch považuji, že za dobu svého působení získala TGCZ velmi prestižní postavení mezi evropskými 
výrobci automobilových komponentů, což bylo potvrzeno několika oceněními zákazníků.  Nejdůležitější oceněním 
je však pro mě a celé vedení dlouhodobá stabilita společnosti a přes mnohá úskalí posledních let i její trvalý růst.

Jak budou probíhat oslavy?
V první řadě odměníme kolegy, kteří ve společnosti pracují od samého začátku. Připravili jsme pro ně hodnotné 
dárky, které jim budou slavnostně předány prezidentem společnosti. Pro všechny zaměstnance jsme připravili  
drobné dárky s výročním logem, tradičním narozeninovým obědem, nebo řadou soutěží o hodnotné ceny. Pokud 
nám to situace umožní, uspořádáme v letních měsících Den otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodiny. 

Chtěl byste zaměstnancům něco vzkázat?
Všem zaměstnancům děkuji za odvedenou práci. Bez vašeho nasazení, nadšení a často také obětavosti by  
se společnost nedostala tam, kde je nyní. Jsem hrdý na to, že společně budujeme nejen dobré jméno Toyody,  
ale zároveň, společně, tvoříme budoucnost. Přeji Toyodě a nám všem, aby se další roky nesly ve znamení rozvoje  
a prosperity!


