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

Máte problémy v současném zaměstnání v 
Německu?  

Chcete více informací k tématu 
 „Život a práce v Německu“?

Kontaktujte mne na níž uvedený Email
Uveďte své telefonní číslo – spojím se s vámi 

hovo íme!i!$esky 

Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI (2014 - 
2020)�. 

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW. B RI LAS.CZ
KKOMPLETNÍ  NABÍDKA PRPRSTENŮ NA

WWW. B RI L AS.CC ZZZ

NECHTE SE HÝČKAT NA PRODEJNĚ V CHOMUTOVĚ

HOTEL 99 - Farského 5829 
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� aktuality
 4 SILNICE SE BUDOU 

OPRAVOVAT I V NOCI
Technické služby začaly 
opravovat komunikace teplou 
obalovanou směsí. Nyní jsou již 
vhodné klimatické podmínky 
k tomu, aby tímto postupem 
opravily výtluky po zimě.

� aktuality
 5 DO MĚSTA SE VRACÍ 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Lidé opět mohou chodit do 
knihovny, posiloven, některých 
obchodů nebo na venkovní 
trhy. Postupně se od 11. května 
otevřou i zahrádky u restaurací, 
muzeum a galerie.

� téma
 6 KORONAVIRUS - 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Koncem dubna se ve městě 
začala postupně rozvolňovat 
různá opatření. Například se 
otevřel magistrát, další obchody 
a provozovny, venkovní 
sportoviště i pár městských 
organizací.

� rozhovor
 8 MARTIN RICHTER: 

HLAVNÍ HNACÍ SILOU 
A MOTIVACÍ BYLA 
POZITIVNÍ ENERGIE
V rekordním čase vznikl 
v Chomutově projekt, který 
hned z počátku vyhlášení 
nouzového stavu měl jediný 
cíl – pomáhat potřebným.

� minitéma
 9 I V DOBĚ NOUZOVÉHO 

STAVU A PO JEHO 
SKONČENÍ JE 
ZAPOTŘEBÍ ŘEŠIT SVÉ 
DLUHY
Přestože vládní opatření v době 
nouzového stavu umožnila 

veřejnosti různá uvolnění 
v souvislosti s poplatky či 
splátkami, neměli by si lidé 
myslet, že nemusejí řešit své 
dluhy.

� kultura
 12 UZAVŘENÉ MUZEUM 

STÁLE VZDĚLÁVÁ 
I BAVÍ
Oblastní muzeum 
v Chomutově se velmi brzy 
po nuceném uzavření spojilo 
se svými návštěvníky on-line. 
Nabízí pohled do uzavřených 
výstavních prostor i vzdělává.

Milí Chomutováci, 
díky aktuální 
situaci se ukázalo, 
jak skvělí lidé 
v našem městě žijí. 
V Chomutově totiž 

máme obrovské množství lidí, kteří si 
zaslouží uznání, proto bych Vám všem 
touto cestou rád poděkoval.
Velice mě těší, že navzdory vzniklému 
stavu se všichni Chomutováci 
semknuli, drží při sobě, pomáhají si, 
když je to nejvíce potřeba a dodržují 
všechna opatření.
Ať už jde o zdravotníky a složky 
IZS, pracovníky sociálních služeb, 
prodavače, popeláře i všechny ostatní, 
kteří v těchto nelehkých časech 
musejí svou práci nejen v zaměstnání, 
ale i doma dělat na maximum a do 
úplného vyčerpání. Nebo také všichni 
ti, kteří oprášili své staré šicí stroje, ušili 
roušky pro celé město a pomáhají, 
jak jen to jde. Je neuvěřitelné, že lidé 
neváhali a z vlastních zdrojů začali 
vyrábět také ochranné štíty nejen pro 
lékaře v první linii.
Nic z toho všeho, co jste pro své 
město a jeho občany udělali, není 
samozřejmé, a já jsem ohromně hrdý 
na to, jak se Chomutov k celé této 
situaci postavil.
Děkuji Vám všem. Společně to 
zvládneme.

JUDr. Marek Hrabáč
primátor statutárního města 

Chomutova

PODĚKOVÁNÍ 
PRIMÁTORA

CHCETE MĚ?
Tara je asi 6 let stará kříženka střed-
ního vzrůstu. Je povahově úžasná, 
a proto je miláčkem útulku. Taruška 
je klidná, poslušná a vychovaná. 
Miluje lidi a je vhodná jak do bytu, 
tak do domku.

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.

KOUPÍ MAZANCE NA VELIKONOCE 
LIDÉ PODPOŘILI ZAMĚSTNANCE 
CHRÁNĚNÝCH KAVÁREN
Nelehké období prožívají chráněné kavárny Café Atrium, Café v Domečku a pojízdná kavárna Café na 
cestách spolku Masopust, které zaměstnávají šestadvacet zaměstnanců s různými druhy zdravotního 
handicapu. Přesto aktivita spolku ani v době nouzového stavu neustala a krátce před Velikonocemi 
začal péct mazance. Výtěžek z jejich prodeje podpořil fungování chráněného zaměstnávání. 
Zaměstnanci kaváren napekli stovky mazanců a na Zelený čtvrtek je vydávali okénkem v atriu 
Chomutovské knihovny.

Pokračování na straně 5
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Listy jírovců 
by letos měly 
rezavět méně

Stromy se ve městech musejí 
potýkat s mnoha nepříznivými vlivy, 
v posledních letech především s ne-
dostatkem vláhy. U jírovce maďalu 
(nebo také kaštanu koňského) se k ne-
gativním činitelům přidává působení 
klíněnky jírovcové. Housenky tohoto 
drobného motýlka v listech vyžírají 
chodbičky a tím na nich vytvářejí 
šedé, okrové, později hnědé nekrotické 
skvrny. Poškozené listy se kroutí a na-
konec usychají.

Stromům ulehčit, nikoliv klíněnku 
ve městě zcela zlikvidovat, dokáže 
vhodné chemické ošetření. Proto letos 
město poprvé přistoupilo k postřiku 
vybraných jedinců rostoucích na frek-
ventovaných místech Chomutova. 
Provedli ho vyškolení pracovníci tech-
nických služeb a spočívalo ve dvou 

aplikacích insekticidního přípravku 
na kmen. „Postřik zničí její první ge-
neraci, která se před kladením vajíček 
houfuje na kmeni. Bohužel klíněnka 
mezi stromy přelétá a navíc všechny 
další generace, které jsou za rok až 
čtyři, se už vyvíjejí vysoko v koruně. 
Přesto by takový včasný jarní zásah 
měl být na kondici ošetřených jírovců 
znát,“ říká vedoucí magistrátního 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinská.

Přípravek Karate, běžně používaný 
i zahrádkáři k ochraně ovoce a zele-
niny před savým a žravým hmyzem, 
je člověku škodlivý při nadýchání 
a přímém zasažení pokožky. Proto 
byly postřiky prováděny s ohledem na 
procházející osoby a v časech, kdy byl 
v daných lokalitách řídký provoz.

Silnice se budou 
opravovat  
i v noci

Technické služby začaly opravo-
vat komunikace teplou obalovanou 
směsí. „Nyní jsou již vhodné klimatické 
podmínky k tomu, abychom tímto 
postupem opravili výtluky po zimě. 
Přes zimu se vytipovaná místa opravují 
studenou asfaltobetonovou směsí, té 
chladné počasí nevadí,” uvedl ředitel 
Technických služeb města Chomutova 
Zbyněk Koblížek. Nejprve technické 
služby opravují trasy trolejbusů a auto-
busů, cyklistické stezky a páteřní komu-
nikace, poté komunikace na sídlištích 
a ostatní. V případě havárií a opodstat-
něných podnětů občanů budou samo-
zřejmě tyto opravy v harmonogramu 
upřednostněny. Na místech, kde je přes 
den velmi hustý provoz, budou tech-
nické služby pracovat přes noc. Jedná 
se především o frézování komunikací, 
protože tato technologie znamená větší 
omezení provozu vlivem nasazení těžké 
techniky. Noční frézování bude probíhat 
nepravidelně během května a června.

Strážníkům i zdravotníkům pomáhají 
ochranné štíty z 3D tiskáren

Lidé opět kupují zboží farmářů 
na trzích, lze ale využít i e-shop

Dobrovolníci v Chomutově vy-
tiskli na 3D tiskárnách již stovky 
ochranných štítů. Technologie 3D tisku 
má v medicíně nezastupitelné místo 
a v současné situaci se stala význam-
ným pomocníkem v boji s COVID-19. 
Obličejové štíty jsou jednou z nej-
důležitějších osobních ochranných 
pomůcek, které jsou dnes pro řadu lidí 
v první linii nezbytností. „V průběhu 
čtrnácti dnů byly naše 3D tiskárny 
zatíženy tak, že téměř vypovídají po-

slušnost,“ uvedla Vlasta Galuszková, 
zástupkyně SPŠ a VOŠ, která se 
zapojila do akce 3D tiskem proti 
koronaviru ve spolupráci s městem 
Chomutovem, Chomutovskou knihov-
nou, Domečkem Chomutov a 3D tisk 
pro Kadaň.

Čtyři školní tiskárny dokázaly vy-
robit 250 kusů těchto ochranných štítů, 
které už nyní slouží Městskému ústavu 
sociálních služeb v Jirkově, strážníkům 
a lékařům chomutovské nemocnice 

či jirkovské polikliniky. „Nápad, od-
hodlání a chuť pomáhat by byla, ale 
dochází nám už síla a materiál,“ dodala 
Vlasta Galuszková, která během týdne 
strávila u tiskáren většinu svého času 
a na výrobu spotřebovala téměř jede-
náct kilogramů materiálu. Pro výrobu 
je zapotřebí knoflíková guma, plastové 
struny PETG, fólie do kroužkové 
vazby. Kdo by mohl tyto materiály po-
skytnout, může se na dobrovolníky ob-
rátit přes e-mail galuszkova@spscv.cz.

Severočeští farmáři se opět sjeli 
do Chomutova na největší trhy v kraji. 
Svým věrným zákazníkům přivezli 
hlavně nepřeberné množství sazenic 
barevných letniček, voňavých bylin 
a koření i k výsadbě připravených 
rostlinek zeleniny. „Do Chomutova 
se pravidelně sjíždí nejvíce farmářů, 
protože návštěvnost je tu již tradičně 
nejvyšší. Navíc se těchto trhů účastní 
i ti farmáři, kteří do jiných měst 
nejezdí, a tak jsou jejich produkty 
k dostání pouze na chomutovských 
farmářských trzích,“ uvedl organizá-
tor Severočeských farmářských trhů 
Adam Weber.

Trhy se po nucené pauze konaly 
2. května, nyní pokračují v pravidel-
ném harmonogramu každou druhou 
sobotu na náměstí 1. máje. Tematicky 
byly nyní zaměřené především na 
sadbu na zahrádky i do truhlíků, ná-

vštěvníci ale samozřejmě nepřišli ani 
o čerstvé pečivo, kvalitní sýry, ryby 
a uzeniny, zeleninu, ovoce a mnoho 
dalšího.

Při farmářských trzích musejí ná-
vštěvníci dodržovat všechna vládní 
nařízení v prevenci proti šíření nového 
typu koronaviru. Musejí nosit roušky, 
k dispozici jim je dezinfekce k mytí 
rukou. Na vše upozorňují informační 
cedule.

Farmáři i přes znovuzprovoznění 
venkovních trhů myslí i na lidi, kteří 
se vyjít do společnosti obávají kvůli 
svému zdravotnímu stavu. Spustili 
tedy e-shop Nakupztrhu.cz, kde si 
mohou lidé zboží objednat a nechat 
si ho dovézt domů za dodržení všech 
bezpečnostních opatření. „Zákazníci 
nemusí na trhy cestovat veřejnou 
dopravou a zdržovat se mezi dalšími 
lidmi. Je nutné si uvědomit, že mezi 

lidmi, kteří si oblíbili farmářské trhy, 
je i řada seniorů,“ vysvětlil Adam 
Weber. Elektronicky objednané zboží 
je do Chomutova i okolí distribuováno 
každý pátek, objednat zboží je nutné 
nejpozději do čtvrtečních 12 hodin.
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KRÁTCE
DO MUZEA ON-LINE
Chomutovské muzeum otevřelo 
na svém webu www.muzeum-
chomutov.cz Muzeum on-line. 
Návštěvníkům tím zpřístupňuje vý-
stavy a expozice formou informací, 
fotografií i videí. 

PODVODNÍK CHCE DARY
V Chomutově se pohybuje muž, 
který se vydává za zaměstnance 
společnosti KlokTex a vyžaduje od 
lidí darem různé věci. K potřebným 
se však nedostanou, varuje firma.

NOVÍ OBYVATELÉ 
ZOOPARKU
V květnu se již mohou lidé vydat za 
novými obyvateli zooparku, třeba 
za největšími osly světa a malou 
velbloudicí Nessie. Vstupenky se 
však dají zakoupit pouze on-line.

USCHLÉ STROMY POKÁCELI
Technické služby v těchto dnech 
provedly postřik jírovců proti 
klíněnce a pokácely uschlé stromy 
z loňského roku v různých částech 
města.

Do města se vrací společenský život
Lidé opět mohou chodit do 

knihovny, posiloven, některých 
obchodů nebo na venkovní trhy. 
Postupně se od 11. května otevřou 
i zahrádky u restaurací, provozovny 
řemeslníků, muzeum a galerie. 
Poslední vlna uvolňování vlád-
ních opatření byla v době uzávěrky 
Chomutovských novin datována 
k 25. květnu.

Zřejmě nejvíce lidé čekali na 
otevření bran zooparku. Ten se po 
nucené pauze opět otevřel koncem 
dubna. Lidé tam však mohou pouze 
po zakoupení vstupenky on-line a mu-
sejí počítat s některými omezeními. 
Prodej na pokladnách je zakázaný, 
proto zoopark rychle přes poslední 

dubnový víkend zprovoznil portál 
pro nákup elektronických vstupenek. 
„Připravovali jsme ho na spuštění 
později, ale když vláda změnila své 
rozhodnutí, vše jsme uspíšili, aby-
chom mohli areál pro veřejnost otevřít 
hned v pondělí 27. dubna,“ řekla Věra 
Fryčová, ředitelka zooparku.

Lidé si lístky mohou koupit přes 
odkaz na webových stránkách www.
zoopark.cz. Po zaplacení jim na 
 e-mail přijde potvrzení s QR kódem, 
který stačí přiložit ke čtecímu zaří-
zení u vstupních turniketů. „Může to 
být buď na vytištěné vstupence nebo 
na mobilním telefonu,“ upřesňuje 
Fryčová. Návštěvníci by poté neměli 
vstupenky vyhazovat nebo mazat, aby 

se dostali přes elektronické turnikety 
zpět. Případně mohou využít mecha-
nické jednosměrné brány.

Kdo nestihne koupit elektronickou 
vstupenku z domova, toho navedou 
reklamní panely u obou vstupních 
bran. Z domova i na místě bude 
možné koupit všechny druhy vstupe-
nek, od jednotlivých přes rodinné až 
po permanentky.

Také při procházkách po areálu 
je třeba dbát na opatření, kterými 
vláda podmínila otevření zoologic-
kých zahrad. Budou například zavřené 
vnitřní expozice, stále platí nutnost 
nosit roušky či udržovat určené roze-
stupy. „Na vše budeme upozorňovat 
na cedulích po celém areálu a prosíme 

návštěvníky, aby pokyny dodržovali,“ 
dodává ředitelka Věra Fryčová.

Zoopark se pro veřejnost zavřel po 
vládním zákazu 16. března. Nejprve 
vláda naplánovala otevření zoologic-
kých zahrad na 25. května, pak ale 
ohlásila změnu a povolila zahradám 
otevřít dřív, ovšem za stanovených 
podmínek. „Pro nás všechny je to 
nezvyklá situace a chápeme, že do-
držet všechny pokyny bude někdy 
komplikované nebo nepochopitelné. 
Nicméně otevíráme zoopark proto, 
abychom nabídli lidem místo pro 
odpočinek, relaxaci, únik z unavující 
domácí izolace. Pojďme si tu možnost 
v klidu užít a respektujme podmínky 
i sebe navzájem,“ dodala ředitelka.

Koupí mazance na Velikonoce lidé podpořili 
zaměstnance chráněných kaváren
Pokračování ze strany 3

Akce Mazanec za stovku předčila 
očekávání. „Výzvu jsme na našich 
profilech na sociálních sítích zveřejnili 
začátkem dubna a reakce veřejnosti 
nás ohromila. Mazancová výzva zau-
jala i vedení chomutovské společnosti 
REMIS-NBC, která jich objednala 
rovných pět set s tím, abychom je na-

pekli a rozvezli do domovů pro seniory 
v Jirkově a v Chomutově a do dětského 
domova, což jsme s radostí udělali. 
Společnost tak podpořila nejen nás, ale 
další tři organizace a potěšila naším 
prostřednictvím stovky lidí,“ uvedla 
Vladislava Prollová, předsedkyně 
spolku Masopust, který v Chomutově 
zajišťuje chráněné zaměstnání i další 

sociální služby pro tělesně i mentálně 
znevýhodněné.

Dalších 250 kusů mazanců si objed-
nali obyvatelé města a přišli si pro ně na 
Zelený čtvrtek k okénku kavárny Café 
Atrium. Atrium Chomu tovské knihovny 
po několika týdnech ožilo a celá akce 
ukázala na sounáležitost Chomutovanů.

Spolek Masopust se připojil i ke 

kampani Oslaďme jim život, v rámci 
které peče sladké dobroty pro zdravot-
níky, sociální pracovníky, záchranáře, 
hasiče a další. Jako poděkování za 
jejich práci si již pochutnali na dor-
tech či koláčích. Veřejnost může tuto 
aktivitu podpořit zasláním jakékoliv 
částky na účet 2800045548/2010, za 
své jméno napište Osladím.

Zimní stadion, Aquasvět i kino 
Svět jsou již dva měsíce uza-
vřené kvůli vládnímu nařízení, ale 
je v nich stále rušno. Společnost 
Kultura a sport Chomutov využila 
neplánované přestávky k potřebným 
opravám a rekonstrukcím uvnitř 
objektů. Nejzajímavější jsou úpravy, 
které probíhají ve vodním parku 
Aquasvět. Mimo jiné proto, že je 
pocítí přímo návštěvníci, a to na vět-
ším komfortu. Typickým příkladem 
jsou renovace pánských i dámských 
sprch. „Nechali jsme v nich vyměnit 
nejen obklady, ale také baterie, takže 
návštěvníci si nově budou moci tep-
lotu vody regulovat podle sebe,“ po-
psala Věra Fryčová, jednatelka spo-
lečnosti Kultura a sport Chomutov.

Momentálně jsou vypuštěné 
bazény v relaxační části aquaparku 
a procházejí důkladným čištěním. 
Na dětskou atrakci poblíž skluza-
vek bude navařena chybějící síť. Až 
budou hotové všechny práce v re-

laxační části, přepustí se do ní voda 
ze sportovního bazénu a veškerá 
pozornost se přesune tam. Servisu se 
dočkají také technologie všech ba-
zénů. Zároveň s odbornými pracemi 
údržbáři opravují vlhké zdi a rovněž 
se maluje.

Spousta práce je také v útro-
bách zimního stadionu. „Vyztužují 
se a opravují mantinely, vyměňují 
plexiskla na střídačkách a trestných 

lavicích, natírají čáry na ledové 
ploše. Nechali jsme také nastří-
kat konstrukce hokejových branek, 
opravit jejich ukotvení v ledu a nain-
stalovat na ně nové sítě,“ vyjmeno-
vala část prací Fryčová. Kromě toho 
probíhá také čištění sněžné a akumu-
lační jámy, opravou prochází hlavní 
osvětlení nad ledovou plochou a re-
pase se dočkaly například kondenzá-
tory ve strojovně chlazení.

Opravy v Aquasvětě i zimním 
stadionu potěší návštěvníky
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Koncem dubna se ve městě začala postupně rozvolňovat různá opatření vlády České republiky nebo města 
Chomutova. Například se otevřel magistrát, některé další obchody a provozovny, venkovní sportoviště a hřiště 
i pár městských organizací. Město Chomutov se rozhodlo pomoci svým obyvatelům mimo jiné i finančně 
a odložilo některé poplatky nebo nájemné. Přinášíme přehled novinek souvisejících s pandemií koronaviru, 
zároveň však upozorňujeme, že jsou platné ke konci dubna.

Úřední hodiny chomutovského 
magistrátu byly obnoveny v plném roz-
sahu, aby veřejnost mohla využít všech 
jeho služeb. Ministerstvo vnitra však 
nařizuje dodržování zpřísněných hygi-
enických pravidel. „Přestože bude úřad 
otevřen v běžném režimu úředních 
hodin, tedy v pondělí a ve středu od 8 
do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 15 hodin, prosíme obyvatele, aby 
zvážili neodkladnost jejich záležitostí 
a úřad navštěvovali jen v urgentních 
případech. Platnost dokladů je napří-
klad po dobu nouzového stavu pro-
dloužena,“ uvedl tajemník Magistrátu 
města Chomutova Robert Plechatý 
a dodal, že nejvhodnější je samozřejmě 
elektronický či telefonický kontakt.

V případě, kdy lidé budovu ma-
gistrátu navštíví osobně, je potřeba, 
aby dodržovali hygienická opatření. 
„Nezbytná je ochrana dýchacích cest, 
dodržování odstupu od ostatních osob 
a dezinfekce rukou. Dezinfekční pro-
středky jsou rozmístěné u všech vstupů 
do úřadu, aby byly návštěvníkům 
bezprostředně k dispozici,“ vysvětlil 
Robert Plechatý.

Magistrát města Chomutova záro-
veň vyzývá, aby lidé důkladně zvážili 
návštěvu úřadu a pokud je to možné, 
využili elektronickou komunikaci pro-
střednictvím datových schránek, elek-
tronických formulářů nebo e-mailu.

Po dobu vyhlášení nouzového 
stavu je vypnutý objednávkový a re-
zervační systém odboru dopravních 
a správních činností – agenda registru 
vozidel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů.

ODLOŽENÍ SPLATNOSTI 
MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Až do 31. října je odložená splat-
nost všech místních poplatků. „Jedná 
se konkrétně o poplatek ze psů, který 
se pohybuje v rozmezí od dvou set do 
jednoho a půl tisíce korun za jednoho 
psa ročně, a poplatek za svoz komu-
nálního odpadu, jenž je stanoven na 

částku pěti set korun na jednoho člo-
věka a rok,“ uvedl Jan Mareš, vedoucí 
odboru ekonomiky.

Kdo tedy dosud místní poplatky 
nezaplatil, může se splátkou počkat 
až do třetího čtvrtletí. Přesto ale svoz 
komunálního odpadu není žádným 
způsobem omezen a technické služby 
v tomto ohledu fungují v běžném 
režimu.

PODPORA PODNIKATELŮ
Rada města Chomutova schválila 

balíček ekonomických opatření, která 
mají pomoci chomutovským živnost-
níkům, podnikatelům i občanům ke 
znovunastartování místní ekonomiky. 
Prvním opatřením je rozhodnutí o pro-
minutí nájemného v nebytových pro-
storách ve vlastnictví města, městem 
zřízených příspěvkových organizací 
a obchodních společností. Prominutí 
nájemného se týká měsíců březen až 
květen a nájemné se promíjí automa-
ticky bez žádosti a bez rozlišení, zda 
podnikatel musel činnost na základě 
nařízení vlády pozastavit či nikoliv. 
Nájemné tedy bude promíjeno bez 
rozdílu ve výši 100 procent. V případě, 
kdy bylo nájemné již uhrazeno, bude 
městem či městskými organizacemi 
dobropisováno, pokud se nedohodnou 
s podnikatelem jinak, například o pou-
žití platby jako zálohy na další měsíc.

Rada města současně schválila 
podporu také pro podnikatele, kteří 
podnikají v sektoru obchodu, služeb 
a turistického ruchu a jejichž provo-
zovny mají pronajaté od třetí osoby, 
odlišné od města či městské organi-
zace, nebo podnikají ve vlastních pro-
storách. Pro tuto skupinu byl vyhlášen 
dotační titul CHOMUTOV COVID 
RESTART, ze kterého mohou získat 
formou peněžitého daru okamžitou 
finanční podporu na úhradu nájem-
ného třetím subjektům, přičemž výše 
nájemného byla stanovena na 100 Kč 
/ m2 a měsíc. Výše podpory za období 
březen až květen je omezena hranicí 

30 000 Kč na jednu provozovnu.
Program bude otevřen od 6. do 

31. května 2020 a podpory by dále 
měly být schváleny a vyplaceny 
v červnu 2020. Příslušný formulář žá-
dosti bude zpřístupněn na webu města 
www.chomutov-mesto.cz.

Další opatření schválené městskou 
radou se věnuje umožnění bezplatného 
odkladu splatnosti nájemného v měst-
ských bytech, bytech Chomutovské 
bytové či organizací města Posunutí 
splatnosti nájemného je opět možné za 
měsíce březen až květen.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 
PARKOVACÍCH KARET

V Chomutově je opět povin-
nost placení parkovného od pondělí 
4. května 2020. Současně s obnovením 
parkovného dochází také k obno-
vení rezidentních parkovacích stání 
v takzvaných modrých zónách. Odteď 
tak ve vyhrazených zónách mohou 
parkovat pouze držitelé platných 
parkovacích karet. Ty karty, kterým 
končí platnost mezi 13. březnem 2020 
a 12. březnem 2021 budou vydávány 
na období 14 měsíců. Parkovací karty, 
kterým skončila platnost do 12. března 
2020 budou vydávány na běžné období 
12 měsíců stejně jako zcela nové karty, 
u kterých se nejedná prodloužení. 
Pokud si lidé chtějí již neplatné parko-
vací karty nechat prodloužit, měli by 
tak učinit nejpozději do 1. června 2020.

ODBĚROVÉ MÍSTO JE 
PŘESUNUTÉ

Od 1. května je odběrové testovací 
místo přesunuto do budovy bývalé 
nemocniční vrátnice, kterou najdete 
mezi budovami VZP a polikliniky 
v Edisonově ulici. Bude tedy přístupné 
pouze pro pěší, a to v nové pracovní 
době od 8 do 12 hodin, přičemž první 
hodina je vyhrazena pouze lidem, kteří 
jsou na testování objednaní z preventiv-
ních důvodů.

V Ústí nad Labem je k dispozici 
testování na COVID-19 také pro samo-
plátce. Jeden test stojí 2850 korun. Více 
na www.diag.cz.

DĚTI DO ŠKOLEK 
I UMĚLECKÉ ŠKOLY

Mateřské školy se otevřou 
18. květ na. Do té doby projdou důklad-
nou dezinfekcí, ozonovým čištěním 
a nastavením přísných hygienických 
opatření, která bude za provozu nutno 
dodržovat. Na obnovení provozu se při-
pravují nadstandardně, aby nic nepod-
cenily a děti se vrátily do bezpečného 
prostředí. Od 4. do 15. května se budou 
konat zápisy do školek.

Od 11. května začíná v základní 
umělecké škole fungovat individuální 
výuka. Od pondělí 25. května bude 
zahájena kolektivní výuka s omezením 
max. 5 žáků.

Areál Domovinka je po dobu nou-
zového stavu stále uzavřen.
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Režim první fáze komplex-
ního blokového čištění města bude 
výrazně omezen. Lidé nebudou 
muset svá auta přeparkovat do 
jiných lokalit a technické služby 
tomu následně přizpůsobí i daný 
úklid. „Reagujeme operativně na 
vzniklou situaci zákazu volného 
pohybu osob, kdy lidé nebudou mít 

možnost svá vozidla přeparkovat 
a vytvořit tak pro technické služby 
dostatečný prostor pro úklid daných 
lokalit,“ řekl primátor statutárního 
města Marek Hrabáč.

Komplexní blokové čištění se 
provádí každý rok ve dvou fázích, 
ta první začíná pravidelně na pře-
lomu března a dubna. Vzhledem 

k  aktuál ní situaci musí být ale dosa-
vadní režim upraven. „Čištění bude 
probíhat podle daného harmono-
gramu, avšak s částečným ome-
zením po dobu trvání nouzového 
stavu. Lokality, ve kterých bude 
úklid probíhat, nebudou po dobu 
omezení označeny dopravními 
značkami, vozidla se tedy nebudou 

odtahovat a úklid bude proveden 
podle možností v daných oblastech,“ 
vysvětlil ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek 
a dodal, že úklid oblastí, které nebu-
dou kompletně uklizeny, proběhne 
znovu v náhradních termínech.

Harmonogram blokového čiš-
tění je uveřejněný na straně 21.

Nástup do vozů MHD je opět 
možný pouze předními dveřmi. 
S tím souvisí také znovu platný 
ceník jízdného ve vozech městské 
hromadné dopravy. „Vzhledem 
k rozvolňování opatření, které 
vláda oznámila, a k faktu, že ři-
diči Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova jsou již dosta-
tečně vybaveni ochrannými pomůc-
kami, jsme mohli svolit k navrácení 

režimu, který v městské hromadné 
dopravě fungoval před zavedenými 
opatřeními,“ vysvětlit primátor 
města Chomutova Marek Hrabáč.

Stejná pravidla platí i v takzva-
ných zelených autobusech, tedy 
v linkách Dopravy Ústeckého kraje. 
Lidé již mohou opět nastupovat 
předními dveřmi, ale vždy s rouš-
kou a při dodržování bezpečnost-
ních opatření. Omezení školních 

spojů, noční dopravy a turistické 
dopravy včetně cyklobusů stále 
platí. Do odvolání také platí nepo-
užívání tlačítka Stop pro výstup, 
cestující musí včas dát najevo svůj 
záměr, že chce vystoupit. „Po dobu 
trvání mimořádných opatřeních 
v dopravě jsme postupně dovyba-
vili dopravce osobními ochrannými 
pomůckami a dopravci zavedli pra-
videlné dezinfikování dotykových 

ploch ve vozech. I díky tomu jsme 
se po předchozím jednání s na-
šimi dopravci rozhodli k postup-
nému návratu do normálu v rámci 
cestování veřejnou dopravou,“ 
říká k rozhodnutí náměstek hejt-
mana pro oblast dopravy Jaroslav 
Komínek. Zabránění přístupu a se-
zení na přední řadě sedadel u řidiče 
je plně v kompetenci jednotlivých 
dopravců.

V době nouzového stavu kvůli 
šíření nového typu koronaviru se 
z mnoha lidí ve městě stali hrdi-
nové. Přestože takto označování 
nechtějí být, lidé, kterým pomohli, 
je přesně takto vnímají. Bez nich 
by totiž nebyly ušité desetitisíce 
roušek, některým seniorům by ne-
měl kdo vyvenčit psa nebo přinést 
nákup. Zkrátka takzvaní dobrovol-
níci za uplynulé dva měsíce odvedli 
velký kus práce.

Téměř ihned po nuceném uza-
vření restaurací se v Jacques café 
v Táboritské ulici zrodila šicí dílna. 
Ženy zaměstnané v kavárně ihned 
usedly k šicím strojům a začaly 
vyrábět bavlněné roušky. Majitel 
restaurace však obstaral i další šicí 
stroje a nabídl je veřejnosti, tedy 
dalším dobrovolníkům. Kapacita se 
rychle naplnila a kdo neuměl nebo 
nemohl šít na stroji, připravoval 
gumičky, žehlil a podobně. Celkem 
v Jacques café vzniklo přes čtrnáct 
a půl tisíce roušek. Začátkem dubna 
již bylo roušek všude dostatek, 
a tak se činnost kavárny obrátila 
jiným směrem. „Nyní nabízíme li-
dem naši výbornou kávu z autobusu 
v parčíku u radice každý všední 
den. Spolupracujeme při tom i s ka-
várnami Alalu a Lagarto a snažíme 
se tímto udržet nad vodou. Jsme 
tedy velmi rádi, když k nám lidé 
přijdou a koupí si kávu nebo malé 

občerstvení a tím nás podpoří,“ 
uvedl majitel Jacques café Quang 
Huy Nguyen.

VRAŤTE POMOC 
RESTAURACÍM

Do pomoci ostatním se po 
uzavření restaurací pustil i majitel 
America Grillu v Revoluční ulici 
Marcel Huml se svým týmem za-
městnanců. „Mohli jsme jen rozvážet 

jídlo lidem domů na objednávku. Tak 
jsme se do toho pustili. Jak jsem jídlo 
dovážel, začal jsem se setkávat s pří-
běhy lidí. Třeba jedna maminka ob-
jednala dobré jídlo pro svého malého 
syna jako odměnu za to, že je hodný, 
když ona celý den šije roušky. Nebo 
lidi, kteří netrpělivě čekali na výplatu, 
aby mohli nakoupit materiál na šití 
a roušky pak rozdávali potřebným. 

Jídlo si třeba objednali i dobrovolníci 
z šicích dílen. Takovým lidem jsem 
ho přece nemohl účtovat, a tak jsme 
se s týmem domluvili a začali těmto 
obyčejným vřelým lidem vozit jídlo 
zdarma. Stejně tak i do nemocnic, 
ústavů, sociálních zařízení a po-
dobně. Prostě jako poděkování za to, 
že pomáhají,“ vysvětlil Marcel Huml. 
Potraviny na vaření mu dodávali jiní 
místní živnostníci, třeba zelináři, 

řezníci a podobně, také darem. „Pan 
Huml za mnou přijel a přivezl plno 
výborného jídla. Prý sám šít roušky 
neumí, tak alespoň děkuje obědem. 
Byla jsem velmi překvapená a moc 
mu za to děkuji,“ uvedla předsedkyně 
sociál ní komise Renata Adamová.

Jak Jacques café i America Grill 
jsou připravené otevřít ihned, jak 
budou moci. Důležité pro ně je, aby 

se lidé nebáli k nim přijít a podpořit 
je tak v jejich činnosti. „Moc by-
chom si přáli, aby lidé místo nákupu 
u velkých zahraničních řetězců přišli 
k místním. Do malých obchodů, pro-
vozoven, hospod nebo kaváren. Tím 
nám totiž velmi pomohou v nelehké 
situaci, která pro nás nastala po uza-
vření,“ apeloval Marcel Huml.

ROUŠKY I NA ULICI
Pro všechny, kteří potřebovali 

roušku, ji zdarma ušila parta cho-
mutovských žen. „V době, kdy se 
roušky nedaly koupit, jsem oslo-
vila své přátele, o kterých jsem 
věděla, že šijí, a požádala je, zda 
by ušili roušky pro druhé zadarmo. 
V první fázi jsme sehnali materiál, 
nitě, jehly do šicích strojů a látky. 
Potom Hana Kašparová Růžena 
Peterková a Jaroslava Chládková 
začaly šít roušky. Ty jsme pak roz-
dávali lidem venku nebo jsme je 
potřebným dovezli,“ uvedla jedna 
z dobrovolnic Elvíra Hahnová. 
Roušky od chomutovských žen 
pomohly v domě pro seniory, 
v místních pobočkách Českého 
svazu bojovníků za svobodu, 
Československé obce legionář-
ské, Svazu Čechů z Volyně a je-
jich přátel, také Rusínům žijícím 
v Chomutově i lidem z obcí v okolí 
Chomutova. Celkem dobrovolnice-
rozdaly zhruba osm set roušek.

Blokové čištění města bude v omezeném režimu

V MHD se opět platí a nastupuje předními dveřmi

Lidé ušili desetitisíce roušek
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Co bylo impulsem pro vytvo-
ření a spuštění webových stránek 
a celého projektu Chomutov po-
máhá? Kdo přišel s nápadem?

Martin: Hlavní hnací silou a mo-
tivací byla pozitivní energie, která 
se ze dne na den prohnala větši-
nou české společnosti. V prvních 
dnech karantény díky pracovní-
kům města Chomutova vznikla 
na Facebooku otevřená skupina 
s názvem Chomutovsko si pomáhá, 
kterou jsme chtěli s Trifor studiem, 
kde pracuji, podpořit a vytvořit in-
formativní webové stránky. Moje 
přítelkyně Karolína se chtěla zapo-
jit už v Praze jako dobrovolnice, ale 
kvůli zavřeným vysokým školám 
se vrátila do Chomutova. Nakonec 
jsme společnou chuť pomáhat spo-
jili do nové myšlenky a vytvořili 
jsme platformu, která efektivně 
a koordinovaně propojuje dobrovol-
níky s těmi, kteří pomoc potřebují.
Co všechno zahrnovaly přípravy?

Martin: Nejlepší na tom je, že 
žádné přípravy nebyly – začali jsme 
automaticky rovnou pracovat. Ve 
středu večer jsme s Karolínou sedli 
před webkameru a začala bouře 
nápadů. Ta skončila o čtyři dny 
později, kdy bylo vše naprogra-
mované a připravené ke spuštění – 

vše na dálku a bezkontaktně. Díky 
všem, co se zapojili, jsme tak mohli 
projekt do ostrého provozu spustit 
v rekordním čase.
Jaké jsou v současné době mož-
nosti projektu – co a komu nabízí?

Karolína: Snažíme se jakýmko-
liv způsobem pomoci každému, kdo 
se na nás obrátí. I když se někdy 
jedná o těžké životní situace, na 
které sami nestačíme, snažíme se 
alespoň poskytnout kontakt nebo 
odkaz na vhodné řešení.

Jakou službu lidé nejčastěji 
využívají?

Karolína: Asi bych zmínila 
služby švadlenek, které našily 
obrovské množství bavlněných 
roušek, a dobrovolníků, kteří je 
rozvezli. Také jsme měli dotazy na 
nákup specifického zboží, které se 
v okolí bydliště seniorů nenachá-
zelo. Jako například dezinfekční 
prostředky a roušky.
Kolik máte dobrovolníků a kli-
entů? Kolik lidí se stará o chod 
projektu?

Karolína: Dobrovolníků se nám 
přihlásilo téměř 130. Někteří ale 
nesplnili naši podmínku plnoletosti, 
a proto jsme je odkázali na student-
skou dobrovolnickou organizaci 
Student Lidem, která také odvádí 
skvělou práci. Celkem je tedy za-
registrováno více než sto aktiv-
ních dobrovolníků. Vznik projektu 
a jeho fungování po celou dobu 
zajišťuje čtyři až pět osob. Kromě 
mne a Martina bych zmínila i pro-
gramátora Romana Šimra.

Jak byste dnes zhodnotili fun-
gování projektu, jeho přínos, 
ochotu dobrovolníků, spolupráci 
jednotlivých složek?

Martin: Jsme nadšeni z tak vel-
kého množství lidí, kteří nabídli 
pomoc již v prvních dnech po spuš-
tění projektu. U všech se objevil 
jakýsi efekt pospolitosti – od tiskařů 
ochranných štítů a výrobce roušek, 
přes ty, kteří nabízejí pomoc formou 
doučování nebo finančním darem.

Karolína: Vždy, když zvednu 
telefon a představím se jako koor-

dinátorka projektu, úsměv lidí na 
druhé straně je přímo slyšitelný. 
Prakticky hned se začínají věci 
hýbat a během pár hodin dostá-
váme zprávy o vyřízení i zpětnou 
vazbu.
Máte k dispozici nějaké sta-
tistiky – kolik bylo rozvezeno 
balíčků potravin, kolikrát šli 
dobrovolníci venčit pejska nebo 
i jiná zajímavá čísla?

Karolína: Kromě již zmíně-
ných počtů dobrovolníků a or-
ganizátorů projektu lze hovořit 
například o stovkách rozvezených 
ochranných roušek a štítů, desítce 
lidí nabízejících doučování, desít-
kách nákupů, několika stovkách 
veselých tváří a nespočtu díků.
Má projekt nebo samotný web 
potenciál i do budoucna, až 
skončí koronavirová krize? 
K čemu by mohl být využíván?

Martin: Věříme v brzký návrat 
k normálnímu stavu, ale připra-
vujeme se i na horší scénáře, při 
kterých by mohlo dojít k uzavření 
části sociálních a zdravotnických 
zařízení. V nejlepším případě do-
brovolnická pomoc nebude brzy 
zapotřebí a my se vrhneme na 
další sociálně odpovědný projekt, 
který plánujeme již delší dobu.

V rekordním čase vznikl v Chomutově projekt, který hned z počátku vyhlášení nouzového stavu 
v souvislosti s prevencí šíření nového typu koronaviru měl jediný cíl – pomáhat potřebným. Vznikl web 
www.chomutovpomaha.cz, který celý projekt zastřešuje tím, že podává veškeré informace na jednom 
místě. Prostřednictvím koordinátorů propojuje zaregistrované dobrovolníky a vysílá je ke konkrétním 
žádostem o pomoc například s dovozem potravin, léků či roušek, s venčením mazlíčků nebo se 
vzděláváním na dálku. O vzniku projektu i jeho budoucnosti hovoří v následujícím rozhovoru jeden ze 
zakladatelů Martin Richter se svou přítelkyní Karolínou Schubertovou, která je koordinátorkou projektu.

Martin Richter:

Hlavní hnací silou a motivací 
byla pozitivní energie

JSME NADŠENI Z TAK VELKÉHO MNOŽSTVÍ LIDÍ, 
KTEŘÍ NABÍDLI POMOC JIŽ V PRVNÍCH DNECH 
PO SPUŠTĚNÍ PROJEKTU. 
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Přestože vládní opatření v době 
nouzového stavu umožnila veřej-
nosti různá uvolnění v souvislosti 
s poplatky či splátkami, neměli by 
si lidé myslet, že nemusejí řešit své 
dluhy. Před různými úskalími varuje 
Mária Mešková z Dluhové poradny 
Oblastní charity Most, která působí 
v Chomutově. „V současné době 
jsou poměrně omezené možnosti 
exekutorů, přesto je nutné v případě 
snížení příjmu zažádat o odklad 
splátek. Co však já osobně vidím 
jako hrozbu, je fakt, že po uvolnění 
nouzového stavu nastoupí exekutoři 
v plné síle a budou se snažit vše-
možně dostat z dlužníka, co jen pů-
jde,“ upozorňuje s tím, že přestože 
se dlužníkovi povolí odklad splátek, 
úroky a náklady exekutora běží dál.

V současné době se na poradnu 
obracejí lidé zejména se žádostí 
o pomoc v oblasti oddlužení, tedy 
se snížením ustanovených splátek 
anebo s pozastavením oddlužení. 
To může být až na dobu jednoho 
roku. Přišli totiž o část svého 

výdělku kvůli ztrátě zaměstnání, 
znemožnění chodit do práce, pro-
tože se starají o své děti, nebo jim 
byl ponížen příjem od zaměstna-
vatele až na 60 procent z původní 
mzdy. „Domnívám se, že v pří-
padě snížení a pozastavení splátek 
v rámci oddlužení nehrozí dlužní-
kovi žádné podstatné riziko, musí 
však počítat s tím, že se prodlouží 
doba oddlužení. I při odkladu 
splátek oddlužení by však dlužník 
měl stále platit zálohu na odměnu 
insolvenčního správce a jeho 
hotové výdaje,“ doplnila Mária 
Mešková. V případě odkladu splá-
tek úvěru musí také dlužník platit 
úroky.

Jistou pomocí je odklad plateb 
za energie, nájem, odpady a po-
dobně. „Obávám se však, že po 
ukončení nouzového režimu se 
lidem nakupí platby a nebudou 
schopni hradit odložené platby. Do 
dluhové pasti se tak dostanou i lidé, 
kteří by se tam jinak nedostali,“ po-
dotkla Mária Mešková.

S problémy souvisejícími s dlu-
hovou problematikou v době nou-
zového stavu i po jeho skončení se 
mohou lidé obracet na dluhovou 
poradnu zcela zdarma. Poradna nyní 
funguje zejména formou telefonické 
a e-mailové komunikace. V rámci 
ochranných opatření poskytuje kli-
entovi osobní kontakt pouze formou 

rychlého vyřízení věci v provizorní 
kanceláři u vchodových dveří ob-
jektu. Samozřejmostí jsou ochranné 
pomůcky a dezinfekce. Dluhová po-
radna v ulici 17. listopadu 5461 fun-
guje ve všední dny od 8 do 16 hodin, 
více informací mohou lidé získat na 
telefonu 776 620 413 nebo e-mailu 
meskova@charitamost.cz.

Posílená help linka na čísle 
774 392 950, jednání s poskyto-
vateli úvěrů i exekutory, snaha 
o sjednocení postupu vůči lidem 
v oddlužení, příprava systémo-
vého řešení. To jsou v tuto chvíli 
první kroky, kterými reaguje 
Člověk v tísni v rámci svého 
dluhového poradenství na situ-
aci, do které se lidé kvůli koro-

navirové krizi dostávají. Více 
v rozhovoru s Danielem Hůlem, 
vedoucím dluhového poradenství 
organizace.
Jaké největší problémy v sou-
vislosti se zadlužením očekáváte 
v krátkodobém a dlouhodobém 
horizontu?

Situace je opravdu mimořádně 
vážná. Obávám se, že se naplní 
nejčernější scénáře ohledně pře-
dlužení lidí. Mezi nejohroženější 
skupiny patří živnostníci, kteří 
už nyní přicházejí o nasmlouvané 
zakázky na měsíce dopředu. Pro 
tyto lidi jde o zcela novou situaci 
a bude těžké se na ni adapto-
vat. Ohroženi jsou také všichni 
zaměstnanci, kteří v důsledku 
uzavření škol museli nastoupit 
na OČR, čímž se jim sníží příjem 
o 40 procent. Řada těchto lidí 
přitom hospodaří s vypětím všech 
sil s vyrovnaným rozpočtem. 
Samostatnou skupinou ohrože-
ných jsou desetitisíce lidí v insol-
venci, kteří přestanou být schopni 
splácet závazky, takže nakonec 
jim může být oddlužení zrušeno.
Jaká opatření přijala 
organizace?

Kromě prodloužení pracovní 
doby jsme také navýšili kapacity 
dluhových poradců, kteří budou 
v jeden moment moci zajistit, aby 
se každý volající dovolal. V tuto 
chvíli se chceme především zamě-
řovat na prevenci propadu lidí do 
dluhové pasti, chceme nabídnout 
pomocnou ruku všem, kteří se teď 
ocitli v tísni. Nemáme kouzelný 
prsten, abychom je tísně zbavili, 
ale zkušení dluhoví poradci po-
radí, jak situaci ještě nezhoršovat. 
Poradí jim, jaké jsou v dané situ-
aci osvědčené postupy.
Co konkrétně se mohou lidé do-
zvědět na tísňové lince?

Lidem poradíme podle situace, 
v jaké se nacházejí. Tomu, kdo 
zvažuje čerpání úvěru, poradíme, 
na co si dát pozor, u koho si ur-
čitě úvěr nebrat, případně zda lze 
situaci řešit jinak. S tím, kdo už 
úvěr má a nemá na splátky, probe-
reme, jak komunikovat s věřiteli. 
Momentálně mimochodem zjišťu-
jeme, kteří věřitelé umožní odklad 
splátek a za jakých podmínek. 
Lidem, kteří jsou již v exekuci, 
poradíme s jejich právy. Když se 
na nás obrátí člověk v insolvenci, 

můžeme pomoci v komunikaci 
s insolvenčním správcem.
Také voláte po sjednocení po-
stupu vůči lidem, kteří v dů-
sledku krize přestanou plnit 
podmínky oddlužení. Jak by 
tento postup měl podle vás 
v ideálním případě probíhat?

Primárně se pokusíme vy-
volat jednání s insolvenčními 
soudy, protože je nevyhnutelný 
nárůst lidí, kteří přestanou plnit 
podmínky schváleného oddlu-
žení v důsledku ztráty příjmů. Je 
otázkou, do jaké míry tato situ-
ace, kterou dlužníci jednoznačně 
nezavinili, bude ze strany soudů 
reflektována.
Jak jinak se připravujete na 
dopady současné koronavirové 
krize?

Připravujeme akční plán nut-
ných opatření systémové povahy, 
která dokážou zmírnit propad, re-
spektive nabídnou pro lidi v pasti 
řešení. Například budeme aktivně 
prosazovat přijetí směrnice EU 
o oddlužení pro podnikatele. 
Živnostníci totiž dnes, v případě 
nesouhlasu věřitele, nemají šanci 
se oddlužit.

· snížení měsíční splátky

· přerušení splácení

· zpracování nových návrhů na povolení oddlužení

· komunikace se soudem a s insolvenčními správci

· žádost o snížení splátek

· pozastavení exekuce

· ochrana majetku před zabavením – v nouzovém stavu

· komunikace s exekutory

POMOC V INSOLVENCI

POMOC PŘI EXEKUCI

I v době nouzového stavu a po jeho 
skončení je zapotřebí řešit své dluhy

Daniel Hůle: Lidem dokážeme pomoci i nyní
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Dobrý den, je mi 48 let a před rokem 
jsem vážně onemocněla. Můj doktor 
mi poradil, abych si podala žádost 
o invalidní důchod. Přítel mi tvrdí, že 
mi mohou přiznat invalidní důchod, 
ale nemusí mi posílat žádné peníze, 
pokud nebudu mít odpracované 
roky. Posledních pár let jsem v evi-
denci úřadu práce. Vůbec se v tom 
nevyznám. Můžete mi poradit?

Invalidní důchod vám bude při-
znán, pokud podle posudkového lékaře 
poklesla vaše pracovní schopnost mi-
nimálně o 35 %. Může však skutečně 
dojít k situaci, kdy vám bude přiznána 
invalidita, ale nebude vám vyplácen 
invalidní důchod. Rozhodující je, zda 
k datu podání žádosti splňujete přede-
psanou dobu důchodového pojištění. 
Výjimku z této podmínky má pouze 

invalidita, která vznikla pracovním 
úrazem (nemocí z povolání).

Potřebná doba pojištění pro vý-
platu důchodu je závislá na věku. Pro 
osoby starší 28 let činí minimálně 5 let 
v posledních 10 letech před vznikem 
invalidity. Protože jste starší 38 let, 
můžete v případě potřeby doložit 
dobu pojištění dokonce v posledních 
20 letech. V takovém případě se však 
potřebná doba pojištění zvyšuje na 
10 let. Do doby pojištění se v první 
řadě započítává doba, kdy jste za-
městnaná a zákonné pojištění za vás 
odvádí zaměstnavatel. Je potřeba si dát 
pozor na pracovní poměry, u kterých 
zaměstnavatel tuto povinnost nemá. 
Nejčastěji se jedná o dohody o prove-
dení práce se mzdou do 10 tisíc Kč. 
Zaměstnavatel je ze zákona povinen 

vám jednou ročně předat tzv. evidenční 
list důchodového pojištění, na kterém 
si dobu pojištění můžete zkontrolovat. 
Dále se započítává také doba, po kte-
rou jste podnikala a důchodové pojiš-
tění si hradila sama.

Pokud v uvedeném období nespl-
ňujete požadovaný počet let pojištění, 
je dále možné započítat tzv. náhradní 
dobu pojištění. Jedná se o období, po 
které za vás pojištění hradí stát. Jde 
zejména o období studia na střední, 
vyšší nebo vysoké škole. Započítává se 
maximálně 6 let, a to pouze v období, 
kdy jste byla starší 18 let. A to navíc 
pouze do roku 2010, kdy byla tato 
možnost zrušena. Započítává se také 
doba mateřské a rodičovské dovolené, 
a to maximálně do 4 let věku dítěte. 
Do důchodu se počítá i doba evidence 

na úřadu práce. Započítává se doba, po 
kterou jste pobírala podporu v neza-
městnanosti nebo podporu při rekva-
lifikaci. Ostatní doba v evidenci úřadu 
práce se u osob mladších 55 let zapo-
čítává pouze v rozsahu 1 roku. U osob 
starších 55 let maximálně 3 roky. Jako 
náhradní doba pojištění je započítána 
i doba, po kterou jste pečovala o osobu 
závislou na péči jiné osoby.

Doporučuji vám ověřit si výše uve-
dené doby pojištění. S dotazem můžete 
v případě nejasnosti kontaktovat jak 
pracovníky Okresní správy sociálního 
zabezpečení, tak pracovníky naší soci-
ální služby, kteří vám mohou s vyplně-
ním žádosti bezplatně poradit.

Mgr. Petr Džambasov
Sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz

Chtěla bych se zeptat na nová pra-
vidla pro přítomnost třetí osoby 
u porodu. Proč není umožněno, 
aby se mnou k porodu přišla moje 
kamarádka? Pro mě je to nejbližší 
člověk. Všechno jí říkám, všechno 
o mně ví a myslím, že při po-
rodu by pro mě byla tou nejlepší 
oporou.

Bohužel Vás musím zklamat. Při 
postupném rozvolňování opatření 
proti koronaviru byla opět umožněna 
přítomnost třetí osoby u porodu, ale 
pouze při dodržení ochranných opat-

ření. Samozřejmostí je, aby osoba 
u porodu byla pokud možno zdráva, 
tedy nenakažená. Další podmínkou je 
pokud možno izolovat „rodící páry“, 
aby na porodním sále nedocházelo 
k mísení a riziku přenosu potenciální 
infekce.

Třetím opatřením, které se týká 
právě Vašeho dotazu, je, že třetí oso-
bou u porodu může být někdo, kdo 
žije s rodičkou ve společné domác-
nosti. Důvodem je stav imunitního 
systému, tedy obranyschopnosti or-
ganismu. Předpokládáme, že osoby 

žijící ve společné domácnosti jsou 
„promořeny“ stejnými mikroby a je-
jich organismy mají podobné imu-
nitní schopnosti. Nezáleží na tom, 
zda jde o manžela, maminku nebo 
někoho jiného. Jde o to, že tito lidé 
spolu dlouhodobě bydlí, tráví spolu 
mnoho času v blízkém kontaktu, po-
užívají společnou toaletu, koupelnu 
a podobně. Sdílí tak i obdobné mi-
kroorganismy a imunitní systém si 
s nimi umí poradit.

Takovéto vazby lze předpokládat 
pouze u lidí ze společné domácnosti 

a Vaší kamarádky se netýkají. Pokud 
by například otec dítěte nežil ve spo-
lečné domácnosti s rodičkou, také by 
mu přístup k porodu nebyl umožněn. 
V tuto chvíli nám nezbývá než dou-
fat, že režimová opatření přestanou 
být potřebná a co nejdříve se budeme 
moci vrátit do normálního stavu. 
I personál naší porodnice si nic ji-
ného nepřeje, na druhou stranu je ale 
ještě stále třeba chránit rodičky, děti 
i personál.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
Nemocnice Chomutov

Může být přiznán invalidní důchod bez 
nároku na výplatu?

Kdo smí být v době nouzových opatření u porodu?

Poslanecká sněmovna schvá-
lila novelu ministerstva financí o 
odkladu splátek. Odklad splátek lze 
uplatnit u bankovních i nebankov-
ních společností.

Odklad splátek je zcela zdarma 
a lze si vybrat ze dvou možností, 
a to odklad na tři měsíce nebo šest 
měsíců. O odklad splátek si mohou 
požádat fyzické osoby, živnostníci, 
firmy. Tito všichni musí zazname-
nat negativní ekonomický dopad 
tzv. koronavirové epidemie. Ten, 
kdo chce ve splácení svých závazků 
pokračovat, může pravidelné platby 
zasílat i nadále.

Možnost odkladu splátek se vzta-
huje na spotřebitelské úvěry (půjčky), 
splátkové úvěry, úvěry na bydlení (hy-
potéky a úvěry od stavebních spořite-

len) a podnikatelské úvěry. Všechny 
výše uvedené možnosti musí být sjed-
nány a čerpány před 26. březnem 2020 
(u hypotečních úvěrů postačí, že byly 
před 26. 3. 2020 pouze sjednány, ale 
klient z nich ještě nemusel nic čerpat).

Odklady splátek se nevztahují na 
kreditní karty, kontokorentní úvěry, 
revolvingové úvěry, operativní lea-
sing, úvěry v souvislosti s obchody 
na kapitálovém trhu. Dále se od-
klad splátek nevztahuje na úvěry, 
u kterých byly k 26. 3. 2020 splátky 
zpožděny o více než 30 dnů.

O tuto „výhodu“ si musí klient 
sám aktivně požádat, není možné, 
aby zničehonic přestal splácet. 
Bankovní společnosti na svých 
webových stránkách nabízejí on-line 
žádosti o odklad splátek nebo lze na 

webu tuto žádost stáhnout. U neban-
kovních společností je zapotřebí veš-
keré podmínky ohledně odkladu vy-
komunikovat telefonicky a poté podat 
žádost dle instrukcí společnosti.

V žádosti klient prostřednictvím 
čestného prohlášení potvrdí, že o od-
klad žádá z důvodu nepříznivého vlivu 
tzv. koronavirové epidemie na jeho 
současnou finanční situaci. Banky 
v současné době nebudou toto blíže 
zkoumat, ale na druhou stranu banka 
je oprávněna prověřit nárok žadatele 
na odklad splátek. Případná pochybení 
ze strany klienta mohou být považo-
vána za porušení úvěrové smlouvy 
a celé jednání může být klasifikováno 
jako úvěrový podvod.

Jestliže si klient odloží splátky 
o tři měsíce, splácení jeho závazku 

bude automaticky o tři měsíce pro-
dlouženo. Pokud tedy měl klient 
poslední splátku svého úvěru uhradit 
31. 7. 2021, úvěr se prodlužuje do 
31. 10. 2021 (stejné je to i u vari-
anty odkladu na šest měsíců). I když 
daný závazek nebude splácen, úroky 
z dlužné částky se budou zvyšovat. 
Po skončení odkladného období 
klient bude hradit měsíční splátky 
ve stejné výši, kterou si původně 
sjednal. Úroky, které byly napočí-
tány během odkladu splátek, budou 
přičteny k poslední splátce závazku, 
nebo budou uhrazeny v rámci jedné 
splátky navíc. I v této těžké situaci 
je nejdůležitější se všemi věřiteli ko-
munikovat, a to včas!

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Jak požádat o odklad splátek?
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KNIHOVNA NA BŘEZENECKÉ 
BUDE VĚTŠÍ
Pobočka Chomutovské knihovny na Březenecké je rozšířena 
o nevyužitou místnost bývalého CzechPOINTu. Pracovní 
skupina magistrátu v knihovně provedla bourací a stavební 
práce. V místnosti opravila stropy a podlahy včetně položení 
nové krytiny, zabudovala dva radiátory, zavedla elektroinstalaci 
a PC rozvody. V nové místnosti bude knihovna mít malou 
dětskou hernu a čítárnu pro malé děti.

V PODCHODU JSOU NOVÁ 
SVĚTLA, KAMERY A GRAFFITI
V rámci participativního rozpočtu byl podchod mezi Lidlem a Kadaňskou 
ulicí Technickými službami města Chomutova lépe osvětlen. 
Bezpečnostní kamery jsou připraveny k osazení, ale čekají na připojení 
nového rozvaděče od společnosti ČEZ. Pak budou nově svítit světla 
i přes den a prostor bude snímán kamerami. Místo čistě vybílených zdí 
jsou v podchodu graffiti. Město oslovilo výtvarný kolektiv s dlouholetou 
zkušeností v oboru, který maloval například boční zeď na základní škole 
v ulici Ak. Heyrovského. Ten si podchod rozdělil do sektorů a vymaloval je 
v art stylu. Kolektiv výtvarníků použil barvy, které prosvítily prostor. Tím 
se zabránilo tomu, aby jednolitá plocha lákala sprejery amatéry.

K-CENTRUM MÁ NOVÁ OKNA
V březnu byla provedena výměna pěti starých oken a vchodových 
dveří v objektu Hálkova čp. 224, který dlouhodobě užívá K-centrum. 
Investice do oken byla odkládána kvůli záměru města tento objekt 
zdemolovat a vybudovat zde Gerstnerovo nábřeží. Ale okna se 
mezitím dostala do havarijního stavu. Protože záměr Gerstnerova 
nábřeží zatím nemá určen přesný termín realizace, byla okna 
vyměněna, aby s ohledem na velmi špatný technicky stav nedošlo 
k ohrožení zdraví.

ZAČALA REKONSTRUKCE 
VODNÍHO VLEKU

Po loňských přípravných pracích zahrnujících projekční dokumentaci 
a demontáže všech zařízení, která byla určena k opravě nebo výměně, 
tedy pohonu, vlečných lan, napínacích sloupů, přišla na řadu samotná 

rekonstrukce vodního vleku na nádrži Banda. Letos bude dodána pohonná 
jednotka skládající se z elektromotoru, rozvaděče, regulační techniky 

a ostatních ovládacích prvků. Nová budou také hlavní vlečná lana a sloupy. 
Práce budou probíhat také pod vodou. Ty jsou spojené s opravou kotvení 

vleku, rekonstrukcí patkových bloků a úpravou stávajících kotevních prvků 
umístěných na břehu. Vše by mělo být hotovo do konce června a město 

rekonstrukce vyjde na necelé čtyři miliony korun.
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Výstavu Kachle sedmi století si 
lidé prohlížejí on-line z domova

Poděkování 
srdcem

Uzavřené muzeum stále vzdělává i baví

Mnoho historických skvostů 
je v současné době uzavřeno před 
zraky veřejnosti ve výstavní síni na 
radnici kvůli vládnímu nařízení sou-
visejícímu s prevencí šíření nového 
typu koronaviru. O výstavu Kachle 
sedmi století však lidé nepřijdou. 
Fotograficky ji přinášíme na straně 
23, k dispozici je také virtuální pro-

hlídka a bohatá fotogalerie na strán-
kách Oblastního muzea v Chomutově 
www.muzeumchomutov.cz.

Výstava představuje vývoj kachlů 
a kachlových kamen v severozápad-
ních Čechách od gotiky až po počátek 
20. století. „Ukazuje širokou škálu tech-
nik a motivů, které se při výrobě kachlů 
používaly. Umělecká výzdoba kachlů 

odráží náboženský i společenský život 
konkrétního historického období a jeho 
duchovní i světské hodnoty,“ uvedla 
kurátorka výstavy Milena Bílková.

Na výstavě jsou k vidění například 
modro-bílá válcová empírová kamna, 
která patrně v 1. polovině 19. století 
vyhřívala chomutovskou radnici, dále 
nejstarší gotické komorové kachle s vy-

obrazením obrněných jezdců z hradu 
Kyšperka u Krupky. Návštěvníci se 
také dozvědí, jak vypadal a k čemu 
sloužil kamnovec a poznají jeho krásný 
exemplář z roku 1796. Byl vyrobený 
v někdejší Gabrielině Huti – obci v nej-
severnějším výběžku chomutovského 
okresu.

Pokračování na straně 23

Krajkářky Klubu šité krajky při 
Oblastním muzeu v Chomutově se při-
pojily k výzvě Srdíčko pro zdravotníky, 
kterou vyhlásily krajkářky z Litvínova 
jako poděkování všem zdravotníkům, 
kteří jsou v této nelehké době v takzvané 
první linii. Poděkováním jsou myšlena 
srdíčka z paličkované a šité krajky, kdy 
na velikosti a počtu nezáleží. Výzva pro 
všechny, kdo se chtějí zapojit, končí 
31. května. Své výtvory mohou lidé 
nosit či posílat přímo do muzea na ad-
resu Oblastní muzeum v Chomutově, 
Palackého 86, 430 01 Chomutov. Pro 
osobní kontakt žádejte Slávku Brůnovou 
na telefonu 775 870 934 nebo e-mailu 
brunova@muzeumchomutov.cz. 
Srdíčka by měla být předána zdravotní-
kům zhruba v polovině června.

Oblastní muzeum v Chomutově 
se velmi brzy po nuceném uzavření 
spojilo se svými návštěvníky on-
-line. Prostřednictvím webových 
stránek i přes facebookový profil 
nabízí pohled do uzavřených vý-
stavních prostor, vzdělává dospělé 
i děti a také je baví. „Někteří za-
městnanci usedli k šicím strojům 
a začali šít roušky, které následně 
město přerozdělovalo mezi po-
třebné obyvatele. Současně jsme 
také začali pracovat na zprostřed-
kování výstav lidem pomocí mo-
derních technologií. Zkrátka jsme 
chtěli být našim návštěvníkům stále 
nablízku, přestože osobní kontakt 
nebyl možný,“ uvedla vedoucí 
umělecko-historického oddělení 
muzea Renáta Klucová.

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Na webových stránkách muzea 

www.muzeumchomutov.cz si lidé 

mohou nyní kromě jiného pro-
hlédnout nejmodernější technolo-
gií vytvořenou virtuální prohlídku 
výstavy Kachle sedmi století, 
kterou doplňuje bohatá fotogale-
rie a mnoho podrobných infor-
mací. Dále zde najdou například 
výstavu Nej Chomutovska, kterou 
uspořádal Dobrovolný svazek obcí 
Chomutovska v kostele sv. Kateřiny. 
Fotografie informačních panelů, 
které tvoří výstavu, doplňují i po-
drobné informace o tom, co zajíma-
vého je k vidění v okolních obcích.

Muzeum nezapomnělo ani na 
děti. V sekci Dětem on-line se mo-
hou dozvědět zajímavosti z historie 
různých míst v Chomutově i o za-
jímavých událostech, připravené 
jsou i kvízové otázky, křížovky 
a další hry k výstavě Kachle sedmi 
století a stálé expozici gotiky. Vše 
je připravené na míru dětskému 
návštěvníkovi. 

Kdo před uzavřením muzea ne-
stihl vyzkoušet únikovou hru s ná-
zvem Únik z totality aneb listopad 
89 na Chomutovsku, jistě uvítá její 
prodloužení. Zavzpomínat na staré 
časy a navíc si užít napětí hry mo-

hou lidé do 30. června. 
Muzeum se veřejnosti otevře 

11. května, konkrétní bezpečnostní 
podmínky vstupu uveřejní  aktuál ně 
na svém webu, facebooku i ve 
svých budovách.

Uzavřená knihovna byla centrem 
výroby štítů, nyní je opět přístupná

Zaměstnanci Chomutovské 
knihovny se v prvních týdnech nou-
zového stavu podíleli na šití roušek, 
ať už v domácím prostředí, nebo po-
sléze v šicí dílně přímo v prostorách 
knihovny. Knihovníci ušili roušky 
například pro onkologické oddělení 
chomutovské nemocnice, zaměstnance 
Kauflandu nebo dialyzační centrum 
v Chomutově. „Souběžně se rozbíhala 
výroba ochranných štítů na 3D tiskárně. 
Od samotné komunikace s výrobcem, 
přes zkoušení technologie, koordinaci 
výroby až po konečnou kompletaci 
a distribuci. Knihovna se stala centrem 
kompletace štítů, jejich jednotlivé díly 
vyráběly organizace i jednotlivci z ce-
lého města. Štíty pak byly distribuovány 

po dohodě s magistrátem do první linie 
v Chomutově a Jirkově,“ popsala Lucie 
Hlivková z Chomutovské knihovny.

KNIHOVNA SE ZNOVU 
OTEVŘELA

Chomutovská knihovna se veřej-
nosti po nucené pauze znovu otevřela 
v pondělí 4. května v omezeném re-
žimu. V provozu je oddělení beletrie, 
oddělení naučné literatury, oddělení 
dětské literatury a pobočka v kině 
Oko. Čítárna, studovna a dětská herna 
s dopravním hřištěm zůstanou zavřené. 
Čtenáři nemohou využít ani toalety. 
Pobočka Březenecká se kvůli stavebním 
úpravám souvisejícím s rozšiřováním 
prostor knihovny otevře až 11. května. 

Do knihovny budou smět vstoupit 
pouze registrovaní čtenáři nebo ti, 
kteří se chtějí zaregistrovat. Všechny 
výpůjčky, které čtenáři provedli před 
uzavřením knihovny, jsou automaticky 
prodloužené až do konce května. 

Návštěvníci jsou povinni v prosto-
rách knihovny nosit roušku a při vstupu 
do oddělení použít připravený dezin-
fekční prostředek na ruce. V jednotli-
vých odděleních je stanoven maximální 
počet návštěvníků ve stejném okamžiku 
na 10 a délka pobytu maximálně na 
15 minut. U výpůjčních pultů bude po-
vinnost dodržovat rozestupy. Vrácené 
knihovní jednotky budou deponovány 
3 dny v karanténě a teprve poté bude 
možné si je znovu půjčit.

Renáta Klucová a Veronika Budilová pilně pracují na tvorbě edukačních programů ke stálé 
expozici Všemu světu na útěchu, která se nachází v muzejních prostorech na radnici.
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KATEŘINA 
TRIPALOVÁ
Při softbale se srazila s protihráčkou a vážně si zranila koleno. 
K józe, která byla jediným pohybem, který zraněné koleno 
zvládlo, ji přivedl kamarád. Pak se s jógou zhruba čtyři roky 
setkávala náhodně až do chvíle, kdy se ji maminka snažila 
přimět ke společnému cvičení. Na to jí z legrace odpověděla, ať 
si sežene pár kamarádek, že to pak zkusí společně v obýváku. 
Od té chvíle to už šlo rychle. Instruktorský kurz, vlastní Spiritual 
trip studio. Podnikání, které zároveň lidem pomáhá, ji baví 
a naplňuje.

JAROSLAV A DANA MUSILOVI
Na začátku byla touha podnikat a kočka. Jaroslav si spočítal, kolik je stojí jejich kočka, 
a řekl si, že pokud sežene dost chovatelů, bude jim obchod fungovat. To bylo před 18 lety 
a obchody U Zlatého retrívra jsou už v Chomutově a Jirkově. Úspěch prodejen stojí na 
perfektním poradenství a na výběru sortimentu. Nikdy neprodávali „profláknuté“ značky. 
Pro zákazníky hledají kvalitní chovatelské potřeby a krmiva za dobrou cenu. Jak Musilovi, tak 
jejich zaměstnanci jsou chovatelé, a tak většinu zboží nabízejí s přidanou hodnotou vlastní 
zkušenosti.

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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Život se do Mannesmannových 
válcoven trub vrátil 10. května 1945. 
Nové české vedení města totiž vydalo 
vyhlášku, která nařizovala všem za-
městnancům průmyslových a potravi-
nářských podniků okamžitý nástup do 
práce. Právě toho dne začaly ve vál-
covnách odklízecí a zajišťovací práce. 
Mimo jiné bylo také odstraňováno 
zatemnění, které mělo během války 
podnik chránit před bombardováním.

Patnáctého května 1945 rozhodlo 
vedení o několika zásadních věcech, 
které byly důležité pro další chod 
firmy. Zejména byly zavedeny nové 
podnikové legitimace, které obdrželi 
všichni zaměstnanci, aby bylo za-
mezeno vstupu nepovolaných osob 
do podniku. Vedení válcoven také 
vydalo směrnici, která řešila pracovní 
dobu v podniku. Práce měla začínat 
v 7 hodin ráno a končit v 15 hodin 
odpoledne. Začátek i konec pracovní 

doby měla ohlašovat parní píšťala. 
Zajímavá je také informace o době 
a trvání pracovní přestávky. Ta byla 
pro dělníky stanovena na 11. hodinu 
a trvala 15 minut. Z důvodu malé ka-
pacity kantýny měli pracovníci z řad 
úřednictva přestávku stanovenou až 
na 12. hodinu. Jejich přestávka činila 
stejně jako přestávka dělníků 15 mi-
nut. K uvedenému datu také začalo 
platit rozhodnutí, že veškerá jednání 
podniku s úřady musí probíhat v čes-
kém jazyce.

Výroba ocelových trubek pro 
mírové účely se naplno rozeběhla 
16. května. Nebyla by možná bez uhlí 
z podnikového dolu Julius, kde těžba 
začala již 12. května. O dva dny poz-
ději se podařilo zprovoznit energetický 
provoz v podniku, který byl schopen 
dodat dostatek elektrické energie 
k výrobě.

Podnik během války neutrpěl té-
měř žádné větší poškození a byl podle 
dostupných údajů jediným podnikem 
svého druhu v ČSR i v celé střední 
Evropě, který byl ihned schopen vý-
roby. Výrobní kapacita podniku po ob-
novení provozu dosahovala 10 000 tun 
ocelových trub za měsíc. Tuto výrobní 
kapacitu bylo možné zvýšit ještě 
o 15 000 tun měsíčně.

O trubky a další výrobky 
Mannesmannových válcoven měly 
velký zájem hlavně Československé 
dráhy, také různé elektrárny, podniky 
na výrobu kol a aut, železozpracující 
podniky, plynárny a elektrárny z ce-
lého Československa. Vedení válcoven 
mělo také v plánu vrátit se na světové 
trhy, kam firma úspěšné pronikla před 
válkou. 

K podniku mimo samotných vál-
coven patřilo ještě několik pobočných 
závodů - důl Julius u Chomutova, 
cihelna v Černovicích u Chomutova 
a závod Svinov u Ostravy, který slou-
žil jako pomocný provoz na výrobu 
trubek. Tento jediný provoz v rámci 
Mannesmannových válcoven byl bě-
hem okupace silně poškozen. 

Revoluční národní správou 
cho mu tovské akciové společ-
nosti Mannesmannových válco-
ven trub byli pověřeni Ing. Jaroslav 
Jeník a Ing. Vilém Pittner, které 
již 12. května 1945 vyslala do 
Chomutova Revoluční závodní 
rada akciové společnosti pro prodej 
Mannesmannových trub a obchod 
s železem v Praze. Jejich úkolem 
bylo vystřídat německé vedení, pře-
vzít podnik a zahájit plynulý provoz.

První týdny a měsíce byly pro 
podnik velmi obtížné. Závod hned po 
osvobození opustily stovky bývalých 
válečných zajatců, kteří tam během 
války pracovali. Tím přišla výroba 
o značný počet dělníků. Podniku 
k 23. květnu scházelo 1 200 lidí. Aby 
udrželo výrobu na určité úrovni, bylo 
vedení podniku donuceno ke třísměn-
nému provozu. Téměř na všech zá-
vodních schůzích v roce 1945 tak byla 
řešena otázka zaměstnanosti. Počet za-
městnanců však od léta stále rostl, a tak 
ke 14. srpnu 1945 bylo v podniku za-
městnáno již 2 413 dělníků a 350 tech-
nicko-hospodářských pracovníků. 
Z celkového počtu 2 763 zaměstnanců 
bylo pouze 642 lidí české národnosti. 
Významnou pomocí byl příchod sku-
piny mladých techniků a úředníků 
z Pražské železářské společnosti. 

Vedení podniku zajistilo zásobování 
rodin zaměstnanců uhlím, které bylo za-
hájeno 16. května 1945 za pomoci vol-
ských potahů. Velké těžkosti měl podnik 
také s výplatami. Například v červnu 
měl na mzdách vyplatit 200 000 říš-
ských marek (v této době podnik ope-
roval pouze v říšských markách). Ve 
firemní pokladně bylo uloženo pouze 
6 600 marek. Naštěstí měl podnik v této 
době otevřen úvěr u banky ve výši 
3 300 000 marek, z kterého pokryl vý-
platy a výrobní náklady. Problémy s vý-
platami mezd měla na svědomí i sku-
tečnost, že chomutovským válcovnám 
dlužila řada německých podniků přesně 
3 078 000 říšských marek.

Ranou pro podnik byly i krádeže 
prováděné v převratových dnech. 
Povětšinou bývalí váleční zajatci, kteří 
pracovali během války v podniku, 
odcizili nebo i zničili značné množ-
ství majetku a firemního zařízení. 
Celková výše škod se vyšplhala až 
k částce 4 412 736 Kčs. Mimo jiné bylo 
odcizeno velké množství ošacení, che-
mikálií, potravin, nářadí, kartáčů a ku-
chyňského náčiní. Mimo tyto krádeže 
muselo vedení podniku řešit i problém 
s Rudou armádou, která v podniku 
zabavila veškerá osobní vozidla a také 
zrekvírovala velké množství vybavení 
z podnikových nákladních aut a trak-
torů. Celková výše škody byla stano-
vena na 144 350 Kčs.

Dne 12. října 1945 bylo jméno 
podniku změněno na Válcovny 
Mannesmannových trub Chomutov, 
a. s. Od 1. ledna 1946 se podnik stal 
součástí nově zřízeného národního 
podniku Spojené ocelárny Kladno. 

Pavel Simet 

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

KAPESNÍ LÉKÁRNA
V depozitáři Lékárna je uloženo 

koženkové pouzdro hnědo-cihlové 
barvy vzorované do tvaru „šupi-
nek“ (inv. č. LE 259). Jde o balíček 
první pomoci, jenž obsahuje čtyři 
skleněné lékovky se štítky, kulatou 
plechovou krabičku Bonnaplast, ob-
vazy a vatu. Jeho rozměry jsou 14 × 
8,5 cm. Na přední části balíčku je 
kovový uzávěr a nápis: TASCHEN 
APOTHEKE, FÜR REISE, SPORT 
UND HAUS (čili: kapesní lé-
kárna, na cesty, sportování a pro 
dům). Předmět muzeum získalo 
od výrazné osobnosti novodobých 
chomutovských dějin, historika, 

odborného publicisty, překladatele 
a bývalého ředitele chomutovského 
muzea Zdeňka Vachaty (1936 – 
2003). Balíček první pomoci byl 
kdysi majetkem jeho otce Antonína 
Vachaty (31. 5. 1903 – ?), poddůstoj-
níka čs. armády z 20. let 20. století. 
A. Vachata se narodil v Drahlíně, 
malé obci ležící 9 km severozá-
padně od Příbrami. Povinnou vo-
jenskou službu absolvoval zřejmě 
v Chomutově, protože před rokem 
1938 žil v Chomutově, v Alleestraße 
č. 41 (dnes ul. V Alejích), kde našel 
i svoji životní lásku paní Hildu, roze-
nou Gregorovou, budoucí manželku.

Mgr. Jan Hirsch

Válcovny za války a těsně po ní – 2. díl
Mannesmannovy válcovny v roce 1917.
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Krizová linka pomáhá pedagogům

Pracovníci v sociální oblasti fungují sice 
omezeně, přesto s vypětím všech sil

Organizace Světlo Kadaň spus-
tila speciální linku, na jejíž operá-
tory se mohou obracet pedagogové. 
Operátor na lince poskytuje pe-
dagogům základní psychosociální 
podporu v období mimořádných 
opatření souvisejících s korona-
virem. „Podpůrný či poradenský 
rozhovor o tématech, která po-
važují pedagogové za významná, 
může zmírnit jejich úzkost a snížit 
stres ze situace, na níž se nebylo 
možné nijak připravit, nese s sebou 
zvýšené nároky na udržení duševní 
pohody a schopnost dále pracovat 

ve změněném režimu,“ popsala 
Jana Tussetschlägerová, vedoucí 
preventivních aktivit Světlem 
k prevenci.

Spolupráce může probíhat jed-
norázově nebo i dlouhodobě, neboť 
prognóza vývoje pandemie je stále 
nejistá. Operátoři dokážou vyslech-
nout, podpořit, provázet, nabídnout 
jiný pohled či diskutovat o mož-
nostech řešení problému. Linka 
bude dostupná minimálně do konce 
srpna letošního roku. Další provoz 
bude závislý na vývoji celkové si-
tuace v oblasti školství.

Různé neziskové organizace 
a poskytovatelé sociálních služeb 
museli kvůli vyhlášení nouzového 
stavu a prevenci před šířením no-
vého typu koronaviru omezit své 
služby nebo jejich poskytování 
nějakou formou upravit. Shodují 
se však, že rozhodně v těchto neleh-
kých dnech neměli volno, naopak. 
K jejich běžným činnostem se 
ještě připojily různé dobrovolnické 
práce.

PEČOVATELSKÁ TERÉNNÍ 
SLUŽBA

Služba poskytující zdravotní 
a sociální péči funguje denně od 
půl sedmé ráno do půl sedmé večer. 
„Z důvodu vyhlášení nouzového 
stavu jsou někteří rodinní přísluš-
níci našich klientů doma a zajišťují 
si péči o tyto klienty sami. Díky 
tomu se nám uvolnila kapacita a my 
jsme byli schopni během nouzo-
vého stavu poskytnout pomoc jinde. 
Nabídli jsme proto starostům obcí, 
aby vytipovali osamělé seniory, 
kteří potřebují během této doby 
pomoc, že jsme schopni jim zajistit 
po tuto dobu naše služby,“ uvedla 
výkonná asistentka společnosti 
Zdravotní sestry a pečovatelky 
v Kochově ulici Klára Benešová.

Pracovníci provozují zdravotní 
domácí péči. Praktičtí lékaři ome-
zili návštěvy na minimum a spoustu 
práce tedy převzali.

CENTRUM KRIZOVÉ 
INTERVENCE SPIRÁLA

Ambulance krizové pomoci svůj 
provoz výrazně omezila, klienty se 
snaží nasměrovat na využití služby 
telefonické krizové pomoci nebo 

e-mailového poradenství. „Pokud 
však při zmapování situace je ne-
zbytné osobní konzultaci klientovi 
poskytnout, jelikož by mohl být 
ohrožen jeho život nebo zdraví, 
probíhá konzultace za zvýšených 
hygienických i bezpečnostních 
opatření, jimiž jsou roušky, vzdále-
nost, dezinfekce rukou a následně 
i prostorů, čestné prohlášení od 
uživatele,“ popsala Zuzana Lešková 
z Centra krizové intervence Spirála.

Pobytová krizová pomoc je 
omezena na možnost přijetí pouze 
jedné rodiny s dětmi. Před příjmem 
na krizová lůžka však musí pracov-
níci celou situaci důkladně zma-
povat, zda je vůbec reálné rodině 
v průběhu pobytu v zařízení během 
karantény poskytnout pomoc. 
Některé úřady jsou uzavřeny nebo 
mají omezený provoz, proto pra-
covník před přijetím musí hovořit 
s dalšími poskytovateli sociálních 
služeb i úředníky a hledat případné 
řešení a možnosti. Tato situace vy-
žaduje větší míru distanční práce.

Spirála také provozuje nonstop 
linku pomoci na čísle 475 603 390 
a na čísle 721 407 739 najdou po-
moc pracovníci sociálních a zdra-
votnických služeb. Obě služby jsou 
bezplatné, anonymní.

Intervenční centrum Spirály prefe-
ruje telefonickou pomoc na čísle 475 
511 811 v pondělí a ve středu od 8 do 
18 hodin a v úterý a čtvrtek od 8 do 
14 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin.

ASOCIACE PRO HANDICAP 
A HANDISPORT

Asociace umožňující aktivní 
pohyb a zábavu pro hendikepo-
vané a seniory funguje v omezeném 

režimu. Hiporehabilitace probíhají 
standardně dvakrát týdně po tele-
fonické domluvě, keramická dílna 
individuálně v jednotlivých domác-
nostech, kde vyrábí rodiče s dětmi. 
Handisport zatím své společné 
aktivity přerušil a každý sportuje 
individuálně.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
MAGISTRÁTU

Pracovnice odboru se kromě své 
práce věnují i šití roušek. „Našily 
pro celý sociální odbor, pro zá-
jemce i z jiných odborů, něco se 
rozdalo i klientům, dodaly jsme jich 
několik desítek i na gynekologické 
oddělení nemocnice. Šijeme pořád 
dál. Ušilo se jich už několik sto-
vek,“ uvedla Jitka Nejedlá z odboru 
sociálních věcí chomutovského 
magistrátu.

Za roušku vybírají symbolický 
poplatek čtrnáct korun na pokrytí 
výrobních nákladů, ale lidé jim za 
roušky často dali více peněz, a tak 
výtěžek několik tisíc korun věnují 
na charitativní projekt Cesta proti 
bolesti.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ 
PÉČE DYÁDA

Středisko výchovné péče Dyáda 
Chomutov poskytuje své služby 
v oblasti poradenství. Zaměřuje 
se na děti a mládež se vztaho-
vými, osobnostními a výchov-
nými problémy. Klienty jsou ale 
také rodiče, učitelé, vychovatelé 
a všichni ostatní, kteří potřebují od-
bornou pomoc. Konzultace obvykle 
probíhá při osobním kontaktu, to 
však není v současné době možné. 
„Těžiště naší práce se tak přesu-

nulo jinam, nabízíme klientům 
telefonický kontakt, komunikaci 
prostřednictvím Skype nebo e-mai-
lem,“ popsala vedoucí střediska 
Petra Bělohlavá. Na středisko se 
lidé mohou v pracovní dny od 8 do 
14 hodin obrátit telefonicky na čísle 
474 621 682 nebo e-mailem cho-
mutov@svpdyada.cz.

ZAPSANÝ SPOLEK SVĚTLO 
KADAŇ

Služby organizace jsou po-
skytovány nadále v poradně 
v Chomutově, v K-centru i v te-
rénních programech, byť mnohdy 
v omezené míře a v podmínkách, 
které nejsou samotné práci příliš 
nakloněny. Služby jsou poskyto-
vány osobně v situaci, kdy nelze 
využít jinou formu. V situacích, 
kdy je možné využít například tele-
fonický či e-mailový kontakt, jsou 
tyto formy upřednostňovány. Další 
služby, jako jsou nízkoprahová zaří-
zení pro děti a mládež, sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi 
a programy primární prevence, mají 
své služby pro klienty zavřené. 
Nicméně ve všech službách dochází 
ze strany klientů ke kontaktování 
a pracovníci tak s klienty nejnut-
nější věci řeší telefonicky, e-mailem 
či pomocí sociálních sítí.

V K-centru je nejčastěji posky-
tován servis hygienický, potravi-
nový a informační a samozřejmě 
také výměnný program. V terén-
ních programech ve valné většině 
dochází ke kontaktům z důvodu 
výměny injekčního materiálu a in-
formačního servisu. V poradnách 
je zájem o zprostředkování léčby či 
prevenci relapsu.
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Budoucí kadeřnice z Chomutova je nejlepší

Programátoři CNC strojů 
soutěžili v Chomutově

Třídní učitelka při Dni naruby 
počítala, kreslila i hrála v kuchyni

Učitelé z gymnázia využívají již nabyté vědomosti

Že dobrý kadeřník musí pro-
kázat nejen šikovnost a zna-
losti, ale také fantazii a este-
tické smýšlení, se přesvědčili 
budoucí kadeřníci na celostátní 
odborné soutěži, která se ko-
nala ve Střední od bor né škole 
a Středním odborném učilišti 
v Neratovicích pod názvem Hair 
show Neratovice 2020. Zúčastnili 

se jí i žáci ze Střední školy tech-
nické, gastronomické a automo-
bilní Chomutov.

Téma letošního ročníku 
soutěže znělo Módní účes alá 
30. léta. Chomutovskou střední 
školu reprezentovaly žákyně 
3. ročníku oboru vzdělání kadeř-
ník. Vítězkou celé soutěže se stala 
Kateřina Mahnerová ze Střední 

školy technické, gastronomické 
a automobilní Chomutov, která 
svým účesem zvítězila u všech 
hodnotitelů a nejvíce zaujala 
odbornou, laickou i žákovskou 
porotu. Modelkou byla její spolu-
žačka Anna Sazamová.

Informace škola poskytla před 
uzavřením školských zařízení 
kvůli vyhlášení nouzového stavu.

V prostorách Střední školy tech-
nické, gastronomické a automobilní 
v Chomutově se v únoru konalo regio-
nální kolo soutěže KOVO Junior 2020 
pro obor mechanik – seřizovač. Desátý 
ročník je opět zařazen do celostátní 
přehlídky České ručičky, každoročně 
vyhlašované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Soutěže se zúčastnili žáci třetích 
a čtvrtých ročníků oboru mechanik – 
seřizovač ze tří škol Ústeckého kraje. 
V sázce bylo nejen vítězství v regionál-

ním kole, ale i postup do celostátního, 
které se tento měsíc uskuteční opět ve 
Střední škole technické, gastronomické 
a automobilní v Chomutově. Do celo-
státního kola postoupili Jakub Mikuš 
ze Střední průmyslové školy stavební 
a Střední odborné školy stavební a tech-
nické v Ústí nad Labem a Jiří Krezl ze 
Střední školy technické, gastronomické 
a automobilní Chomutov.

Informace škola poskytla před uza-
vřením školských zařízení kvůli vyhlá-
šení nouzového stavu.

Tradiční Den naruby, kdy si 
žáci mění roli se svým učitelem, 
zažili druháci ze základní školy 
Kadaňská, tentokrát se ale musel 
konat na dálku. „Rozdíl byl jen 
v tom, že každý žák mohl být uči-
telem, ale žákyní byla pouze paní 
učitelka. Zadávali jí úkoly a ona je 
splněné posílala zpět ke kontrole. 
Docela jsme se při tom pobavili. 
Vypočítat slovní úlohu, zvládnout 
hodiny, nakreslit obrázek, napsat 
slohovou práci, namalovat veliko-

noční vajíčko, nakreslit sovu a na-
psat o ní básničku, to vše musela 
zvládnout,“ popsala učitelka Šárka 
Kulvajtová. Jeden úkol zatím zůstal 
nesplněn. Najít šnečí ulitu a nama-
lovat ji, to chce více času.

Jako nejvtipnější aprílový 
úkol byl jednoznačně shledán ten 
Marečkův. Vytvořit domácí kapelu 
a zahrát na kuchyňské potřeby stálo 
sice třídní učitelku hodně přemlou-
vání a práce, ale zažilo se při tom 
hodně legrace.

Učitelský sbor chomutovského 
gymnázia byl na zcela novou situaci, 
jakou je výuka na dálku, dobře připra-
vený, aniž by s touto možností výuky 
někdy počítal. V minulosti učitelé 
totiž absolvovali kurzy použití Office 
365, které nabízejí vše potřebné pro 
současné on-line způsoby výuky. „Tak 
jsme všichni zasedli k počítačům a jen 
použili to, co umíme, v daleko větší 

míře. Pro mě, učitele, je podstatné, že 
mohu využít systém, který dokáže část 
výuky nahradit, a že ho díky předcho-
zímu studiu využít umím. Díky tomu 
jsme nemuseli hledat řešení metodou 
pokus omyl a nemuseli jsme nic učit 
naše studenty. Ti totiž díky tomu, že 
Office 365 používají ve škole při výuce 
běžně, pocítili největší rozdíl v tom, že 
i když teprve snídali, byli už ve škole,“ 

popsal Petr Koritina z Gymnázia 
Chomutov.

Konkrétní podoba výuky záleží na 
jednotlivých učitelích. Jako základ po-
užívají aplikaci Teams, kde si se žáky 
vyměňují informace, sdílejí prezen-
tace, zadávají kvízy. Pro toho, kdo chce 
mít výuku živě společně se žáky, jsou 
vhodné webináře či videokonference. 
„Mně osobně se nejvíce osvědčilo 

vytvořit video s komentářem učiva, 
které žák vidí jako obrázek, společně se 
k němu se studenty vracíme a v pro-
středí sdílené plochy doplňujeme. Je to 
jako ve škole, jen si nevidíme obličeje. 
Perfektní pro jednotlivce a malé sku-
pinky. Ale přiznávám se, že živý experi-
ment, který studenti provádějí společně 
s učitelem, prostě přes web nedáte. To 
mi moc chybí,“ popsal Petr Koritina.

Hrátky s řečí 
zdokonalují 
komunikaci

Kroužek Hrátky s řečí vznikl na 
podkladě zjištění, že komunikační 
schopnosti žáků při zahájení školní 
docházky se zhoršují. Z tohoto dů-
vodu zástupkyně ředitele základní 
školy Hornická v minulém školním 
roce oslovila Speciálně pedagogické 
centrum Měcholupy a domluvila 
se na zahájení spolupráce tohoto 
poradenského zařízení se školou. 
„Zároveň jedna z nastupujících peda-
gogických asistentek v létě absolvo-
vala kurz logopedického preventisty 
a v průběhu prvního pololetí loňského 
školního roku stejný kurz absolvovala 
i školní asistentka,“ uvedla zástup-
kyně ředitele základní školy Hornická 
Ivana Dudková.

Kroužek je zaměřen na prevenci 

narušené komunikační schopnosti. 
Jeho obsahem jsou převážně rozvoj 
artikulační obratnosti, jemné i hrubé 
motoriky, zrakového a sluchového 
vnímání, slovní zásoby a podobně. 
Probíhá v nově zařízené místnosti vy-
bavené pomůckami speciálně pro tyto 
účely, a to formou cílených rozmani-
tých činností a her, které děti vnímají 
převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek 
již dvanáct dětí, a to nejen z prv-
ního stupně. Pod vedením školské 
logopedky Hany Tvrzové s nimi 
pracují logopedické preventistky 
Radka Mistolerová a Alena Butašová. 
Informace o kroužku škola poskytla 
před uzavřením školských zařízení 
kvůli vyhlášení nouzového stavu.
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Nové televizní studio dětem pomáhá 
při nutném distančním učení

Domeček chystá novinky hlavně 
pro technicky zdatné děti

Hodinovou výukou on-line 
práce učitelů z domova nekončí

Učitelé připravili pro žáky zábavnou 
Rodinnou Hey-stopovačku

Od září 2019 do února 2020 se 
mnoho malých i větších školáků z cho-
mutovských mateřských i základních 
škol seznámilo s prací televizních 
pracovníků. Navštívili základní školu 
v ulici Akademika Heyrovského, kde 
mají vedle multimediální učebny na 
výuku cizích jazyků ještě nově vybu-
dované televizní studio. Tam se nad-
šenci noří do tajů mediální gramotnosti 
a živých televizních přenosů.

Škola neosiřela ani nyní, kdy se vy-
pořádává s novou výzvou. Pedagogové 
organizují pravidelné videokonference, 
při nichž koordinují činnost v rámci 

distančního vzdělávání, někteří natá-
čejí pro mladší děti zajímavá výuková 
videa, někteří pořádají on-line vzdělá-
vací hodiny.

Televizní studio umí natáčet 
přímé přenosy ze studia, z tělocvičny 
a dalších míst školy s využitím 
virtuálního studia a greenscreenu, 
dále natáčet hudbu, zpěv, mluvené 
slovo nebo natáčet a stříhat video-
příspěvky. Studio je v rámci škol 
v republice ojedinělé, děti mají díky 
němu přístup k poloprofesionální 
i profesionální technice a rozvíjejí si 
technický i mediální rozhled.

Uzavřený Domeček chystá hned 
několik novinek, některé čekají na své 
návštěvníky hned po znovuotevření, 
jiné se plánují na září letošního roku. 
„Nyní dokončujeme novou hernu, která 
by už od znovuotevření mohla sloužit 
maminkám s předškolními dětmi. Ty 
k nám chodí v úterý a ve čtvrtek na 
cvičení s dětmi, nyní u nás budou moci 
trávit každé dopoledne. Než pominou 
současná bezpečnostní opatření, bude 
herna zřejmě fungovat v omezeném re-
žimu, naplno by mohla být dostupná od 
září,“ informuje ředitel Střediska vol-
ného času Domeček Radoslav Malarik.

Další novinky se týkají kroužků 
v základních školách Písečná 
a Zahradní. „Od září bude v Domečku 
fungovat Technický klub. Jde o projekt, 
který podporuje především polytech-
nické vzdělávání. Jeho součástí budou 
technické kroužky, které budou pro-
bíhat jak v Domečku, tak na základní 

škole Písečná,“ láká ředitel Malarik. 
Další novinky se týkají kroužků, které 
budou probíhat v tělocvičnách základ-
ních škol Písečná a Zahradní. Na obou 
zmiňovaných školách se od září bude 
nově konat kroužek poi dance. Jde 
o pradávný tanec pocházející od původ-
ních obyvatel Nového Zélandu Maorů.

Domeček by se měl veřejnosti 
otevřít 25. května, o konkrétní po-
době fungování však poskytne in-
formace aktuálně před otevřením. 
Vše potřebné rodiče i děti najdou na 
internetových stránkách domecek-
-chomutov.cz nebo na facebookovém 
profilu. Konkrétní informace podají 
také jednotliví pedagogové nebo 
ředitel. Podle vývoje situace v době 
nouzového stavu Domeček rozhodne 
i o konání letních příměstských či 
pobytových táborů nebo o konání 
akcí, které byly z důvodu uzavření 
Domečku zrušené.

Také prostory chomutovské prů-
myslovky zely celý duben prázdno-
tou, nicméně učitelé ani žáci neza-
háleli, on-line výuka jela v plném 
proudu. „Náhlá situace sice mnohé 
zaskočila, potažmo donutila všechny 
zmobilizovat síly a uvést do praktic-
kého života metody, které do té doby 
využívali jen občas. ICT technologie 
nejsou pro mnohé žádnou novin-
kou, v rámci různých projektů, které 
na škole probíhají, se žáci i učitelé 
snaží moderní technologie do výuky 
zavádět již dlouho, avšak s různými 
výsledky,“ uvedla Dana Žižková ze 
Střední průmyslové školy a Vyšší od-
borné školy v Chomutově.

On-line prostředí není cizí žákům 
ani učitelům, pracují v něm při výuce 
ve škole i při domácí přípravě. Práce 
na počítači a internetové připojení je 
pro takovou práci nezbytné a pro ka-
ždého samozřejmostí, proto současné 

přesunutí výuky do on-line prostoru 
nepředstavovalo zásadní problém. 
„Problémem bylo se zorientovat v ne-
přeberném množství možností, nápadů 
a podnětů, které se náhle na učitele 
i žáky navalilo. Jelikož je on-line 
komunikace rychlá a většinou nezná 
žádných překážek, učitelé jsou nyní 
žákům k dispozici téměř neustále, ko-
munikují, diskutují, chatují s žáky, za-
dávají a opravují úkoly, zavádějí a učí 
se pracovat s novými aplikacemi, or-
ganizují videohovory s jednotlivci i ve 
skupině, vytvářejí elektronické pra-
covní listy, zábavné kvízy a testy, které 
žáci řeší opět jednotlivě či ve skupi-
nách, protože i to je možné při výuce 
na dálku,“ vyjmenovala učitelka.

Tím však práce učitelů nekončí, 
protože poté následuje druhá část, kdy 
vyučující jsou nuceni vyhledávat další 
a další materiály, kterými chtějí svou 
výuku zkvalitnit a zatraktivnit.

Učitelé ze základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského hledali způ-
sob, jak oživit výuku na dálku a žákům 
druhého stupně nabídnout i venkovní 
aktivity. Připravili tedy takzvanou ven-
kovní stopovačku se zapojením mobilu, 
bez kterého dnes většinou dítě nedá 
ani ránu. Do plnění úkolu se mohla 
zapojit celá rodina žáka, ne pouze on 
sám. „A tak se zrodila Rodinná Hey-

-stopovačka, která provětrala znalosti 
z českého jazyka, matematiky, ang-
ličtiny, zeměpisu, dějepisu a výchovy 
k občanství,“ popsala učitelka Ivana 
Poláková.

Po jeden týden měly děti s členy 
svých rodin možnost projít podle QR 
kódů trasu na okraji Bezručova údolí. 
Byla dlouhá necelých pět kilometrů, 
během kterých si žáci měli prostřednic-

tvím kódu načíst postupně šest úkolů 
z výše uvedených předmětů, pořídit 
rodinnou selfie s rouškou, doma pak 
v klidu společnými silami zdolat úkoly 
a ty umístit i s fotografií do vytvořené 
rodinné classroom učebny. „Výsledkem 
tedy byla trocha dobrodružství s mo-
derní technologií, příjemná rodinná 
procházka, opakování učiva, protažení 
i pobavení,“ doplnila Ivana Poláková.
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OSMISMĚRKA Severočeské farmářské trhy letos slaví již (tajenka)… PÁR KORONAVIROVÝCH 
HLÁŠEK

Prosba České psychiatrické 
společnosti: Přátelé, to, že 
v karanténě mluvíte se svými 
zvířátky, rostlinami nebo 
vybavením domácnosti, je 
normální. Kvůli tomu nevolejte. 
Odbornou pomoc vyhledejte, až 
když vám začnou odpovídat. Vaši 
přetížení psychiatři.

Redaktor z pořadu Receptář prima 
nápadů: A nyní se s kamerou 
podíváme k panu Kropáčkovi 
z Manětína, který ze staré ždímačky, 
králíkárny a několika součástek 
z mopeda vyrobil plicní ventilátor 
pro pět lidí. 

Včera jsem byl díky zavřené 
hospodě doma a povídal si 
s manželkou. Docela fajn ženská 
s docela dobrými názory. 

Co dostaneme, když otočíme 
Covid I9 vzhůru nohama? 6l pivo 
s vitamínem C. Je to náhoda?

Kýchnul jsem si před počítačem 
a aktivoval jsem antivirový program.

Co zavřeli hospodu, kavárnu, 
obchody s oblečením, tak jsem se 
najednou doma sešel se ženskou, 
co tvrdí, že je moje manželka…

Vůbec se v karanténě nenudím. 
Jen by mě zajímalo, proč je v rýži 
z Penny jen 2 659 zrníček, zatímco 
z Lidlu 3 087?

ALEJE, ANČAR, HONVÉDI, INTERNA, KOPOV, KOŘISTI, LÉČIT, METEOR, 
MOŠTY, OBJEM, OHAŘI, ORTELY, PACIENT, PATIN, PEKLO, PLATAN, PLÁTNO, 
RENTA, SALIT, SEKCE, TEREJ, VARLE, VDÁLCE, VLÁDA, VRTÁKY

SVS_asistencni_sluzba_92x130_II.indd   1SVS_asistencni_sluzba_92x130_II.indd   1 21/04/2020   13:0321/04/2020   13:03
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KŘÍŽOVKA V květnu před 190 lety v Chomutově řádila vichřice, která poničila střechy a (tajenka).
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Navš� vte nás na obchodním místě v Mostě, Moskevská 3336. Pro sjednání 
schůzky můžete kontaktovat: Petra Petržílková, tel.: 702 242 910Jakékoli údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace najdete na 

www.nn.cz. Skupina NN ČR se sídlem Nádražní 344/25. Praha 5 – Smíchov. NN Životní pojišťovna N.V., 
pobočka pro Českou republiku, IČ: 40763587. NN Penzijní společnost, a.s., IČ 63078074.

Jen do 31. 5.

Chomutov: Podzimní divadelní 
sezona bude dvojnásobná

Chomutovské slavnosti jsou letos zrušeny

O co milovníci divadla přišli 
kvůli vládním zákazům na jaře, to 
jim Městské divadlo Chomutov 
vynahradí na podzim. Zrušená 
představení se podařilo přeložit na 

nové termíny v září a říjnu, takže 
ani držitelé abonentních vstupenek 
o nic nepřijdou.

V jarní části sezony se v diva-
dle odehrály jen dva kusy, dalších 

pět naplánovaných her muselo být 
kvůli epidemii zrušeno. „Podařilo 
se nám ale se všemi pěti divadly 
dohodnout nový termín, a to ještě 
letos na podzim,“ přináší radostnou 
zprávu jednatelka Kultury a sport 
Chomutov Věra Fryčová.

Už na 4. září je připravená ro-
mantická komedie Na Zlatém je-
zeře, v níž hrají hlavní role Ladislav 
Frej a Simona Stašová. Jen o pár 
dní později, tedy 7. září, rozehraje 
Daniela Choděrová show pro jednu 
herečku s názvem Cavewoman. 
Jde o pokračování kultovní insce-
nace Caveman, při níž jsou diváci 
pozváni do jeskyně hlavní hrdinky, 
která pak s nimi v odlehčeném du-
chu sdílí své starosti, pochybnosti 
a pocity úzkosti pramenící z obavy, 
zda si vybrala toho pravého.

Komedie plná záměn a zmatků, 
to je představení Plnou parou, v níž 
se představí třeba Lenka Vlasáková, 

Miroslav Etzler nebo Jan Dolanský. 
Chomutovské divadlo ji uvede 
6. října. Také hra Fantastická žena, 
která je v programu 15. října, je ve-
selá hra. Její zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka. Posledním přelo-
ženým představením je pak známá 
hra Růže pro Algernon, v níž září 
především Jan Potměšil. Inscenace, 
která dokáže rozesmát i dojmout, je 
naplánovaná na 29. října.

Na všechna zmíněná předsta-
vení platí jak jednorázové lístky, 
tak i abonentní vstupenky, které si 
diváci koupili již před začátkem 
sezony.

Kromě toho však chomutov-
ské divadlo připravuje i klasickou 
podzimní sezonu. „Během ní se 
u nás odehrají další čtyři předsta-
vení, podrobnosti ještě dolaďujeme. 
Každopádně to bude velice nabitý 
divadelní podzim,“ těší se Fryčová.

Chomutovské slavnosti, jež jsou 
každoroční květnovou tradicí ve 
městě, se vzhledem k aktuální si-
tuaci týkající se šíření onemocnění 
COVID-19 ruší. Původní termín 
23. a 24. května v tomto roce již 
nebude nahrazen a slavnosti se opět 
uskuteční až v roce 2021.

Letošní 25. ročník Chomutov-
ských slavností měl proběhnout ve 
znamení rytířských turnajů. Ty se 
však letos neuskuteční. „Aktuální 
stav epidemiologické krize a s tím 
spojená vládní nařízení nám neumož-
ňují smysluplně připravovat letošní 

ročník. Dosud není zcela jasné, kdy 
budou povoleny kulturní akce pro 
větší počet návštěvníků,“ vysvětlil 
náměstek primátora David Dinda.

Loni byly Chomutovské slav-
nosti připraveny v duchu rodinného 
festivalu, kdy byl program zaměřen 
převážně na rodiny s dětmi. „Letos 
jsme prostřednictvím slavností 
chtěli v městském parku oslavit 
415 let od vykoupení města z pod-
danství, čímž se Chomutov stal 
královským městem. Tuto událost 
bychom neradi přešli, proto bude 
s velkou pravděpodobností tématem 

příštích slavností, jejichž termín 
ale budeme teprve projednávat,“ 

doplnila vedoucí odboru vnějších 
vztahů Zuzana Šťastná.

Inzerce
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Chomutované mohou žádat o finanční dotaci

Klientům sociálních služeb 
chybí kontakt s rodinou

Ústecký kraj připravil jako rychlou 
pomoc pro zmírnění následků pande-
mie pro osoby samostatně výdělečně 
činné 70 milionů korun do dotač-
ního programu pro malé podnika-
tele. Program se spouští 11. května 
a 400 žadatelů z každého okresu, 
celkem tedy 2 800, díky němu získá 
25 tisíc korun. „Živnostníkům zasa-
ženým zákazem provozování živnosti 
částečně pomůže Ministerstvo financí, 
ale to řadě z nich třeba na nájem pro-

vozovny nebo na mzdy zaměstnanců 
nebude stačit. Proto jsme na zastu-
pitelstvu schválili dotační program, 
který jim pomůže ještě o něco víc. 
Podmínkou je, že živnostník už do-
stal kompenzační bonus od Finanční 
správy, prošel tedy kontrolou, což je 
pro úřad potvrzením oprávněnosti žá-
dosti,“ vysvětluje podmínky programu 
1. náměstek hejtmana Martin Klika.

K dalším podmínkám potom pa-
tří doložení kopie smlouvy o vedení 

bankovního účtu. Žádosti se budou 
přijímat elektronicky prostřednictvím 
vyplnění jednoduchého formuláře 
s následným doručením podepsané 
písemné verze s přílohami. Podání 
žádosti je omezeno datem 22. 5. 2020 
nebo vyčerpáním alokované částky. 
Příjemce bude moci z dotace pokrýt 
své provozní náklady vzniklé v období 
od 12. 3. 2020 do konce roku. „Vlastní 
rozhodnutí o podání žádosti je zcela na 
každém podnikateli. Věřím, že si po-

žádají ti, kteří pomoc nejvíce potřebují 
a dotace se tak dostane tam, kam má,“ 
doplnil náměstek Klika.

Dotační program na zmírnění do-
padů koronaviru na malé podnikatele 
v Ústeckém kraji má za cíl zacho-
vat podnikatelské aktivity a zabrá-
nit snížení hospodářské prosperity 
a sociální soudržnosti regionu. Více 
na webu Ústeckého kraje  www. kr-
-ustecky. cz v sekci COVID 19 – 
Dotace a podpora.

Sociální služby Chomutov jsou 
jedním z mála subjektů, které svoji 
činnost omezily pouze uzavřením 
denního stacionáře pro osoby se 
zdravotním postižením pro dospělé 
klienty a také dvou dětských skupin 
na Kamenné. Všechny ostatní služby 
fungují naplno, s přísnými epidemiolo-
gickými opatřeními. „Jsme profesi-
onální služba, tedy zajišťujeme vše, 
co máme, aby v našich zařízeních 
nikdo nestrádal, netrpěl nebo nebyl 
omezován, přesto se snažíme vyhý-
bat rizikovým činnostem. Po zákazu 
návštěv v domově pro seniory jsme 
museli omezit skupinové aktivity, ale 
zintenzivnili jsme individuální práci 
s klienty, tedy si s nimi povídáme, 
čteme, nebo díváme na televizi, aby 
měli nějakého společníka. Využíváme 
nejen videonahrávky, ale používáme 
i audionahrávky knih, hudby i poe-

zie u těch, kteří už nezvládají čtení,“ 
popsala ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová s tím, že kli-
entům velmi chybí kontakt s rodinami. 
„Klienti se o sebe nebojí, jsou se situ-
ací poměrně smíření, ale velmi špatně 
snáší osamění. Mají strach z toho, jak 
to vypadá venku, protože podle tele-
vize jim připadá, jako by se zastavil 
celý svět. Kontakt jim umožňujeme 
také prostřednictvím videohovorů, nej-
častější jsou ale telefonáty. Návštěvy 
jsou již druhý měsíc zakázané, ale 
občas se objeví komunikace přes za-
hradu, na dálku, s rouškou,“ dodala.

Nenahraditelná je pečovatelská 
služba, které vypomáhají pracovníci 
střediska dopravy a údržby. „Pokud 
lidé mají ve svém okolí někoho osa-
mělého, obraťte se na telefonní číslo 
601 002 020. My zajistíme nákupy 
nebo jinou pomoc,“ vyzvala ředitelka.

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

Chomutovští astronomové 
zachytili přelet ISS přes Slunce

Členům Astronomické společ-
nosti Chomutov se koncem dubna 
podařilo krátce po poledni zachytit 
přelet Mezinárodní kosmické stanice 
ISS přes disk Slunce. Považují to za 
velký úspěch, protože samotný přelet 
trval pouze 0,71 sekundy. Jejich sní-
mek uveřejnila i Česká astronomická 
společnost či Spaceweather gallery.

V těchto dnech mohou lidé po 
západu Slunce vysoko nad západ-
ním obzorem pozorovat jasně svítící 

Venuši, která se pomalu vzdaluje 
od hvězdokupy Plejády. Nedaleko 
směrem doleva se nachází otevřená 
hvězdokupa Hyády s jasnou hvězdou 
Aledebaran. A ještě více vlevo lze 
najít nejkrásnější souhvězdí zimní 
oblohy – Orion.

Noční oblohou také přelétají sate-
lity Starlink určené pro přenos inter-
netu. V jednom okamžiku mohou lidé 
vidět několik těchto satelitů najednou, 
jak pomalu letí v řadě za sebou.

Inzerce

 6.5.  Cihlářská, M. Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Moravská

 7.5.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Hornická od ul. Šafaříkova po ul. 
Husova, Jiráskova od ul. Šafaříkova po ul. Husova

 12.5.  Husova, Blatenská od ul. Moravská po ul. Erbenova, parkoviště u Luny 

 13.5.  Václavská od ul. Blatenská po ul Kostnická, Havlíčkova, Erbenova, Kostnická, 
Jiráskova od ul. Husova po ul. Kostnická, Hornická od MÚSS po ul. Kostnická, 
park. u zdr. střediska

 14.5.  Jiráskova od ul. Kostnická po ul. Lužická, Havlíčková od ul. Kostnická po ul. 
Lužická, Václavská od ul. Kostnická a Lužická po ul. Děvínská, Roháčova

 19.5.  Svahová, Děvínská, Bezručova 2988-2779, Lužická od ul. Jirásková po ul. 
Bezručova, Seifertova, Hornická od ul. Kostnická po ul. Ak. Heyrovského, 
Zengerova, Gerstnerova, ul. Ak. Heyrovského

 20.5.  Alešova od ul. Kadaňská po ul. Klicperova, Na Průhoně, Klicperova, 
Trocnovská, Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 21.5.  Alešova od ul. Klicperova po ul. Podhorská, Matěje Kopeckého, Adámkova, 
od ul. Višňová - Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova po ulici Podhorská, 
Višňová, Podhorská, U Filipových rybníků

 26.5.  Alešova od ul. Podhorská směrem k Resslově ul., od ul. Podhorská do 
Krušnohorské,Čermákova po ul. Alešova, Karla Čapka, Resslova, Kmochova, 
Železniční

 27.5.  Škpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, Kukaňova, 
Osvobození, 5.  května

 28.5.  Kadaňská, Černovická, prům. zóna EATON, Potoční 

 2.6.  Nové Spořice, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční – Osadní

 3.6.  Lipská od ul. Kadaňská po ul. Hraničářská, El. Krásnohorské od ul. Lipská po 
ul. Hraničářská, parkoviště u Verosu,Mýtná, Kosmova od ul.Hraničářská po ul. 
El. Krásnohorské, Hraničářská

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
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Koronavirová pandemie zastavila 
chomutovské basketbalisty v mo-
mentě, kdy se pomyslně chystali 
zasmečovat do koše. Většina družstev 
se pohybovala v horních patrech ta-
bulky a stopka přišla v té fázi soutěže, 
kdy Levharti mohli zúročit celose-
zonní snažení medailemi, postupy 
nebo alespoň dobrými umístěními.

I tak se ale sezona Levhartů 
Chomutov dá hodnotit jako velmi 
úspěšná. Největší pozornost byla snad 
poprvé v historii zdejšího basketbalu 
zaměřena na družstvo žen. První se-
zona v nejvyšší soutěži lákala do hle-
diště ve stovkových počtech basket-
balové příznivce i diváky, kteří dosud 
s tímto sportem moc zkušeností ne-
měli. Zejména v první polovině, kdy 
to Levharticím „šlapalo“, byla atmo-
sféra při zápasech skvělá. Po Novém 
roce přišel střelecký a tím i výsled-
kový útlum, přesto 7. místo po zá-
kladní části ŽBL i po třech kolech 
nadstavby je výborným výsledkem. 
„Sedmé místo v republice je vynika-

jící a při troše štěstí mohlo být i šesté. 
Před sezonou sestavený tým se v mi-
nimálním čase stihl sehrát a povedený 
začátek soutěže ho nakopl. Přibrzdila 
nás zranění několika klíčových hrá-
ček, ale i tak už v únoru bylo více-
méně jasné, že splníme předsevzetí 
být do osmého místa, což by nám 
zaručilo play off,“ potvrzuje spokoje-
nost jednatel a šéf klubu Petr Drobný. 
„Holky byly úspěšné i v mezinárodní 
konfrontaci. Středoevropský pohár 
CEWL jsme měli výborně rozehraný, 
postup do finálové fáze jsme ztratili 
až v úplném závěru. Řekl bych, že to 
byla taková nováčkovská daň.“

Maximálně výsledkově úspěšní 
byli ve 2. lize, tedy třetí nejvyšší 
soutěži, muži s matadory Jakubem 
Houškou, Lubošem Striou, Janem 
Jiříčkem a Vladimírem Dolanským 
v čele. To, že Levharti nepoznali po-
rážku ani po postupu ze Severočeské 
ligy, je raritou. Momentálně jejich sé-
rie čítá 44 vítězných ligových zápasů 
v řadě. Chomutov samozřejmě vyhrál 

svou skupinu, ale těsně před play 
off soutěž zastavilo nařízení vlády. 
„Suverénní sezona, jen škoda, že nám 
koronavirus sebral play off, na které 
jsme se spolu s fanoušky hodně těšili. 
Teď čekáme, jak rozhodne výkonný 
výbor ČBF,“ vysvětluje Petr Drobný. 
Řešení, jak naložit s nedohranou 
sezonou, jsou tři a dvě by za daných 
okolností znamenala postup Levhartů 
do 1. ligy.

Eminentní zájem o posun do nej-
vyšší soutěže měl klub v kategorii 
juniorek U19, je to jedna z podmí-
nek přidělení statusu sportovního 
centra mládeže. Levhartice vyhrály 
základní skupinu ligy a ve finálové 
skupině stačily sehrát čtyři vítězné 
zápasy. I zde bude klíčové rozhod-
nutí VV ČBF. Kadetky U17 hrají 
extraligu už delší dobu, letos se ale 
poprvé pohybovaly v horní polovině 
tabulky. Ukončení soutěže je zastihlo 
na šesté příčce.

Dařilo se i stejným chlapeckým 

kategoriím. Junioři U19 vyhráli zá-
kladní skupinu ligy a ve finálové byli 
průběžně třetí. Kadeti U17 byli v zá-
kladní skupině druzí, stejně jako ve 
finálové. Přímo excelentně si vedly 
mladší žákyně U14, tedy tým, který 
byl loni třetí nejlepší v republice. 
Letos Levhartice vyhrály bez po-
rážky nejen ligu, ale stejnou bilanci 
udržely i v navazující extralize.

Členové všech týmů se momen-
tálně připravují individuálně doma. 
„Trenéři s nimi komunikují elektro-
nicky, zadávají jim úkoly a vyžadují 
zpětnou vazbu, třeba i prostřednic-
tvím videí a fotografií,“ popisuje 
vynucený způsob přípravy Petr 
Drobný. Všichni, jak hráči, tak tre-
néři, se už těší na uvolnění opatření 
a na novou sezonu. „Hlavní spon-
zoři z našeho klubu už mi potvrdili, 
že basket v Chomutově nenechají 
padnout, ale i tak budeme určitě 
muset hodně šetřit,“ dívá se dopředu 
Petr Drobný.

Simona Kubová se připravuje. Jen neví na co
Rok 2020 měl být posledním v její 

bohaté sportovní kariéře. Vysnila si, 
že se v srpnu rozloučí pěknými vý-
kony a dobrým umístěním na olym-
pijských hrách v Tokiu, pandemie 
COVID-19 ale chomutovské plavkyni 
Simoně Kubové plány rozcupovala.

Olympiáda je posunutá na přelom 
července a srpna 2021, někteří odbor-
níci ale ani tento termín nepovažují za 
reálný. Kdy se život vrátí k normálu 
a kdy se v plaveckých bazénech zase 
začne závodit, nedokáže momentálně 
říct nikdo. „Je to těžké, když před 
sebou nemáme žádný cíl a nevíme, 
na co trénovat,“ krčí Simona Kubová 
rameny. „A že by se olympiáda po-
sunula ještě na později, to mě děsí. 
Doufala jsem, že se na ní letos roz-
loučím, ale pokud se posune ještě dál 
než o rok, tak to bude smutný konec 

kariéry,“ naznačuje 28letá plavkyně 
nechtěné, ale možné řešení.

Zatím nic nevzdává a pilně se 
připravuje. „Od vyhlášení nouzo-
vého stavu jsem se pořád snažila 
plnit osm tréninkových jednotek 
týdně, neflákala jsem se. Cvičila 
jsem, běhala jsem, chodila jsem 
také k tátovi do zahradního bazénu 
do protiproudu, takže jsem se sna-
žila udržet se v kondici. Ale trochu 
ten můj zápal opadá, potřebovala 
bych vědět, jestli ano, nebo ne, co 
a jak.“ Ještě před olympiádou mělo 
původně nyní v květnu proběh-
nout Mistrovství Evropy v plavání 
v dlouhém bazénu v Budapešti, 
nyní to vypadá, že se neuskuteční 
ani v posunutém srpnovém termínu. 
Celý plavecký svět se tak připra-
vuje, ale neví na co.

Vykolejení z běžného rytmu přece 
jen mělo i svá pozitiva. Pro vytíže-
nou plavkyni a stále ještě čerstvou 
manželku to bylo především více času, 
který mohla věnovat mimosportovním 
věcem – hlavně bydlení a záležitos-
tem kolem manželovy fyzioterapeu-
tické kliniky na Kladně, v jejímž týmu 
už Simona Kubová coby vystudo-
vaná fyzioterapeutka částečně působí. 
„Vůbec jsme se nenudili. Čas, který 
jsme potřebovali někdy získat, jsme 
získali teď. Když to řeknu hloupě, tak 
z tohoto pohledu to bylo dobře.“

S uvolňováním opatření proti šíření 
koronaviru se 22. dubna pro nejlepší 
české plavce otevřel venkovní bazén 
v Praze-Podolí. Využívá ho i chomu-
tovská olympionička. „Chodím plavat 
třikrát týdně, pokud to půjde, ráda 
bych si ještě nějaký trénink přidala. 

Dvakrát týdně v Praze trénuji na spe-
ciálním stacionárním kole a dvakrát 
týdně chodím do posilovny. To vše 
doplňuji během a cyklistikou,“ vypočí-
tává Simona Kubová sportovní náplň 
těchto i nejbližších týdnů.

Levharti čekají na rozhodnutí VV ČBF
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Pokračování ze strany 12
Unikátním kouskem na vý-

stavě Kachle sedmi století je 
také jeden z kachlů, k němuž se 
vzácně dochovala i forma, ze 
které byl vyrobený. Oko návštěv-
níka potěší i umělecky hodnotné 
podobizny světců a světic z konce 

15. století z Pařidel u Mostu. Děti 
zaujmou kachle s vyobrazením 
bájných bytostí, například draků. 
Muzeum by se veřejnosti mělo ote-
vřít 11. května, výstava následně 
bude návštěvníkům k dispozici do 
24. října ve výstavních prostorách 
muzea na radnici. 
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Výstavu Kachle sedmi století si 
lidé prohlížejí on-line z domova

Sádrová forma

Empírová kamna, Oblastní muzeum c Chomutově Kamnovec, Muzem města Ústí nad Labem Secesní kamna, Regionální muzeum v Teplicích



Často a důkladně si 
myjte ruce mýdlem či 
dezinfekčním gelem

Pravidelně o�rejte 
dezinfekčními ubrousky 

také vlastní předměty 
(např. mobilní telefon)

Kašlete a kýchejte do 
kapesníku či rukávu

Používejte jednorázové 
kapesníky a poté je 

vyhoďte

Vyhýbejte se velkému 
uskupení osob a udržujte 
si bezpečný odstup
(cca 2 metry)

Eliminujte kontakt s 
nemocnými lidmi

Necestujte do 
zasažených lokalit

Pokud se necí�te dobře, 
zůstaňte doma

Sledujte aktuální 
informace na ověřených 
webech (mzcr.cz, szu.cz)

Řiďte se doporučením 
příslušných úřadů a 
vlády ČR
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