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Něco málo k historii k vývoji sociálních služeb od roku 1969, aneb jak šel čas…..
V letech (1948-1989) se stal hegemonem (držitelem moci) socialismus ve všech oblastech
života společnosti, včetně sociální politiky a sociální práce. Chudobu redukoval příjmovým
zvýhodňováním dělnických profesí, dotováním cen bydlení, potravin a energií i poskytováním
bezplatných služeb ve zdravotnictví, ve školství, v sociální oblasti (Mareš, 1999 in Matoušek
a kol. 2013). Režim podporoval zapojování žen do práce vytvářením sítě jeslí, mateřských škol
a školních družin. Platila všeobecná pracovní povinnost, takže nebylo třeba se zabývat
nezaměstnaností. (Matoušek a kol. 2013:199)
Totalitní stát rychle po převzetí moci komunisty přebral a začal řídit všechny druhy sociálních
služeb, které předtím zřizovaly a provozovaly nestátní subjekty (církve, sdružení občanů).
Existující charitativní organizace byly zrušeny nebo sloučeny do Československého červeného
kříže; včetně největších z nich, České sociální pomoci, která po válce poskytovala ročně
pomoc statisícům lidí. (Rákosník, 2010, in Matoušek a kol. 2013)
Sociální služby se staly okrajovou součástí centralizovaného a nivelizovaného systému
„sociálního zabezpečení“. Významná úloha v něm připadla místním orgánům státní moci,
národním výborům. Kontrolní a metodickou úlohu měl Státní úřad sociálního zabezpečení.
(Matoušek a kol. 2013:199)
Národní výbory poskytovaly v rámci tzv. individuální sociální péče jednorázové či opakované
finanční dávky, organizovaly také společné stravování důchodců. Sociální služby pro lidi
s vážným znevýhodněním (tzv. specializovaná sociální péče) poskytovaly tzv. ústavy sociální
péče; jejich kapacita byla vzhledem k nárokům nedostatečná a regionálně velmi různá.
(Rákosník, 2010, in Matoušek a kol. 2013:199)
Některé neústavní sociální služby se rozvíjely od konce 50. let (pečovatelská služba, kluby
důchodců), nicméně až do roku 1989 byly na periferii zájmu vládnoucí komunistické strany.
Vzdělávání sociálních pracovníků zůstalo po roce 1948 na středoškolské úrovni a bylo
orientováno na administrativní činnosti. (Matoušek a kol. 2013:199)
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Do souboru sociálních služeb bylo zahrnuto následujících pět skupin problémů, jejichž
problematikou se zabývaly pracovní skupiny vybraných odborníků:
1. Péče o děti pracujících matek a o zdravé děti všeobecně
2. Péče o děti obtížně vychovatelné, mravně ohrožené nebo mravně narušené
3. Péče o občany staré
4. Péče o občany zdravotně postižené
5. Péče o občany vyžadující zvláštní pozornost společnosti (Koncepce sociálních služeb, 1969,
in Špiláčková 2016:26)
Koncepce sociálních služeb nabídla v každé z pěti uvedených oblastí sociální péče historický
vývoj dosavadního stavu a návrhy opatření, které měly zlepšit stav ve sledované oblasti.
Tento předběžný nástin koncepce sociálních služeb sloužil jako informativní materiál pro
pracující v oblasti sociální péče a také široké diskuzi odborné veřejnosti k této problematice.
Sociální práce v této době byla popisována „jako speciální pracovní metoda sociálních
pracovníků“. Byla charakterizována jako „sociodiagnostická, socioterapeutická a sociálně
pomocná, popřípadě zprostředkovací činnost v terénu. Charakteristickým znakem je
neúřední, humánní přístup k lidem a k jejich problémům a iniciativa ve vyhledávání i v řešení
takových životních situací, které potřebují zásah společnosti.“ (Koncepce sociálních služeb,
1969:83, in Špiláčková 2016:27)
Připravená koncepce sociálních služeb pro staré občany věnovala pozornost sociálním
službám, které:
a, zajišťovaly životní a pracovní aktivitu starých lidí,
b, zajišťovaly spojení starých lidí se společností, tj. ty, které bránily jejich odtržení od života
společnosti,
c, usnadňovaly starým lidem jejich život, vedení domácnosti a péči o sebe samy,
d, zajišťovaly starým lidem vhodné individuální bydlení,
e, zajišťovaly komplexní ústavní péči o staré občany, kteří nemohli, nebo nechtěli žít
v individuálním bytě (Koncepce sociálních služeb, 1969, in Špiláčková 2016:31)
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Komplexní sociální služby v ústavním zaopatření
Tato u nás tradiční sociální služba, která staré lidi všestranně zaopatřovala v domovech
důchodců, měla být jen výjimkou. Nesplňovala totiž dva základní postuláty společenské péče
o staré lidi, tj. zachování soukromí a individuality občanů a možnost zůstat v dosavadním
navyklém prostředí. Měla být omezena jen na zvláštní případy, neměla mít tendenci stát se
formou převažující nebo všeobecnou. (Koncepce sociálních služeb, 1969, in)
Jednalo se o tři typy ústavů:
1. Domovy důchodců pro staré, relativně zdravé občany, kteří potřebovali převážně jen
sociální péči.
2. Ošetřovací ústavy pro chronicky nemocné, zejména nepohyblivé, které už nikdy nebyly
schopny nezávislého života.
3. Geriatrická oddělení nemocnic pro chronicky nemocné staré lidi, kteří vyžadovali
dlouhodobé nemocniční a rehabilitační léčení. (Koncepce sociálních služeb, 1969, in
Špiláčková 2016:33)
Z těchto tří typů ústavů by patřily první dva mezi ústavy sociální péče, třetí by byl zařízením
zdravotním. (Špiláčková 2016:33)
Od roku 1949 – 1960 fungoval okres Litvínov a okres Most jako samostatný územní celek.
Od 1. ledna 1950 byla na Místní národní výbor Litvínov převedena pravomoc udělovati
chudinské podpory a okamžité výpomoci, kterou měl do té doby v pravomoci Místní národní
výbor na okresní péči o mládež (OPM), kam bylo nutno se s žádostmi obracet.
V březnu roku 1952 se začalo s budováním bytových jednotek – tzv. svobodáren.
Od 70. let se okres Most věnuje také řešení romské otázky (v soudobém tisku „cikánské“),
která se zaměřovala na vybudovávání bytů, na nákup a používání hygienických prostředků,
vznikala opatření k prohlubování sociální a výchovné práce v cikánských rodinách (např.
kurzy, které měly naučit pravidelným hygienickým návykům, dívky seznámit se zásadami
moderní péče o dítě, bylo zajišťováno ošacení pro děti atd.).
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V letech 1960 – 1970 se zvedá vlna kritiky, vzniká Česká sociologická společnost a Společnost
sociálních pracovníků, jsou obnoveny katedry sociologie na univerzitách.
V březnu roku 1961 začal psát kroniku vzpomínek Domova důchodců v Mostě (Kopisty)
ředitel tohoto domova, kterým se stal v roce 1958 p. Jičínský. Zde je dochována památka na
tuto stavbu a život v něm:

„Dnes, kdy píšeme datum 15. března 1961 – otevíráme knihu živých vzpomínek, které
zůstanou památníkem pro ty, kteří vezmou po nás opratě řízení tohoto ústavu do svých
rukou. Otevírají se mám dějiny života a radosti našich starých občanů, prožívající stáří v
ústavě, dějiny rozmachu a rozvoje ústavní péče v naší osvobozené společnosti kráčející
mílovými kroky ke komunismu!“ Jičínský Ant.
„V uhelném revíru zrodil jsem se – já – ústav hřející stáří, v dobách kdy Petschkové hrabali
jmění – na úkor horníka, kdy člověk otrokem byl – v zajetí šachet a komínů. Já – ústav stáří –
já chatrná těla nadřených horníků přijímal, hladil je – když ve stáří ztratili víru v život. Dnes je
mi jinak – s radostí jasné tváře vítám – hladím ruce, kterými proudí krev spokojeného stáří.
Dnes žádnému umírat se nechce. Dnes svítí slunko východu, které vzešlo, aby požehnalo –
srpu a kladivu! V upomínku věnuje Jičínský Antonín“
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Vnitřek Domova důchodců v Mostě Kopisty

„Takto vypadal vchod do ústavu – ponurý a chladný. Tabulka na vratech hlásala „Cizím vstup
přísně zakázán“. Do poslední chvíle zdobila vrátka tabulka „Žebrota zakázána“. To byly
markantní dokumenty bývalé republiky za vlády buržoasie.“
Demolice Domova důchodců v Mostě Kopisty – poslední vzpomínky obyvatel
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První dochované zmínky o projektu stavby Domova Důchodců v Janově. „V kronice za rok
1966 se zmiňuji o tom, že 31. května bylo Pozemním stavbám, n. p. z Brna předáno staveniště
pro stavbu Domova důchodců v Janově. Práce na této stavbě pokračovaly v roce 1966 a 1967
podle plánu, takže lze mít zato, že podle plánu skončí do dubna roku 1968. Stavba Domova
důchodců je vlastně první stavbou plánované výstavby sídliště v Janově. Směrný plán
aglomerace Litvínov, z kterého vychází podrobný územní plán Janova, byl schválen radou
ONV v Mostě usnesením č. 115/65 dne 19. března 1965. Hospodářský rozvoj mostecké
hnědouhelné pánve je podmíněn vyřešením bytového problému. Postup uhelné těžby
vyžaduje postupnou likvidaci některých venkovských obcí a výstavbu náhradních bytů. Janov
byl pro stavbu sídliště vybrán s ohledem na minimální potřebu rušení stávajícího bytového
fondu a proto, že je odvrácen od oblasti budoucího povrchového dolu. Investiční úkol na
komplexní bytovou výstavbu sídliště Janov dokončil Krajský investorský útvar Ústí nad
Labem… V objektu „p“ bude umístěn hotel se 110 lůžky, v objektu „o“ obvodní zdravotní
středisko s lékárnou. V objektu „S“ budou garáže pro 430 vozů a autoservis – pro tuto stavbu
však ještě není investor. V objektu „t“ se počítá s výletní restaurací, která však bude řešena až
na základě požadavků dosud neurčeného přímého investora jako samostatná stavba.
V objektu „b“ je plánován klub důchodců se 120 místy u stolu. V objektu „r“ je v úvodním
odstavci této kapitoly zmíněný Domov Důchodců, jehož investiční úkol byl schválen 29. října
1964 usnesením plánovací komise Severočeského KNV v Ústí. Stavba Domova důchodců byla
podnětem k tomu, že jsem v kronice podrobněji zachytil plány, jichž je součástí. (Kronika Obce
Hamr, okres Most, rok 1967)
Současně v tomto roce vyšel článek s názvem Ti staří lidé si to zaslouží …! „Celý ústav má na
šest set místností, z toho jsou pro lůžkovou část vyhrazena dvě křídla celého objektu. Počítá
se se třemi sty lůžky v této části. Rozumí se, že kromě ložnic zde budou ještě kuřárna, sociální
zařízení, pokoje sester a čajové kuchyně. Nápadně prostorné jsou zde koupelny. To proto,aby
ošetřující sestra měla k vaně přístup ze všech stran. V ústavu bude osm televizorů, všechny
ložnice mají balkóny, do pokojů je zaveden rozhlas po drátě i místní rozhlas.
Třetí křídlo, postavené kolmo k oběma obytným upoutá především vkusnou halou,
připomínající hotelovou recepci. V podlaží je prostorná jídelna a kavárna s moderní plastikou,
členící tyto dva prostory, dále pak různé společenské místnosti včetně knihovny. V suterénu
pak kuchyň a příslušné sklady, prádelna, opravna prádla, apod. K tomuto křídlu vede také
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nová příjezdní cesta určená osobní dopravě, pro přísun nákladů je vybudována další. Kotelnu,
která si už odbyla provozní zkoušky spojuje s touto částí ústavu nízká budova, ve které jsou
kromě garáží také dílny. A to nejen pro údržbu, ale i pro kutily z řad chovanců, kteří se zase
rádi věnují práci na zahradě bude věnována část přilehlého sadu. Kromě toho jsem se
z projektu dověděl, že před ústavem bude založen dlouhý květinový pás. S tím, jakož
i ostatními terénními úpravami, bude započato v září. Nedořešeným problémem zde však
zůstává dokončení signalizace z pokojů pro přivolání službu konající sestry. Bez tohoto zařízení
je totiž zahájení provozu, vzhledem k rozsáhlosti budov, vyloučeno. A problémem je tato
vlastně už jenom maličkost proto, že dosud není vyjasněna otázka dodavatele. Zde mají PS
Brno svůj „vroubeček“ na svědomí.
A tak jsem svou prohlídku nového ústavu mohl končit s hezkým pocitem, že není třeba být se
stáří ani když zůstaneme sami, bez příbuzných. S pocitem, že se u nás pro ty, kteří si toho
bezesporu nejvíce zaslouží udělat kus záslužné práce, kdyby … kdyby mi do cesty nepřišel
ředitel ústavu Jan Pleskač. Vyzval mě, abych s ním, prý pro úplnou představu, vykonal malou
exkurzi po stávajícím Domově důchodců v Mostě. Pozvání jsem rád přijal a cestou v autě se
mi bezděčně vybavily fotografie usměvavých babiček, hovících si v pohodlných křeslech
a spokojení dědečkové na lavičkách ústavní zahrady. Nejednou jsem se před těmito obrázky
zastavil na chodbách ONV. Díval jsem se na ně docela rád, čišela z nich spokojenost a klid
pokojného stáří. A jak by také ne. Útulné a čisté prostředí k tomu jistě předpoklady vytvářelo.
Docela jiná však byla skutečnost. Zážitky z této prohlídky by byly námětem na samostatnou
reportáž, ale na smutnou, ponurou. Ústav obklopený rumištěm, kdysi sousedních domů, jen
provizorně spojený telefonem, s věčně přerušovanou dodávkou elektrické energie i plynu, si
rozhodně nezaslouží pojmenování domov. Není také divu. Už dlouho se zde vzhledem
k připravovanému stěhování neprovádějí ani havarijní opravy. Jsou zde dokonce koupelny
a klozety se zatlučenými dveřmi, protože mají prohnilé podklady a stropy, které hrozí
propadnutím. O moc lepší není situace v kuchyni či prádelně. A nejtísnivěji působila prohlídka
pokojů. Podívejte, oslovila mne babička, já mám postel se sprchou, když prší, teče mi voda
i s malbou zrovna na polštář.
Poprvé jsem zde pocítil strach ze stáří, jak hluboko odsunuly tyto zážitky všechno hezké
z dnešního dopoledne v Janově.
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Přál bych si dnes mít moc. Takovou, abych mohl donutit někoho, až už je to kdokoliv
k dokončení té nešťastné signalizace. Takhle jenom prosím, jménem všech chovanců
mosteckého ústavu i těch dalších šedesáti zatím na umístění čekajících. Prosím každého, kdo
může mít nějaký vliv. Uspěšte stěhování z toho smutného prostředí, je nejvyšší čas. Ti staří
lidé si to přece zaslouží.“

Obrázek k výše uvedenému článku.
V letech 1970 – 1989 se sociální práce nerozvíjí, propojení zdravotnictví a sociální práce,
rozvíjí se pouze sociální práce v velkých továrnách – ženy s dětmi, mladí pracovníci,
zařazování osob společensky nepřizpůsobivých.
Po roce 1989 byla kritika zastaralého systému, vznikají nové problémy, nové přístupy, vznik
nových organizací poskytujících sociální služby, prognóza možného vývoje. (Projekt:
K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách, VŠERS, str.8)
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Budova Křížatecká 16 zahájila provoz již v září roku 1969, slavnostní otevření proběhlo dne
20. 10. 1969 ve 14,00 hod., jako Ústav sociální péče Janov, od roku 1976 byl součástí
Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě. Od 1. 1. 1995 byla organizace osamostatněna
a zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě. V roce 2001 byla organizace přejmenována na
Domovy důchodců a ústav sociální péče Litvínov. Dne 1. 1. 2003 se stává zřizovatelem této
organizace Ústecký kraj. V roce 2008 dochází ke změně názvu na Domov pro seniory LitvínovJanov, příspěvková organizace a od 1. 1. 2009, jak je výše uvedeno se slučuje tato organizace
s Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, které jsou nástupnickou
organizací.
V následujících dochovaných informací k Domovu budou použity texty z kronik a archivních
materiálů.
Dochovaná kronika 1969 – 1972
Pro zrušení domova důchodců v Mostě (Kopisty) byl dán v roce 1969 do provozu Ústav
sociální péče v Janově. V září 1969 bylo obsazeno 203 míst. Nově postavená a moderně
zařízená pěti podlažní budova z panelů, která dokazuje zvýšenou péči, jež naše republika
věnuje svým přestárlým, invalidním a nemocným občanům. Tato budova byla vystavěna pro
kapacitu 300 osob. Již v následujícím roce bylo obsazeno k 31. 12. 1970 295 míst.
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Stavební práce

11

Dokončená budova
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Terasa budovy

Pozvánka na slavnostní otevření a prohlídku 20. X. 1969 ve 14,00 hod.
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Vstupní hala

Vstupní hala v pohybu
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První vedoucí ústavu p. Pleskač, první vrchní sestra p. Franclová a první sociální pracovnice
p. Drechslerová
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Pohled na kuchyň, zařízení kuchyně, zařízení prádelny a koupací vanu
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Jídelna klientů
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Práce kuchařek v nové kuchyni
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Stav klientů v roce 1969

V roce 1970 se v ústavu uskutečnila krásná setkání a velké události
Setkání s vojáky

V tomto roce se uskutečnil první svatební obřad konaný v ústavu
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Delegace ze Sovětského svazu 7. 5. 1970

„Rok 1970 byl hlavně ve znamení další stabilizace ústavu po přestěhování a zahájení na
podzim roku 1969. Úsilí bylo zejména zaměřeno na:
a, odstraňování všech technických závad, které brzdily nebo komplikovaly provoz ústavu po
technické stránce
b, zlepšování a zpříjemnění prostředí a pobytu obyvatel, jakož i zvyšování zdravotní péče
o přestárlé svěřené obyvatele
c, upevňování pracovní kázně a disciplíny na všech pracovištích v duchu konsolidačního úsilí
strany a vlády daných nám prostřednictvím pokynů odborem sociální zabezpečení ONV
v Mostě a na zvyšování politicky výchovné práce na zaměstnance a obyvatele.
K 31. 12. 1970 v ústavu byl stav zaměstnanců 98. Průměrná mzda činila 1 405,- Kč.
Nemocnost zaměstnanců v roce 1970 byla vyčíslena na 8,31 % včetně ošetřování člena
rodiny).
Zdravotní péče: rok 1970 byl ve znamení „zabydlování“ nového ústavu postupným
naplňováním novými obyvateli a zapracováním nových zaměstnanců. Dne 2. července 1970
byl ústav zcela zaplněn (stav 300 obyvatel). Do této doby jsme nemohli přijmouti větší počet
obyvatel pro velkou technickou závadu (nedostatek vody – špatně vyřešený vodovodní
systém). Do této doby byl průměrný stav 260 obyvatel. Počátkem roku bylo též velmi málo
zdravotních sester, neboť dřívější z Mostu odešly a nové sestry jsme museli hledat, zacvičovat
a i prověřovat. Ze zdravotnických pracovnic byly získány tři diplomované sestry, 1
rehabilitační. Nekvalifikované sestry si doplňovaly základní kvalifikaci půlročním kursem pro
dobrovolné sestry ČSČK (Československý Červený kříž)“. (Komplexní rozbor Ústavu sociální
péče v Janově na rok 1970).
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Ze života klientů 1969 – 1972
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Významné události Československa roku 1969
 1. ledna – požár sedmipatrového domu v Havířově si vyžádal dvě oběti a tři vážně
zraněné. Katastrofa odhalila nevybavenost hasičů – v sedmdesátitisícovém městě byl
jen jeden požární vůz, v Ostravě neměli vysokozdvižnou plošinu ani plachtu pro
seskok.
 1. ledna – Nabyl účinnosti zákon o československé federaci. Československo bylo
tvořeno Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou.
Česká a Slovenská národní rada získaly postavení republikových parlamentů.
 16. ledna se na Václavském náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod po
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy upálil student Jan Palach (zemřel
19. ledna).
 25. února – Na Václavském náměstí se upálil student SPŠ železniční v Šumperku Jan
Zajíc. Státní bezpečnost nepovolila zorganizovat jeho pohřeb v Praze, pohřben byl
2. března ve Vítkově, odkud pocházel.
 28. března – nepokoje v mnoha městech po vítězství Československa nad SSSR 4:3
v hokejovém utkání na mistrovství světa. Došlo k útoku na kancelář Aeroflotu v Praze
i k útokům proti sovětským vojákům rozmístěným na českém území.
 4. dubna -

V Jihlavě se upálil delegát vysočanského sjezdu strany a reformní

komunista Evžen Plocek.
 17. dubna – Gustáv Husák nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generálního
tajemníka KSČ.
 7. května – V Praze na Letné byl uveden do provozu nový stadion FC Sparta Praha se
zastavěnou původní západní tribunou z první republiky.
 15. května – Vyšlo první číslo komiksového časopisu Čtyřlístek.
 29. - 30. května – Nové vedení KSČ předložilo návrh realizační směrnice, která
určovala nové směřování strany k byrokratickému a centralistickému řízení.
 19. června – Hrubý Jeseník byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky
 28. července – Při železniční nehodě v Bezděčíně zahynulo 23 lidí.
 21. srpna – Masové demonstrace k prvnímu výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy
potlačeny ozbrojenými složkami. Největší protesty se konaly v Praze (začaly již 20.8.
1969, kdy zemřeli 3 demonstranti a 2 příslušníci lidových milicí zasažení vlastní
střelbou), v Brně a v Liberci. Odpor byl brutálně potlačen pořádkovými jednotkami
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armády, Bezpečnosti a Lidových milicí. V Brně byli zastřeleni dva lidé. Jednalo se
o poslední velkou vlnu demonstrací proti nastolenému režimu na dalších téměř 20 let
(Palachův týden od 15. ledna 1989).
 22. srpna – Předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR pod vedením Alexandra
Dubčeka přijalo tzv. Pendrekový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické
projevy.
 25. srpna – V Mladé Boleslavi byla spuštěna výroba automobilů Škoda 100 (skončila
v roce 1977).
 15. října – Byl přijat zákon o odložení všeobecných voleb, které se měly původně
konat již v roce 1968. Důvodem odkladu byly zejména chystané prověrky v KSČ.
 27. listopadu – Vláda vyhlásila programové prohlášení o služebně politickém
hodnocení všech pracovníků.
 23. prosince – Vláda vydala nařízení o absolutním plánování, které znamenalo
obnovení

a

nutnost

striktního

dodržování

centrálního

plánu.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1969)
Významné události Československa roku 1970
 Do provozu byly uvedeny první bloky tepelné elektrárny Počerady na Mostecku.
 Byla rozpuštěna skautská organizace Junák. Její aktivity oficiálně převzala Pionýrská
organizace SSM.
 únor – Na základě odstraňování nespolehlivých osob ze strany byly zahájeny
celostranické prověrky spojené s výměnou stranických legitimací. Z více než 1,5 mil.
Členů KSČ jich bylo přes 300 tis. vyloučeno převážně z důvodů „nevhodných“ postojů
během krizových let 1968-1969. Vyloučení členové strany byli často perzekvováni
i jinými způsoby, např. výpovědí ze zaměstnání.
 14. - 22. února – Ve Vysokých Tatrách se konalo mistrovství světa v lyžování. Pro tuto
příležitost byla významně zmodernizována sportoviště, zázemí i infrastruktura.
 10. května – Vysílání zahájil druhý program Československé televize. Zároveň byla
předána první část nově vybudovaného komplexu ČST v Praze 4 na Kavčích horách.
 1. června – Byl zrušen tramvajový provoz v Ústí nad Labem a plně nahrazen
autobusovou dopravou. Tramvaje dojezdily na poslední trati z Předlic do Krásného
Března.
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 8. června – Únos letadla ČSA: Skupina osmi mladých lidí s dítětem přinutila krátce po
startu v 10:30 pod pohrůžkou zastřelení a odpálení výbušniny posádku dopravního
letadla ČSA na lince z Karlových Varů do Prahy změnit trasu letu směrem do NSR.
Unesené letadlo přistálo v 11:30 hod. v Norimberku. Nikdo nebyl zraněn.
 9. června – Severní část okresu Hodonín na Jižní Moravě postihla lokální povodeň
s nebývale tragickými dopady. Zasaženo bylo zejména povodí říček Kyjovka
a Trkmanka – nejvíce postiženy byly obce Lovčice, Šardice, Dražůvky a Želešice,
poškozeny byly železniční tratě Čejč-Ždánice a Brno – Trenčianská Teplá. V Šardicích
vyplavil rozvodněný Šardický potok hlubinný lignitový důl Dukla, v němž v době
katastrofy pracovalo 110 horníků. 34 z nich se v podzemí dolu utopilo.
 9. - 11. listopadu – V Praze byl ustaven Socialistický svaz mládeže, který sdružoval
veškeré mládežnické organizace v ČSSR. Sdružení nahradilo Československý svaz
mládeže, jehož činnost byla prakticky ukončena v roce 1968 v souvislosti s obrodným
procesem ve společnosti
 1. prosince – V Československu proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů. V ČSSR ke dni
sčítání žilo 14 344 987 obyvatel, z toho 9 807 697 v ČSR a 4 537 290 v SSR.
 4. prosince – Spadl Král smrků v Boubínském pralese.
 10. prosince – Vydán dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
po XIII. sjezdu KSČ“, který znamenal oficiální přechod k „normalizaci“.
 11. prosince – Na železničním mostě u Řikonína, okr. Žďár nad Sázavou, došlo
k tragické nehodě. Do zadní části nákladního vlaku stojícího na mostě narazila
samostatně jedoucí lokomotiva, což způsobilo vykolejení osmi nákladních vagonů,
které tak zablokovaly protisměrnou traťovou kolej. Do vagonů poté v plné rychlosti
narazil expres Pannonia jedoucí ve směru Brno – Havlíčkův Brod – Praha. Po nárazu se
dva z jeho vagonů zřítily z 30 m vysokého viaduktu do údolí potoka Libochovky.
Neštěstí si vyžádalo 32 obětí na životech. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1970)
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Významné události Československa roku 1971
 V kanadském Torontu založili Josef Škvorecký se svou ženou Zdenou Salivarovou
exilové nakladatelství 68 Publishers.
 3. ledna – Pracující závodu ČKD Tatra Smíchov představili prototyp soupravy typu R1
pro pražské metro. Celkem byly vyrobeny dvě prototypové jednotky, které se však
nedochovaly. Ještě v roce 1971 bylo rozhodnuto, že v pražském metru budou místo
nich jezdit sovětské soupravy Ečs.
 25. - 29. května – V Průmyslovém paláci v Praze se již v plně normalizačním duchu
uskutečnil 14. sjezd KSČ, který schválil plán 5. pětiletky na roky 1971–1975. Došlo
k velkým kádrovým změnám v ÚV KSČ. Mimořádný vysočanský sjezd strany ze září
1968 byl prohlášen za neplatný. Gustáv Husák byl zvolen generálním tajemníkem
strany.
 12. července – Místopředseda federální vlády Ján Gregor uvedl v Praze na Spořilově
do provozu první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic o délce 23 km. Souběžně byl
otevřen přivaděč z Mirošovic do Benešova na silnici č. 3 směrem do Tábora do
Českých Budějovic, který odvedl tranzitní dopravu ze staré benešovské silnice.
 27. - 29. července – Na zasedání RVHP v Bukurešti byl přijat Komplexní program
prohlubování spolupráce mezi členskými státy, jehož naplňování vedlo v následujících
letech Československo k dalšímu hospodářskému zaostávání za státy Západní Evropy.
 1. září – Na katastru Hájů v Praze 4 bylo započato s výstavbou největšího panelového
sídliště v Čechách – Jižního Města.
 26. - 27. listopadu – Po 7 letech se konaly všeobecné volby do Federálního
shromáždění, do obou národních rad a do všech stupňů národních výborů. Ke dni
voleb bylo rozšířeno území Brna o 9 obcí.
 9. prosince – Prezident republiky Ludvík Svoboda jmenoval novou federální vládu
vedenou Lubomírem Štrougalem. Předsednictvo České národní rady jmenovalo vládu
ČSR vedenou Josefem Korčákem. Předsednictvo Slovenské národní rady jmenovalo
vládu SSR vedenou Petrem Colotkou. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1971)
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Stav klientů v Domově důchodců Janov roce 1972

V ústavu probíhaly záslužné práce k péči o něj
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Významné události Československa roku 1972
 Mezi toky řek Úpa a Metuje jižně od České Skalice v okrese Náchod ve
Východočeském kraji byla dokončena a napuštěna bodní nádrž Rozkoš, která je pro
svoji rozlohu přes 10 km² nazývána také jako „Východočeské moře“. Příprava stavby
byla zahájena již v roce 1951, avšak po roce byla ukončena a opětovně se rozjela až
v roce 1964. Je napájena přivaděčem vody z řeky Úpy pod Babiččiným údolím
a duplicitním přivaděčem z Metuje, odtok je zajištěn prostřednictvím Rozkošského
potoka do řeky Metuje v prostoru obce Velká Jesenice. Celkové náklady na výstavbu
dosáhly bezmála 100 mil. Kčs.
 27. ledna – V letadle Jugoslávských aerolinií (let JAT 367) na lince Stockholm –
Bělehrad explodovala po 16. hodině nálož a stroj se zřítil do prostoru obce Srbská
Kamenice v okrese Děčín. Na místě zahynulo 27 cestujících a členů posádky. Neštěstí
přežila letuška Vesna Vulovićová, která se stala jedinou osobou na světě přeživší pád
z výšky přes 10 km. K umístění nálože se přihlásila chorvatská organizace národního
odporu Ustaša.
 7. - 22. dubna – V Praze se konalo Mistrovství světa v ledním hokeji, na němž mužstvo
Československa získalo zlatou medaili.
 18. dubna – Únosci Karel Doležal a Antonín Lerch se zmocnili letadla Slovair na lince
Praha – Mariánské Lázně a pod pohrůžkou zastřelení a odpálení výbušniny donutili
piloty letadla změnit směr letu do Norimberka. Během únosu postřelil Karel Doležal
prvního z pilotů. Po přistání v Norimberku se cestující i členové posádky vrátili zpět do
Československa, únosci byli v Německu odsouzeni k 7 letům odnětí svobody a později
získali v NSR politický azyl.
 3. května – V Otrokovicích na Zlínsku byla při příležitosti výročí osvobození města
Rudou armádou otevřena nová pneumatikárna n. p. Rudý říjen. Závod, který vznikl na
ploše 13 ha, měl mít dostatečnou kapacitu pro zásobování Československa kvalitními,
tehdy nedostatkovými pneumatikami. Slavnostního otevření se při příležitosti své
návštěvy Jihomoravského kraje zúčastnil také generální tajemník ÚV KSČ Gustáv
Husák.
 31. května – 1. června – Na zámku na Dobříši byl ustaven prorežimně orientovaný
Svaz českých spisovatelů. Do jeho čela byl jmenován Jan Kozák.
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 8. června – Skupina 10 lidí ve snaze emigrovat do západního Německa unesla letadlo
na lince Mariánské Lázně - Praha. Při únosu jeden z pachatelů zastřelil kapitána
letadla Jána Mičicu. Skupina si poté hrubým násilím na druhém pilotovi vynutila
přistání ve Weidenu. Mimořádná brutalita činu vyvolala opovržení i v západních
zemích. Německé úřady všechny účastníky zatkly, hlavní organizátor a vrah Lubomír
Adamica se 14. ledna 1973 oběsil ve vazbě, ostatní byli v prosinci 1973 německým
soudem odsouzeni k 5–12 letům vězení.
 červenec – srpen – Probíhaly soudní procesy se 47 představiteli domácí opozice, kteří
byli dohromady odsouzeni k 118 letům odnětí svobody.
 26. srpna – V Bratislavě byl při příležitosti blížícího se výročí SNP uveden do provozu
Most Slovenského národního povstání, který se stal významnou dominantou města.
Otevření se zúčastnil také generální tajemník ÚV KSČ, bratislavský rodák, Gustáv
Husák spolu s nejvyššími představiteli Komunistické strany Slovenska. Součástí
architektonicky hodnotného mostu je vyhlídková kavárna umístěná na vrcholu pylonu
mostu ve výšce 85 m nad úrovní vozovky. Po mostě je vedena významná čtyřproudová
silniční komunikace spojující centrum Bratislavy s největším sídlištěm v Petržalce.
 12. - 16. září – Na území ČSSR proběhlo vojenské cvičení armád států Varšavské
smlouvy pod názvem Štít 72.
 27. - 30. září – Na 1. sjezdu SSM v Praze byl kladen zvýšený důraz na aktivní zapojení
mládeže do pomoci národnímu hospodářství.
 5. října – V New Yorku se uskutečnilo první kolo jednání o československo amerických vztazích, které vedli ministři zahraničí ČSSR a USA – Bohuslav Chňoupek
a William P. Rogers.
 16. října – Po 36 letech byl ukončen provoz nejstarší trolejbusové sítě Československa
v Praze. Důvodem bylo naplňování nové koncepce pražské MHD, která počítala
s páteřním systémem metra doplněným zejména autobusovou dopravou.
Argumentem pro zrušení byla také zastaralost sítě a tehdy ještě levná sovětská nafta,
která ekonomicky zvýhodňovala autobusovou doprava. Poslední trolejbus dojezdil na
lince 51 od Strahovského stadionu přes Karlovo náměstí na Orionku.
 24. října – V Jaslovských Bohunicích, okr. Trnava na západním Slovensku byla
zprovozněna první jaderná elektrárna v ČSSR. Jednalo se o experimentální reaktor
označovaný A1 vyrobený ve spolupráci ČSSR a SSSR. Palivem reaktoru byl kovový uran,
28

moderátorem štěpné reakce těžká voda a chladícím médiem oxid uhličitý. Budování
jaderné elektrárny trvalo více než 14 let – od srpna 1958.
 30. října – při havárii tramvaje v Košicích zahynulo 9 lidí a 90 bylo zraněno.
 13. - 14. prosince – Federální shromáždění přijalo zákon o zvýšení přídavků na děti
a zavedení novomanželských půjček. Zároveň došlo k razantnímu nárůstu bytové
výstavby. V následujících letech byla zaznamenána rekordní porodnost, vrcholu
dosáhla v roce 1974, kdy se na území České socialistické republiky narodilo přes 195
tisíc dětí. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1972)
Dochovaná kronika z let 1973 – 1981 byla vedena jiným způsobem a vedli ji zaměstnanci
5. patra.
Tato kronika zmiňuje především události k svátkům, jubileí, výročím, ročním období a plnění
závazků vůči režimu této doby.
Stav klientů v roce 1973

Z uvedených let bude pro ilustrační příklad vybrána událost z daného období, která tehdy
byla pro zaměstnance významná, a proto jí věnovali pozornost ve své kronice. Dané období
doplním významnými událostmi charakterizující dobu, stejně jako roky předchozí.
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Významné události Československa roku 1973
 1. ledna – Československá pošta zavedla poštovní směrovací čísla, která slouží pro
strojovou identifikaci dodací pošty, a která zjednodušila a urychlila poštovní služby.
 19. února – Na letišti v Praze - Ruzyni havarovalo ruské letadlo Tupolev Tu – 154 na
lince Moskva - Praha. Po dopadu na dohled od haly letiště se stroj vzňal. Katastrofu
nepřežilo 66 lidí vč. několika členů doprovodné kapely zpěvačky Evy Pilarové.
 22. března – Federální shromáždění zvolilo podruhé prezidentem republiky Ludvíka
Svobodu.
 9. května – Československá televize zahájila pravidelné barevné vysílání ze studia
Jezerka v Nuslích.
 10. července – Psychicky narušená dvaadvacetiletá Olga Hepnarová úmyslně najela
nákladním vozem Praga RN do skupiny osob čekajících na tramvajovém ostrůvku
v Praze 7 na Strossmayerově náměstí (přesněji na chodníku ve stanici Kamenická na
třídě dr. Milady Horákové). Následkům zranění podlehlo celkem 8 osob. Jako motiv
svého činu uvedla Hepnarová touhu po pomstě společnosti. V roce 1974 byla
Městským soudem v Praze odsouzena k trestu smrti a v roce 1975 popravena.
 16. listopadu – V československých kinech měla premiéru filmová pohádka Tři oříšky
pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka natočená v koprodukci s NDR. V hlavních rolích
vystoupili Libuše Šafránková a Pavel Trávníček.
 11. prosince – V Praze byla podepsána Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR
a NSR. Nejvýznamnějším bodem jejího obsahu bylo uznání Mnichovské dohody z roku
1938 za neplatnou. Smlouva přispěla alespoň k částečnému zlepšení vztahů obou
států, byly obnoveny diplomatické styky. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1973)
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Významné události Československa roku 1974
 19. - 20. ledna – V Praze se konal ustavující sjezd Československého svazu žen.
Předsedkyní byla zvolena Marie Kabrhelová.
 19. července – V chemických závodech ČSSP v Litvínově - Záluží došlo k závažné
havárii zařízení na dělení plynů. Neštěstí si bezprostředně vyžádalo 14 obětí, další
3 osoby zemřely později v nemocnici.
 12. září – Na dole Prezident Gottwald v Horní Suché na Karvinsku došlo po 6. hodině
ráno k přetržení těžního lana důlní klece a následnému volnému pádu celého
přepravního zařízení, jež se zastavilo až o nárazníkový rošt pod úrovní 4. patra.
8 horníků na místě zahynulo, 26 zbývajících bylo zraněno.
 Rok 1974 byl OSN vyhlášen Rokem životního prostředí.
 Ernö Rubik vynalezl Rubikovu kostku. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1974)
Významné události Československa roku 1975
 28. ledna – V Praze umírá na infarkt bývalý prezident ČSSR Antonín Novotný.
 1. března – V Mostě byla uvedena do provozu nová nemocnice vybavená ve své době
nejmodernější zdravotnickou technikou.
 29. května – Na základě přijaté novely ústavního zákona č. 168/1968 Sb. byl
dosavadní prezident ČSSR Ludvík Svoboda uvolněn z funkce ze zdravotních důvodů,
jež mu bránily již od dubna 1974 funkci vykonávat. Federální shromáždění následovně
jednomyslně zvolilo novým prezidentem generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva
Husáka.
 28. - 29. června – Na Strahovském stadionu se konala v pořadí čtvrtá československá
spartakiáda. Vystoupení na Strahově se zúčastnilo na 180 tis. cvičenců.
 30. září – 27. října – V Mostě byla provedena unikátní inženýrská akce – přesun
cenného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie z prostoru likvidovaného
historického jádra města jihovýchodním směrem do míst, kam již dle plánu neměl
zasahovat rozšiřující se hnědouhelný lom Most. Za 500 hodin byl 12 tisíc tun těžký
kolos přesunut do konečné vzdálenosti 841 m při průměrné rychlosti 2,8 cm/min.
Přesun stavby byl realizován za pomoci hydraulických transportních vozíků ze Škody
Plzeň.
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 30. listopadu – V televizi měl premiéru populární seriál Chalupáři režiséra Františka
Filipa v hlavních rolích s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem. Seriál se natáčel převážně
v obci Višňová na Příbramsku. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1975)
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Dne 23. 11. 1976 byl článek v novinách – rozhovor poskytla vedoucí Ústavu sociální péče
v Janově p. Franclová: kde hovořila, že „není lehké zabezpečovat provoz ústavu s 300
obyvateli. Práce je náročná fyzicky i psychicky. Je však důležité, že zaměstnanci „domova“ ji
vykonávají rádi. Jejich odbornost se zvyšuje, jsou tu diplomované sestry, denně přichází lékař.
Je dobrá spolupráce s odbornou školou v Kopistech, odkud přijdou na brigádu mladé adeptky
sociální služby. Ústav se pyšní standartou vlády ČSSR a také v roce 1975 obdržel čestné uznání
za vzornou práci.
Mnozí naši obyvatelé měli jiné představy. Otec vychoval pět dětí a těšil se, že stáří prožije
mezi nimi. Jiný byl dlouhá léta sám, kolektivnímu způsobu přivyká pozvolna. Znám mladého
člověka, který se cítí osamocen „v davu“, a na druhé straně občana, který je po dlouholeté
práci s kolektivem stále jako ryba ve vodě. Jsou ovšem případy stáří, provázeného nemocí
nebo opravdu osamoceností, a tu je pomoc nezbytná.“ (Průboj Ústí nad Labem, 23. XII. 1976
– Vítané návštěvy)
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Významné události Československa roku 1976
 12. - 16. dubna – V Průmyslovém paláci v Praze se konal 15. sjezd KSČ. Nesl se
v optimistickém duchu – výsledky končící 5. pětiletky (1971–1975) byly hodnoceny
velmi pozitivně, zároveň byly stanoveny cíle hospodářského a sociálního rozvoje na
léta 6. pětiletky (1976–1980). Ve vedení strany nedošlo téměř k žádným kádrovým
změnám.
 25. dubna – Zlatou medaili získali hokejisté Československa na Mistrovství světa
v ledním hokeji v Katovicích.
 1. července – V kinech měla premiéru populární komedie Oldřicha Lipského Marečku,
podejte mi pero!
 28. července – Největší letecká havárie ČSA na území ČSSR, kdy stroj Il-18 (OK-NAB)
letu 001 na lince Praha - Bratislava po nestandardním přiblížení, vypnutí dvou motorů
(č.3 automatikou, č.4 omylem mechanika), zahájeném opakovaném přistání,
následném točení na nesprávnou stranu a konečně pokusu o nahození motoru č.4
v malé výšce spadlo do jezera Zlaté piesky u Bratislavy; zahynulo 70 cestujících
a

6 členů

posádky,

pouze

3 cestující

nehodu

přežili.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1976)
Významné události Československa roku 1977
 1. ledna – Byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77 nazvaná dle
stejnojmenného dokumentu. Autoři v něm poukazují na nedodržování lidských
a občanských práv v Československu, přestože se představitelé ČSSR podpisem
Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce
1975 zavázali tato práva respektovat. Mezi autory dokumentu patřili Jan Patočka,
Václav Havel, Václav Benda, Ludvík Vaculík a další. Orgány státní bezpečnosti začaly
bezprostředně po zveřejnění Charty její autory i signatáře pronásledovat.
 13. března – Na následky několika opakovaných krutých výslechů StB zemřel v Praze
na mozkovou mrtvici vynikající československý filozof, jeden z autorů Charty 77,
profesor Jan Patočka. Jeho pohřeb, který se, za dozoru StB konal 17. března
v církevním duchu v prostoru pražského Břevnovského kláštera, se stal tichou
manifestací odporu proti komunistickému režimu.
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 30. října – Při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště zahynula manželka
prezidenta Gustáva Husáka Viera Husáková, její osobní lékař a tříčlenná posádka
stroje.
 1. prosince – Na jednání ÚV KSČ členové připustili počínající ekonomické potíže
československé ekonomiky objevující se od počátku 6. pětiletky pramenící zejména
z ropné krize, jež prohloubila dysfunkce ekonomického modelu se zaměřením na
těžký průmysl, který omezoval konkurenceschopnost čsl. hospodářství.
 10. prosince – Na 1. programu Československé televize měl premiéru populární
dvanácti dílný televizní seriál Žena za pultem natočený režisérem Jaroslavem Dudkem
podle scénáře Jaroslava Dietla. Seriál popisuje osobní i pracovní starosti prodavačky
Anny Holubové a jejích kolegyň a kolegů z jedné pražské velkoprodejny potravin.
Hlavní roli ztvárnila Jiřina Švorcová. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1977)
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Významné události Československa roku 1978
 2. března – Ze sovětského kosmodromu v Bajkonuru (dnešní Kazachstán) byla
vypuštěna raketa Sojuz 28 s posádkou tvořenou sovětským kosmonautem Alexejem
Gubarevem a prvním československým kosmonautem – Vladimírem Remkem.
Součástí vědeckého programu letu byl výzkum růstu řas ve stavu beztíže. 3. března se
raketa spojila s orbitální stanicí Sojuz 6 obsazenou kosmonauty Jurijem Romaněnkem
a Georgijem Grečkem. Kosmonauti Sojuzu 28 strávili na orbitální stanici celkem 7 dní,
10. března se Remek a Gubarev vrátili zpět na Zemi, přistáli asi 300 km západně od
dnešní Astany. Vladimír Remek se tak jako občan Československa stal zástupcem
třetího státu ve vesmíru – po kosmonautech Sovětského Svazu a USA.
 24. dubna – Aktivisté Charty 77 Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Uhl a další založili
v Praze Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Sdružení si kladlo za cíl
monitorovat případy nespravedlivě stíhaných československých politických vězňů
a informovat o jejich situaci zahraniční sdělovací prostředky, zejména rozhlasové
stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.
 21. června – Byl schválen zákon o opatřeních ve školství, který zaváděl povinnou
desetiletou školní docházku v rámci 8 ročníků základní školy a minimálně 2 ročníků
školy střední.
 26. června – U příležitosti 600. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Karla IV.
byla na Pražském hradě otevřena výstava Doba Karla IV. v dějinách národů
Československa. Po dlouhé době byly veřejnosti vystaveny české korunovační klenoty
i další památky české státnosti.
 5. listopadu – Československá televize odvysílala první díl seriálu Nemocnice na kraji
města, který podle scénáře Jaroslava Dietla natočil režisér Jaroslav Dudek. Původně
třináctidílný seriál z prostředí ortopedického oddělení okresní nemocnice si získal
popularitu nejen v Československu, ale také v německy mluvících zemích, a tak byla
na žádost německých diváků v roce 1981 dotočena ještě druhá série o sedmi dílech.
V hlavních rolích se představili Ladislav Chudík, Ladislav Frej, Josef Abrhám, Miloš
Kopecký, Eliška Balzerová, Jana Štěpánková a další.
 4. - 5. prosince – Na zasedání ÚV KSČ bylo kritizováno zvyšování zadluženosti ČSSR
u vyspělých kapitalistických zemí. Poukazováno bylo také na špatnou situaci v palivoenergetické základně (jež se plně projevila počátkem roku 1979) a na obtíže a špatné
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výsledky v zemědělství, kde stále doznívaly důsledky neúrody z roku 1976.
cs.wikipedia.org/wiki/1976)
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Významné události Československa roku 1979
 1. - 29. ledna – V průběhu jednoho dne došlo k prudkému ochlazení na mnoha
místech téměř o 30 °C (z 15 °C na – 15 °C). Důsledkem byla velmi závažná energetická
krize. Systém vytápění se zhroutil, radikálně se zpomalila těžba, nakládka a vykládka
uhlí, které zamrzalo, stejně jako labská vodní cesta. Docházelo k výpadkům elektrické
energie, selhávaly stroje. S platností od 8. 1. byly na školách vyhlášeny uhelné
prázdniny. V reakci na závažnost situace byla přijata i další úsporná opatření – bylo
omezeno vysílání televize, veřejné osvětlení, počátek pracovní doby byl stanoven až
od rozednění. Kritická situace plynoucí z mrazivého počasí přetrvala téměř po celý
měsíc leden, až po 20. lednu došlo k mírnému oteplení. Uhelné prázdniny na školách
byly ukončeny až 29. ledna.
 1. dubna – V Československu byl zaveden každoroční letní čas, který byl až do roku
1996 zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v září.
 9. - 11. dubna – V Praze se uskutečnil IX. sjezd jednotných zemědělských družstev,
který pozitivně zhodnotil pokrok dosažený v zemědělství v posledním desetiletí, který
dokládaly vyšší výnosy a rostoucí životní úroveň zemědělců. Státem podporované
investice do zemědělství umožnily modernizaci rostlinné i živočišné výroby a výrazně
zpomalily odliv pracovních sil z tohoto hospodářského sektoru. Jako host se sjezdu
zúčastnil tajemník ÚV KSSS Michail Sergejevič Gorbačov.
 29. května – Více než 100 příslušníků Státní bezpečnosti zahájilo domovní prohlídky
u členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a asi 16 nebo 18 jich zatkli.
 1. prosince – Na prvním programu Československé televize měl premiéru seriál
Plechová kavalérie, který podle scénáře Jaroslava Dietla natočil režisér Jaroslav
Dudek. Seriál pojednává o problémech členů kombajnové brigády, která při žních
vypomáhá na různých místech republiky. Hlavní roli mladého vedoucího brigády
ztvárnil Jan Hartl.
 20. prosince – Před odvolacím řízením nad rozsudkem nad členy Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných u Nejvyššího soudu bylo několik desítek lidí bylo Státní
bezpečností

vyvezeno

za

Prahu,

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1979)
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20. 10. 1980 vyšel článek o otevření nového sociálního zařízení, domova pro staré občany,
U bílého sloupu v Litvínově. „Díky dobré spolupráci mezi státní správou a chemičkou, která
v rámci svého sociálního programu přenechala sedmi podlažní objekt bývalé ubytovny pro
nynější účely, bylo vybudováno opravdu špičkové sociální zařízení. Kapacita je 42 obytných
jednotek pro 50 občanů. Zařízení reprezentuje vyspělou socialistickou společnost a je zde
nepřetržitá zdravotní služba. Převážně z Dolního Jiřetína již sem přešlo 47 důchodců, kteří se
svou celoživotní prací podílejí na výsledcích služeb.“ (Výstřižek časopisu Průboj, Ústí nad
Labem 20. X. 1980 Dům pro důchodce)
Významné události Československa roku 1980
 7. března – ÚV KSČ a federální vláda vydaly soubor opatření ke zdokonalování
soustavy plánovitého řízení, který měl odstranit neefektivní prvky československého
národního hospodářství. Opatření byla zaměřena zejména na snížení byrokracie
v řízení ekonomiky a na úpravu struktury průmyslové výroby.
 10. dubna – Byl vydán zákon 39/1980 Sb. o vysokých školách, který upravoval nové
zmírněné podmínky pro získání vybraných akademických titulů.
 22. května – Po 5 letech se konala volba prezidenta ČSSR. Jednalo se však pouze
o formalitu, prezidentem byl jednomyslně zvolen Gustáv Husák.
 26. - 29. června – Konala se 5. československá spartakiáda. V 15 skladbách vystoupilo
na Strahovském stadionu 180 000 cvičenců. Spartakiádní vystoupení zhlédlo na milion
diváků.
 6. července – U příležitosti 565. výročí upálení mistra Jana Husa se v Kostnici v NSR
konal Československý týden. V budově koncilu byl v den výročí otevřen Husův dům
s expozicí věnovanou Husově životu a dílu a jeho odkazu v podobě husitského hnutí.
Obnova historické památky byla financována částečně československými prostředky
a účastnili se jí také řemeslníci a památkáři z Tábora a Pelhřimova. Slavnostního
zahájení Československého týdne se zúčastnil ministr kultury České socialistické
republiky Milan Klusák. Součástí oslav byla výstava předních českých malířů
a sochařů, přehlídka československých filmů, koncert Karla Gotta a vystoupení
dechovky Ladislava Kubeše.
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 1. listopadu – V Československu proběhlo sčítání lidu. Na území republiky k tomuto
datu žilo 15 276 799 obyvatel, z toho v ČSR 10 288 946 a v SSR 4 987 853.
 25. prosince – Televizní premiéru měl oblíbený pohádkový seriál Arabela scenáristy
Miroslava Macourka a režiséra Václava Vorlíčka natočený v koprodukci se
západoněmeckou televizí Westdeutsche Rundfunk.
 V

Praze

byl

otevřen

360 m

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1980)
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Významné události Československa roku 1981
 16. května – U příležitosti 60. výročí založení KSČ měl v Československé televizi
premiéru třináctidílný seriál Okres na severu. Jeho hrdinou je vedoucí tajemník
Okresního výboru KSČ „soudruh Josef Pláteník“, jehož postava má ztělesňovat ctnosti
dobrého a příkladného komunisty. Soudruh Pláteník působí v okrese, který prochází
bouřlivou socialistickou výstavbou a rozvážně řeší četné problémy. Seriál, jehož
exteriéry se natáčely převážně v Kralupech nad Vltavou (Chemička i sídliště, kde
tajemník Pláteník bydlel), je dílem režiséra Evžena Sokolovksého. Scénář napsal
Jaroslav Dietl. Hlavní roli soudruha Pláteníka ztvárnil Jaroslav Moučka, jeho ženu hrála
Jiřina Švorcová.
 3. září – V prostoru hlubinného hnědouhelného dolu Pluto II koncernového podniku
Doly Vítězného února v Louce u Litvínova na Mostecku došlo k sérii čtyř explozí, jež
měly za následek rozsáhlý požár a zával. Tragédie si vyžádala 65 obětí na životech.
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Příčina

neštěstí

nebyla

nikdy

zcela

objasněna,

šlo

však

pravděpodobně

o nahromadění metanu a zápar uhlí v kombinaci se zanedbáním bezpečnostních
předpisů. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1981)
Z let 1982 – až 2002 se mi nepodařilo sehnat kroniky, či jiné obrazové materiály, proto
budu čerpat z novinových článků, rozborů za některé dochované roky o Domově
a z obecné historie.
Významné události Československa roku 1982
 27. dubna – Byla přijata novelizace zákona o národních výborech, která upravovala
postavení tzv. střediskových obcí. Krajské národní výbory tak získaly pravomoc určit
vybrané místní nebo městské národní výbory ve střediskových obcích rozšířenou
působností, kterou daná obec mohla vykonávat i pro jiné nestřediskové obce v jejich
spádovém území. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1982)
„V okrese Most se zvyšuje péče o starší generaci, neboť na všech odborných odděleních
okresního ústavu národního zdraví se do popředí dostává problematika nemocí stáří. Kromě
péče v územní zdravotnických obvodech pečuje patnáct sester o staré dlouhodobě nemocné
občany. Tyto pracovnice ročně vykonají téměř devatenáct tisíc návštěv, jejichž náplní je
ošetření, donáška i podání léků, sledování zdravotního stavu odběry materiálu na vyšetření.
Stále většího významu nabývá také pečovatelská služba. Občané osamělí a nemohoucí jsou
pak podle zdravotního stavu umísťováni do ústavní péče. Budování a rozvoj těchto zařízení je
významnou součástí práce národních výborů v péči o staré občany.“ (Výstřižek časopisu
Průboj, Ústí nad Labem, 1. XII. 1982, Péče o staré občany“.
„Horníci v letošním roce vzpomínali 50. výročí Velké mostecké stávky, vzpomínali i na dobu
nezaměstnanosti, hladu a nedostatku. Letošní rok ( 1982) byl organizací UNESCO vyhlášen za
Rok úcty ke stáří, který ani na Mostecku nezůstal bez patřičné odezvy. Mnohé orgány
a organizace připravily pro dříve narozené akce, kterými se jim chtěly za životní práci
odměnit. Krajský výbor Odborového svazu pro hornictví, energetiku, společně s koncernem
SHD v Mostě připravily pro hornické důchodce týdenní rekreaci v Lipkách u Telče. Počasí měli
rekreanti krásné, kuchyně byla výborná, vzduch jako smetana, zkrátka týden jak vystřižený.
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Nechyběla ani kultura. Důchodci si prohlédli telčský zámek, setkali se a vyslechli
devadesátičlenný soubor Dyndáků, kteří zpívají písničky z Horácka a hrají na staré hudební
nástroje. Mezi účastníky byli i dva soudruzi, 85 letí havíři z našeho severu, ti zvlášť vzpomínali
na časy první republiky, ale i ostatní při svých šedesáti i více rocích mají v paměti pohled na
řady žebráků, lidí oblečených v hadrech, hladových a zoufalých. Jejich podzim života je jiný.
Chtějí žit v místu a pracovat pro lepší zítřky svých synů a společnosti.“ (Výstřižek z časopisu
Průboj, Ústí nad Labem, 29. IX. 1982 Týden jak vystřižený)
Významné události Československa roku 1983
„Ústav sociální péče – pro mentálně postižené děti byl otevřen v Janově na Mostecku. Objekt
má 120 míst, oddělení pro čtyřicet ležících pacientů, hernu a další zařízení. Severočeská
Konstruktiva ho vybudovala za tři roky nákladem devatenácti miliónů korun.“ (Výstřižek
z časopisu Rudé právo, Praha, 3. IX. 1983)
 4. března – Těžce nemocný Václav Havel byl na žádost Charty 77 propuštěn z vězení.
 24. října – Vlády ČSSR a SSSR přednesly záměr zahájení příprav k rozmístění
sovětských raket operačně taktického účelu na území Československa. Oficiálním
důvodem byla reakce na rozmístění amerických střel s plochou drahou letu Pershing
2, a tedy snaha o udržení rovnováhy sil v Evropě.
 31. října – Mezi Mostem a Chomutovem byla po osmi měsících dokončena výstavba
tzv. Ervěnického koridoru – mohutného místy až 190 m vysokého náspu o délce cca 5
km, na který byla přeložena silnice č. 13 a železniční trať Chomutov – Ústí nad Labem
z míst, kam se postupně rozšiřovala těžební pole hnědouhelných lomů. Do ocelových
rour musel být také přeložen tok řeky Bíliny. V průběhu šest měsíců trvající akce bylo
nutné vytěžit, přemístit do vzdálenosti 6 km a nakupit na 1 mil. m³ zeminy. Součástí
prací bylo i urovnání jílového podloží, protože se počítalo s postupným sesedáním
nově navršeného útvaru. Dílo vytvořili za vzájemné spolupráce pracovníci Staveb silnic
a železnic, Státního ústavu dopravního projektování a tehdejších Dolů V. I. Lenina.
Železniční

doprava

byla

na

koridor

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1983)
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převedena

až

od

června

1984.

Významné události Československa roku 1984
 31. ledna – V pražském IKEMu lékaři provedli první úspěšnou transplantaci srdce ve
východní Evropě.
 2. června – V Mostě bylo pro veřejnost otevřeno Planetárium Most.
 1. listopadu – Chovanka Ústavu sociální péče v Měděnci na Chomutovsku Eva
Kováčová úmyslně založila v objektu požár, který se velmi rychle rozšířil a zasáhl celý
dům, který byl z velké části obložen dřevem. Kvůli z úsporných důvodů zamčeným
telefonním přístrojům se podařilo pomoc přivolat až se značným zpožděním, jednotky
požárníků navíc neměly potřebné vybavení k uhašení tak rozsáhlého požáru.
V objektu uhořelo celkem 26 chovanek, převážně těžce mentálně i fyzicky
postižených. Motivem k založení požáru byla pro pachatelku zoufalost z poměrů
v ústavu, kam ji Okresní národní výbor v Chomutově umístil administrativní chybou
poté, co byla týrána a znásilněna svým otcem. Dle vyjádření jedné z vychovatelek
sama pachatelka pomáhala při zachraňování postižených děvčat z hořícího objektu.
Vysvobození zranění byli postupně převáženi do nemocnice ve Vejprtech Eva
Kováčová byla za žhářství odsouzena na 5 let odnětí svobody nepodmíněně, trest jí
byl za napadení dozorců prodloužen, propuštěna byla až na základě amnestie Václava
Havla v roce 1993. Přestože o případu informovaly i zahraniční sdělovací prostředky,
Rudé právo vydalo až 6 dní po požáru velmi stručnou zprávu o neštěstí v rubrice černá
kronika. Tragický případ získal publicitu až po sametové revoluci – novinář Josef Klíma
mu věnoval jednu z kapitol své knihy reportáží Brutalita z roku 1990, režisér Filip Renč
natočil v roce 1991 na motivy příběhu oceňovaný film Requiem pro panenku v hlavní
roli s Aňou Geislerovou. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1984)
Významné události Československa roku 1985
 17. dubna – 3. května – V Praze se konalo mistrovství světa v ledním hokeji. Ve
finálovém utkání ČSSR proti Kanadě zvítězili českoslovenští hokejisté a stali se mistry
světa.
 3. května – Do provozu byl uveden první blok Jaderné elektrárny Dukovany v okrese
Třebíč. Součástí elektrárny jsou celkem 4 bloky typu VVER 440 o výkonu 440 MW.
V souvislosti s přípravou elektrárny byla v letech 1974-1978 vystavěna vodní nádrž
Dalešice na řece Jihlavě zásobující elektrárnu chladící vodou. Poslední – čtvrtý blok
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začal dodávat elektrickou energii 20. července 1987. Jednalo se o první jadernou
elektrárnu

na

území

České

republiky.

Její

výstavba

trvala

9

let.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/1985)
Významné události Československa roku 1986
 24. - 28. března – Na XVII. Sjezdu KSČ byl schválen plán hospodářského a sociálního
vývoje na léta 8. pětiletky (1986 – 1990), projednány byly také strategické rozvojové
směry dlouhodobého vývoje do roku 2000. Zmiňovány byly myšlenky Přestavby, která
v Sovětském svazu započala nástupem Michaila Gorbačova k moci v roce 1985.
Navrhované reformy byly však zejména ze strany generálního tajemníka Gustáva
Husáka přijímány spíše vlažně a opatrně. Prozatím nebyly provedeny žádné výraznější
kádrové obměny. Jednalo se o poslední sjezd KSČ před Sametovou revolucí.
 29. dubna – Pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany zachytili jako první
v Československu zvýšenou úroveň radiace způsobenou únikem látek z havarovaného
čtvrtého reaktoru černobylské jaderné elektrárny v Sovětském svazu. Zvýšená
koncentrace byla zjištěna zejména u radioaktivního cesia a jódu. Nejvyšších
objemových aktivit bylo dosaženo ve dnech 30. dubna a 1. května. Úřady 3. května
nařídily kontrolu krmiva hospodářských zvířat, očekávány byly také zvýšené
koncentrace radioaktivních prvků v mléce a listové zelenině. Do 15. května byla
prováděna opatření zejména při výrobě výživy pro novorozence a kojence,
v podstatně vyšší míře byly využívány zásoby sušeného mléka. Naprosto nedostatečná
informovanost obyvatel (k havárii došlo v noci 26. dubna, první zpráva o neštěstí byla
v československých sdělovacích prostředcích uveřejněna až 29. dubna, kdy už
radioaktivní mrak přecházející přes území ČSSR mířil na NSR) vedla k rozvoji paniky ve
společnosti. Sdělovací prostředky informovaly na počátku května o snižování předtím
neoznámené zvýšené radiace. 8 dní po havárii – 6. května vystoupila v televizi hlavní
hygienička ČSR MUDr. Dana Zusková. Připustila zvýšené množství radioaktivity
v ovzduší, naměřené hodnoty však dle ní nebyly zdraví škodlivé. Dle údajů Státního
ústavu radiační ochrany Praha nedosáhlo radioaktivní zamoření na území ČSSR plošně
zdraví škodlivých hodnot. Nejvyšší míry koncentrace radionuklidů byly zjištěny na
okresech Náchod, Ústí nad Orlicí a Šumperk.
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 30. dubna – V Mariánských Lázních byla po rekonstrukci slavnostně předána budova
kolonády vč. unikátní „Zpívající fontány“ umístěné před objektem, která je dílem
slovenského architekta Pavla Mikšíka. Jedná se o kruhovitou vodní nádrž, v jejímž
středu je umístěno 12 kamenných kvádrů obepínajících nerezovou plastiku. Vodní
trysky jsou umístěny takovým způsobem, aby bylo možné proudy vody regulovat
k vhodnému dokreslení hudebního podkresu spouštěného z reproduktorů umístěných
pod fontánou. Za tmy jsou představení fontány doprovázena také světelnými efekty.
První skladbu pro fontánu složil Petr Hapka.
 24. května – Ke dni voleb došlo na území Československa k několika významným
administrativním změnám. Nejvýraznější bylo nové administrativní uspořádání města
a okresu Ústí nad Labem. K městu byla již 1. února nově přičleněna území Neštěmic,
Chabařovic a Chlumce a počet obyvatel tak vzrostl o 13 tisíc na hodnotu 105 tisíc. Ústí
nad Labem se stalo velkoměstem. V souvislosti s nevyhovující strukturou národních
výborů, kdy Městský národní výbor v Ústí nad Labem suploval funkce Okresního
národního výboru, a naopak, a kdy na území města Ústí nad Labem žilo 90 % obyvatel
okresu, vznikl ke dni voleb nový orgán – Národní výbor města Ústí nad Labem, jenž
sdružoval funkci Městského i Okresního národního výboru. Město Ústí nad Labem tak
získalo po Brně, Ostravě, Košicích a Plzni postavení úrovně okresu, a mohlo být tedy
rozčleněno na městské obvody, které byly vyhlášeny pro střed města, Střekov, Severní
Terasu, Neštěmice, Chabařovice a Chlumec.
 1. srpna – Do kin byla uvedena komedie režiséra Jiřího Menzela – Vesničko má
středisková. Autorem scénáře k diváckou obcí oblíbenému i kritiky dobře přijímanému
filmu je Zdeněk Svěrák. Film vykresluje s humornou nadsázkou život a charaktery
postav ve střediskové obci a v jejím JZD. V hlavních rolích se představili Marián
Labuda, Rudolf Hrušinský, János Bán, Libuše Šafránková, Jan Hartl, Petr Čepek a další.
Film se natáčel převážně v obci Křečovice na Benešovsku
(https://cs.wikipedia.org/wiki/1986)
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v Praze.

„Úměrně s růstem životní úrovně, ekonomicky aktivního obyvatelstva zlepšovat sociální
zabezpečení těch, kteří se pro stáří nebo nemoc nemohou zúčastnit pracovního procesu. To je
jeden z důležitých úkolů, stanovených v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje
ČSSR do roku 2000, které byly schváleny jednám XVII. sjezdu KSČ...“ (Výstřižek z časopisu
Průboj, Ústí nad Labem, 13. IX. 1986)
Významné události Československa roku 1987
Počátek února - zahájena výstavba provozních objektů budoucí jaderné elektrárny Temelín
1. dubna – Byl zahájen zkušební provoz letecké záchranné služby v Československu, a to pro
území Středočeského kraje prostřednictvím vrtulníku Kryštof 01. Zpočátku byla služba
provozována Leteckou správou Federálního ministerstva vnitra. Od 1. července zahájila
provoz letecká záchranná služba také ve Středoslovenském a Východoslovenském kraji za
pomoci vrtulníků letecké společnosti Slov-Air. Zahájení provozu předcházela přípravná
opatření – vybudování heliportů v objektech nemocnic (zpočátku Praha – FTN Krč, FN na
Bulovce a KÚNZ Banská Bystrica), zajištění speciálního zdravotnického zařízení, vyškolení
personálu a celková koordinace organizace systému. Zkušební provoz ve Středočeském kraji
byl financován Českou státní pojišťovnou, na Slovensku pak Zdravotnou správou
Stredoslovenského KNV a Slovenskou štátnou poisťovňou.
9. - 11. dubna – Československo navštívil za značného zájmu veřejnosti generální tajemník ÚV
KSSS Michail Sergejevič Gorbačov. V souvislosti s návštěvou byla v československé společnosti
patrná naděje v uvolnění režimu a ve vyšší uplatňování zásad Přestavby. K žádným
výraznějším politickým změnám však nedošlo – nejvyšší sovětský představitel setrval
v podpoře vládnoucího křídla KSČ, nedošlo ani k žádnému obratu v hodnocení událostí roku
1968.
4. května – Na sjezdu československých dramatických umělců vystoupil s relativně ostrým
projevem k tématu Přestavby významný český herec Miloš Kopecký. Poukázal zejména na
značný formalizmus v přístupu k proklamovaným společenským změnám. Hovořil
o minimální obměně vedoucích politických pracovníků, pro něž byly jakékoliv výraznější
změny nemyslitelné. Proto narážel na „umění včas odejít“, což bylo mířeno zejména vůči
nejzkompromitovanějším představitelům režimu, jakými byli např. Vasil Biĺak nebo Jan Fojtík.
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V projevu vznesl požadavek na zvýšení mravní a duchovní úrovně společnosti s důrazem na
lidská práva, svobodu a toleranci.
18. září – Představitelé opozičního hnutí Československá demokratická iniciativa zaslali
jménem padesáti československých občanů poslancům Federálního shromáždění ČSSR dopis
vyzývající k zahájení demokratizace politických i veřejných poměrů. Požadovali zrušení
všeobecně uplatňovaných kádrových zásad řízení, odstranění cenzury a dezinterpretace
„nepohodlných“ historických skutečností, zlepšení životního prostředí a propuštění
politických vězňů.
3. prosince – Na zasedání vlády ČSSR byl schválen návrh zákona o sociálním zabezpečení.
Provedené úpravy spočívaly v diferencovaném zvýšení všech důchodů s prohloubením
principu zásluhovosti při vyměřování důchodů nových. Cílem opatření bylo posílení vlivu
zásluh z doby pracovní aktivity na výši důchodu u pracujících se středními a vyššími výdělky.
Vláda však zároveň podmínila přijetí tohoto opatření plněním plánovaného růstu národního
důchodu a produktivity práce. Zákon vstoupil v platnost 1. října 1988.
17. - 18. prosince – Na sedmém zasedání ÚV KSČ došlo k velmi výrazné kádrové obměně ve
vedení strany. Na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ rezignoval Gustáv Husák a do čela
strany byl na jeho návrh jednomyslně zvolen Miloš Jakeš. Gustáv Husák však nadále zůstal
prezidentem ČSSR. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1987)
„Okresní ústav sociálních služeb v okrese Most pečuje v současné době o 900 obyvatel
a svěřenců několika typů zařízení. Pro 333 obyvatel jsou prostřednictvím pečovatelské služby
poskytovány další tzv. služby mimoústavní. Tento úsek má 12 pečovatelek z povolání a 46
pečovatelek dobrovolných. Okresní ústav sociálních služeb Most s tímto stavem samozřejmě
spokojen není. Pro budoucnost si proto vytyčil úkoly, mezi nimiž je také racionalizace
pečovatelské služby v nově zřizovaných domech a penziónech s pečovatelskou službou.
V osmé pětiletce bude například uveden do provozu penzión v okrsku 24 v Mostě, další
penzión okrsku 25 a pobočka domova důchodců Janov i pobočka penziónu Lomu-Loučné.
Celkem tak přibude 164 bytových jednotek a dalších 60 lůžek pro staré občany..“ (Výstřižek
z časopisu Průboj, Ústí nad Labem 7. X. 1987)
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Významné události Československa roku 1988
 16. března – Příslušníci Sovětské armády ukončili stahování jaderných raket OTR 22 ze
základny v Hranicích na Moravě. Na území Československa tak údajně neměly zůstat
žádné jaderné zbraně.
 8. - 9. dubna – Na devátém zasedání ÚV KSČ došlo k výrazným změnám ve vedení
strany. Do ústředního výboru bylo kooptováno deset převážně mladších členů.
Z předsednictva byl uvolněn Antonín Kapek, z funkcí vedoucích tajemníků pak Josef
Haman, Josef Havlín a Jindřich Poledník. Do předsednictva KSČ byli nově zvoleni Jan
Fojtík a Ignác Janák, který se zároveň stal generálním tajemníkem ÚV KSS (nahradil
Jozefa Lénárta). Do sekretariátu ÚV KSČ byli nově kooptováni předseda ÚV SSM Vasil
Mohorita a Miroslav Štěpán, který nahradil Antonína Kapka na pozici vedoucího
tajemníka Městského výboru KSČ v Praze.
 28. října – U příležitosti 70. výročí vzniku Československa byl 28. říjen po dlouhé době
opět vyhlášen státním svátkem. Během oslav konaných již v předchozích dnech
vyhlásil prezident Gustáv Husák amnestii týkající se téměř 5 tis. uvězněných osob.
Zároveň bylo zastaveno stíhání dalších 15 tisíc lidí, amnestováni byli rovněž
českoslovenští občané zdržující se v zahraničí, kteří byli odsouzeni za nedovolené
opuštění republiky, v případě, že neprojevují negativní vztah ke státnímu zřízení.
Součástí oslav bylo také uvedení do provozu nového úseku pražské trasy metra metra
B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Dukelská (dnes Nové Butovice) v Praze 5
a tramvajové tratě z Motola na Sídliště Řepy v Praze 6. V odpoledních hodinách 28.
října se na Václavském náměstí shromáždilo několik tisíc osob k poklidné demonstraci.
S akcí již delší dobu dopředu počítaly orgány Státní bezpečnosti, proto bylo asi 140
„rizikových“ osob zadrženo ještě před konáním demonstrace. Proti demonstrujícím na
Václavském náměstí tvrdě zakročily bezpečnostní orgány a demonstrace byla za
použití pendreků, vodních děl, obrněných transportérů a psů rozehnána. 133
účastníků bylo zadrženo, s 29 účastníky bylo zahájeno trestní řízení.
 5. listopadu – V Praze byl ustanoven Československý helsinský výbor – organizace
kladoucí si za cíl podporu zásad Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě z Helsinek ze srpna 1975. Do čela organizace se postavil
Chartista Jiří Hájek. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1988)
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Významné události Československa roku 1989
„MOST – Pečovatelské služby umožňují starým a nemocným lidem i při zhoršení jejich
zdravotního stavu setrvat ve svých bytech v prostředí domácím. V Litvínově je poskytuje pět
pečovatelek z povolání spolu s okrskovou sestrou a téměř dvacet dobrovolných pečovatelek.
V jednom z domů, v němž žije dnes převážná většina občanů nad šedesát let, působí středisko
pečovatelské služby. Celý se postupně mění v dům s pečovatelskou službou. Městský národní
výbor uvažuje zřídit zde v letošním roce klubovou místnost pro všechny nájemníky a navíc
vytypovává další dům, který by v budoucnu sloužil stejným účelům. Není to jednoduché,
protože uvolnění celého bloku pro starší občany úzce navazuje na výstavbu nových bytů a tu
má Litvínov v posledních několika letech velice minimální.“ (Výstřižek z časopisu Průboj, Ústí
nad Labem, 25. I. 1989)
 11. - 17. listopadu – Ve čtyřech velkých městech Severočeského kraje (V Teplicích,
Litvínově, Děčíně a Mostě) se konaly spontánní demonstrace tamních obyvatel
namířené proti neustále se zhoršující kvalitě životního prostředí v Podkrušnohoří.
Funkcionáři místně příslušných výborů KSČ přislíbili občanům, že se otázkami
životního prostředí budou zabývat ve dnech 20. – 25. listopadu.
 17. listopadu – V 16 hodin započalo v Praze 2 na Albertově povolené shromáždění
studentů pražských vysokých škol uspořádané u příležitosti 50. výročí protinacistické
demonstrace během pohřbu studenta Jana Opletala. Sešlo se zhruba 15 tisíc
studentů. Velmi záhy se oficiální manifestace mění v demonstraci vyjadřující
prostřednictvím mluvčích nezávislých studentů odpor k totalitnímu režimu. Studenti
požadují odchod Milouše Jakeše, boj za svobodu, provolávají slávu Chartě 77
a Václavu Havlovi. Shromáždění (za dozoru příslušníků Státní bezpečnosti v civilu) na
Albertově končí dle plánu v 16:40 hod. Průvod studentů se poté vydává na Vyšehrad.
V 17:30 se na Slavíně u hrobu Karla Hynka Máchy schází asi 10 tisíc osob. Po položení
svíček na hrob a zpěvu státní hymny byla ukončena oficiální část shromáždění na
Vyšehradě. Studenti se však nerozcházejí a vydávají se ulicí Na Slupi směrem na
Karlovo náměstí. V 18:25 je průvod u Botanické zahrady zastaven jednotkou
zvláštního určení. Dochází k prvním potyčkám mezi studenty a bezpečnostními
orgány. Průvod mění směr do Plavecké ulice a na nábřeží. Přidávají se další lidé. Velitel
středočeské StB vydává pokyn k zabránění vstupu demonstrantů na Václavské náměstí
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prostřednictvím zablokování Národní třídy. V 19:30 je celá obrovská skupina asi 50
tisíc demonstrantů z obou stran obklíčena na Národní třídě – demonstranti si sedají
na zem a zapalují svíčky. Ve 20:30 začínají pluky Veřejné bezpečnosti, s podporou
dvou obrněných transportérů, postupovat od Národního divadla k davu, čímž vzniká
tlačenice. Příslušníci VB bijí demonstranty bez ohledu na věk a pohlaví obušky, zatčení
jsou odváděni do připravených autobusů. V Mikulandské ulici musejí demonstranti
projít „uličkou smrti“ vytvořenou příslušníky OZU (Odbor zvláštního určení MV – tzv.
červené barety). Dav je rozehnán po 21. hodině. Ve 23 hodin se v Divadle Na zábradlí
schází herci Jaromír Hanzlík, Miroslav Krobot, Jiří Lábus a Ivan Rajmont a se studenty
Divadelní akademie múzických umění (DAMU) a vzniká myšlenka vyhlášení
studentské stávky. Objevuje se zpráva o možných mrtvých. Začala Sametová revoluce.
 19. listopadu – Sloučením všech opozičních iniciativ vzniklo na shromáždění
v Činoherním klubu v Praze Občanské fórum (OF). V provolání byla přednesena výzva
k vyhlášení generální stávky 27. listopadu od 12 do 14 hodin. V Umělecké besedě
v Bratislavě se téhož dne konalo ustavující shromáždění slovenských umělců a
studentů, kteří dali vzniknout hnutí Verejnos´t proti násiliu – slovenské obdobě
Občanského fóra. V reakci na závažné události posledních tří dnů vydal ÚV KSČ pokyn
k uvedení jednotek Lidových milicí do plné pohotovosti. Předseda české vlády
František Pitra byl pověřen přednést v televizním vysílání stanovisko KSČ s výzvou
občanů ke klidu a podpoře stranického vedení.
 29. listopadu – Ve federálním shromáždění byla odhlasována změna ústavy ČSSR.
Vypuštěn byl článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a článek o ustanovení
marxismu-leninismu oficiální státní ideologií.
 30. listopadu – S okamžitou platností byla na československých vysokých školách
zrušena výuka marxismu-leninismu.
 2. prosince – Zrušením vízové povinnosti umožnily rakouské úřady hromadné cesty
občanům ČSSR cesty do Rakouska pouze s platným cestovním pasem.
 3. prosince – Po jednáních mezi představiteli Občanského fóra a KSČ byly provedeny
změny ve složení federální vlády, která se měla skládat z 15 členů KSČ, 1 člena
Československé strany lidové, 1 člena Československé strany socialistické a 3
nestraníků. Veřejnost i představitelé OF a VPN s tímto modelem nesouhlasili a
požadovali od 10. prosince další změny ve struktuře vlády.
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 4. prosince – Významným krokem v oblasti lidských práv se stalo zrušení tzv.
„výjezdních doložek“, které umožnilo československým občanům vyjet i do
nesocialistické ciziny pouze s platným cestovním pasem.
 8. prosince – ÚV KSČ se oficiálně zřekl stalinského pojetí socialismu, mocenského
monopolu a distancoval se od původního vedení strany a podpory invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Prezident republiky Gustáv Husák
vyhlásil amnestii vztahující se na politické vězně.
 29. prosince – Ve Vladislavském sále Pražského hradu byl 9. československým
prezidentem jednomyslně zvolen Václav Havel (https://cs.wikipedia.org/wiki/1989)
Významné události Československa roku 1990
1. ledna - Prezident Václav Havel vyhlásil všeobecnou amnestii.
6. března – Česká národní rada schválila ústavní zákon o změně názvu České socialistické
republiky na Českou republiku.
2. května – Federální shromáždění schválilo zrušení trestu smrti.
5. července
 Václav Havel byl zvolen československým prezidentem
 Poprvé byl slaven státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
9. července
 V rámci cenové liberalizace došlo k nárůstu maloobchodních cen potravin, když
24. května československá vláda rozhodla o odstranění záporné daně z obratu.
19. července – Došlo k nárůstu cen benzínu.
13. října – Václav Klaus byl zvolen předsedou Občanského fóra.
16. listopadu – Federální shromáždění schválilo zákon o navrácení majetku Komunistické
strany Československa. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1990)
„Když v roce 1968 se stěhovali první stařečkové a babičky do zbrusu nového domova
důchodců v Janově u Litvínova, byli přesvědčeni, že jdou do moderního všestranně
vyhovujícího zařízení. Pokud vydrželi deset let, málokdo tomu už věřil, včetně personálu. Na
jednom z posledních plenárních zasedání ONV v Mostě poslanec za Občanské fórum přirovnal
pětipodlažní panelák o kapacitě 300 lůžek k „továrně na smrt“. Brr, to zamrazilo..! Janovský
důchoďák má jednu zásadní nevýhodu, které se nezbaví, ani když sníží počet lůžek na dvě
stovky, o což nyní usiluje. Takové monstrum prostě starým lidem nesedí. Bere jim dříve či
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později pocit domova a soukromí. Už jenom proto, že většinou na těch mobilnějších je dosud
nucena bydlet po dvou v malých místnůstkách – a snadno domyslet v jaké handrkování až
hádky může přerůst soužití odlišných povah. Vžijme se do pocitu člověka, který ví, že
s ubýváním fyzických sil je z nižších pater stěhován stále výš, až může skončit nahoře mezi
„ležáky“. V pokojích o čtyřech postelích, bez šance potěšit se aspoň pohledem z okna na
koruny stromů zahrady, která je mu nedostupná, odkázaný na to, že mu někdo podá jídlo,
napít, vymění mu plenu, odveze ho vykoupat, dá mu jiné prádlo. A dni se nepředstavitelně
vlečou, člověk vděčně přijímá sebemenší vyrušení jejich monotónnosti. Viděli jsme
osmaosmdesátiletou ženu, která ve 4. poschodí raději skáče se židličkou od postele
k umývadlu popřípadě k míse, ale urputně se brání „tomu nahoře“. Charakteru domova
důchodců ten janovský neodpovídá ani skladbou obyvatel. Pohybuje se v něm kolem
padesátky mentálně postižených, pro než se nedostávají místa v sociálních ústavech,
alkoholici, v horní části zdravotnický personál obsluhuje 70 ležících pacientů. Prostě
v mosteckém okrese chybí léčebna dlouhodobě nemocných. Kolik kilogramů živé váhy denně
zvednou ruce zdravotních sester, nikdo nepočítal. Spíše jim to připomenou bolesti v zádech,
v nohách, v pažích. Ke své práci nemají dostatek zdravotnické techniky, za zázrak považují,
když se podaří obstarat opravu vozíku. O nových si mohou nechat pouze snít. Ani s postelemi
uvnitř malých pokojů a úzkých dveřích nelze manipulovat. Chybí dostatek skladových prostor,
…“ (Výstřižek z tisku, Severočeský deník Ústí nad Labem, 23. VI. 1990, Mrazivé dech podzimu
života, Domov, internát, separace)
Fotografie k článku – snímek z pátého patra.
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„MOST – Zástupci Svazu důchodců se byli před několika dny podívat v Domově důchodců
Janov v Litvínově a došli k závěru, že za daných možností se zde starají o obyvatele dobře.
Svůj názor přednesli nyní předsedovi ONV J. Lochnerovi. Stejně jako on vyjadřujeme radost
nad tím, že stav se po všech stížnostech a kritikách (OF, výbor lidové kontroly, občané i SD)
zlepšil. Nyní se připravuje posílení personálu muži v civilní službě, je nutné zlepšovat
podmínky pro práci sester i technického zázemí. Svaz důchodců chce janovský domov
pravidelně navštěvovat i v budoucnu.“ (Výstřižek z tisku Severočeský deník: Ústí nad Labem
5. X. 1990, V Janově lépe.“
„MOST (OV) - „V domově důchodců v Janově se po kritice situace změnila k lepšímu. Také
v ostatních zařízeních okresního ústavu sociálních služeb, které jsme navštívili, se lidé snaží
dělat svou práci poctivě...“, řekl mimo jiné na aktivitu s odměněnými pracovníky ústavu
přednosta Okresního úřadu v Mostě ing. Milan Konečný. Samozřejmě, zdaleka není vše
vyřešeno. Není dokončena léčebna dlouhodobě nemocných, bude třeba dalších penziónů,
podobných tomu nejnovějšímu na Liščím Vrchu v Mostě, ale i peněz a pomoci podniků. Na
Mostecku je ve správě OÚSS 21 zařízení s celkovou kapacitou kolem 1100 míst. Na začátku
příštího roku se v Mostě otevře domov důchodců Astra, staví se další penzión důchodců by
chtěli v Braňanech, avšak o osudu některých zařízení není zatím z finančních důvodů
rozhodnuto. Na aktivu se hovořilo i o tom, že Mostecko by v zařízeních OÚSS tedy bez domů
pečovatelské služby, jež zřizují obce samy, potřebovalo dalších 800 míst. Dnes je v okrese asi
25000 důchodců, z nichž téměř jedno procento zatím marně čeká na umístění.“ (Výstřižek
z tisku Severočeský deník Ústí nad Labem, 21. XII. 1990, Chybí 800 míst)
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Doklad o snižování kapacity v ústavu v roce 1987 – 1990
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Významné události Československa roku 1991
 1. ledna – Byla zavedena vnitřní směnitelnost Československé koruny. Současně se
liberalizoval zahraniční i vnitřní obchod – byla zavedena volná cenotvorba.
 26.–27. ledna – Prvními veřejnými aukcemi byla zahájena malá privatizace.
 23. února – Zaniklo Občanské fórum.
 3. března – proběhlo československé Sčítání lidu, domů a bytů 1991. Poprvé od sčítání
v roce 1950 obsahovalo také otázky týkající se náboženského vyznání občanů. Akci
provedl Federální statistický úřad ČSFR. Na území ČR bylo zjištěno 10 302 215
obyvatel, na území SR 5 274 335 obyvatel, celkem v ČSFR tedy 15 576 550 obyvatel.
 20.–21. dubna – V Praze byla na ustavujícím kongresu založena Občanská
demokratická strana s předsedou Václavem Klausem.
 27. dubna – Bylo založeno Občanské hnutí s předsedou Jiřím Dienstbierem.
 21. června – Byl zahájen poslední transport sovětských okupačních vojsk
z Československa.
 1. července - V Černínském paláci v Praze podepsali zástupci Sovětského svazu,
Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Československa protokol o zániku Varšavské
smlouvy. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1991)
V roce 1991 dochází v Ústavu sociální péče Janov ke snížení stavu klientů na 200.
Významné události Československa roku 1992
 13. února – Československo se stalo 39. zemí připojenou k internetu.
 18. května – Začala první vlna kupónové privatizace, které se zúčastnilo 77 %
oprávněných občanů.
 20. červenec – Václav Havel abdikoval na úřad prezidenta.
 23. července – Představitelé nejsilnějších politických stran ČSFR – ODS (Václav Klaus)
a HZDS (Vladimír Mečiar) se v Bratislavě dohodli na zániku ČSFR.
 1. září – Alexander Dubček utrpěl při automobilové havárii na dálnici D1 u Humpolce
vážná zranění, kterým 7. listopadu t.r. podlehl.
 25. listopadu – Vláda ČSFR schválila ústavní zákon o zániku federace k 31. prosinci
1992.
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 16. prosince – Poslanci České národní rady schválili novou Ústavu České republiky.
 31. prosinec – Ve 24:00 hodin bylo Československo rozděleno na Českou republiku
a Slovenskou republiku.(https://cs.wikipedia.org/wiki/1992)
Významné události roku 1993
 1. ledna – Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika
a Slovenská republika. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě se konalo první
zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 26. ledna – Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky.
 8. února – Proběhla měnová odluka, při které z původní koruny československé
vznikly dvě národní měny: koruna česká a koruna slovenská. Předcházelo jí čtyřdenní
období kolkování československých bankovek.
 22. února – Česká republika se stala členem UNESCO.
 1. března – Vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi ČR, SR, Polskem
a Maďarskem.
 1. srpna – V platnost vstoupil zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který
zrušil promlčecí dobu u skutků z doby od 25. února 1948 do 29. prosince 1989.
 Míra inflace dosáhla 20,8%. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1993)

Významné události roku 1994
 18.–19. listopadu – Proběhly volby do zastupitelstev obcí.
 26. listopadu – Pražský arcibiskup Miloslav Vlk byl jmenován kardinálem titulu Santa
Croce in Gerusalemme.(https://cs.wikipedia.org/wiki/1994)
„LITVÍNOV – Včera byl v litvínovském sídlišti otevřen sociální ústav pro mentálně postižené
ženy „Libuše“. Byl zrekonstruován z bývalého ústavu s týdenním pobytem pro mládež
v secesně vyhlížející vile zcela odlišné od okolí panelové zástavby. Opravy a úpravy trvaly asi
dva roky a ze státní pokladny šlo na ně kolem dvou mil. korun. Nedopadly zcela ke
spokojenosti personálu, který po svém nástupu v polovině listopadu musel vedle
vybavovaného interiéru řešit i některé závady a nedodělky, jak naznačila při včerejším
zahájení vedoucí zařízení Helena Šimůnková. Nicméně Libuše svým vzhledem dnes slibuje, že
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poskytne příjemné útočiště pětadvaceti až třiceti ženám. První z nich již včera čekala
ubytování, další budou postupně přiváženy z jiných ústavů – nejvíce z nedalekého Zátiší, ale
i z Jestřebí, Skalice, Mašťova. Bydlet budou většinou ve čtyřlůžkových pokojích, starat se o ně
bude šestnáctičlenný personál.“ (Výstřižek z tisku, Severočeský regionální deník – SD, Ústí nad
Labem, 16. II. 1994, Libuše pro ženy)
Významné události roku 1995
 česká koruna se stala směnitelnou podle článku VIII. Dohod Mezinárodního
měnového fondu
 zpoplatněno používání dálnic a rychlostních silnic
 Česko vstoupilo do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(https://cs.wikipedia.org/wiki/1995)
 V roce 1995 došlo k významnému historickému předělu - 1. ledna byla Fondem
národního majetku České republiky v rámci procesu privatizace založena akciová
společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, jako nástupce státního
podniku. V souladu s vývojem regionu se stal DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova, a. s., jedním z největších dopravců v severních Čechách. Hustá síť jeho
linek, rozvíjející se od páteře elektrické rychlodráhy, pokrývá plně přepravní potřeby
prakticky celého okresu.
 Rozhodujícím motivem pro vznik akciové společnosti se dvěma hlavními majiteli,
městy Mostem a Litvínovem, byla perspektiva vybudování integrovaného, jednotně
řízeného dopravního systému, který by mohl splňovat požadavky regionu na pružnou
dopravní obslužnost, soustavný rozvoj a zohledňování ochrany životního prostředí,
která v tomto regionu má obzvláště významnou roli. Proto bylo možno zvládnout
nákladný projekt úplného přechodu na plynofikovaný provoz autobusů a energeticky
úsporný provoz tramvají. Svojí úlohu rovněž sehrálo vědomí, že jen takto budovaný
a řízený systém může odpovídat požadavkům budoucnosti a v neposlední řadě
i požadavkům vstupu do Evropské unie. (http://www.dpmost.cz/onas-min1)

„NA MOSTECKU v těchto dnech čeká na umístění do domovů důchodců 33 lidí. Žádost
o bydlení v penzionech pro důchodce podalo 421 občanů.“ (Výstřižek z tisku, ZN NOVINY,
Praha, 30. V. 1995)
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Od 1. 1. 1995 se stává ředitelem Domova důchodců v Janově p. MUDr. Švenda.
Významné události roku 1996
 5. května – Po vítězství nad týmem Kanady ve finále, získalo české hokejové mužstvo
ve Vídni titul mistrů světa.
 31. května – 1. června proběhly volby Poslanecké sněmovny. Z nich sice vyšla vítězně
ODS, avšak pravicová koalice ztratila ve sněmovně většinu, neboť disponovala pouze
99 hlasy proti 101 hlasu opozice. Došlo k ustanovení menšinové vlády v čele
s Václavem Klausem.
 15. a 16. listopadu proběhly v ČR první volby do Senátu. Jelikož to byly první volby,
volilo se v celé republice všech 81 senátorů.
 Byl spuštěn internetový portál Seznam.cz (https://cs.wikipedia.org/wiki/1996)
Významné události roku 1997
 4. ledna – Prezident České republiky Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou.
 30. listopadu podává premiér Václav Klaus demisi z funkce předsedy vlády. Poprvé
v dějinách České republiky padla vláda.
 3. prosince vyšel zákon o územním členění státu – Česká republika byla rozdělena do
14 krajů s platností od 1. ledna 2000.
 16. prosince byl jmenován předsedou vlády Josef Tošovský.(https://cs.wikipedia.org/
wiki/1997)
„MOST – V mosteckém okrese jsou celkem čtyři domovy důchodců. Dva z nich, v LitvínověJanově a v Meziboří, zůstaly pod řízením okresního úřadu v Mostě jako samostatné
rozpočtové organizace. Oba jsou plně obsazeny. Mezibořský domov byl koncipován a je
využíván jako domov pro seniory už zcela odkázané na odbornou pomoc a péči. Je moderně
vybaven. Po rekonstrukcích se změnily k lepšímu i podmínky janovského domova. Dva další
domovy důchodců řídí Městská správa sociálních služeb v Mostě. Dohromady mají kapacitu
192 lůžek. Jsou také plně obsazeny. Na domov důchodců se, pro vzrůstající počet starých lidí,
potřebných ve zvýšené pečovatelské pomoci, změnila část bývalého domova penzionu pro
důchodce Astra. Nyní v jedné budově žijí obě skupiny důchodců. Ti, kteří jsou v základních
potřebách soběstační, i senioři, odkázáni na personál. Ve všech domovech narůstá věkový
průměr obyvatel, přibývá důchodců nad osmdesát let věku. Je tomu tak i v penzionu
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v Dvořákově ulici. Přestože by mnozí z ležících měli patřit do péče specializovaného
mezibořského domova, i tady personál o ně většinou pečuje až do posledních chvil jejich
života. Je to moderní zařízení. V mosteckých domovech žijí senioři v oddělených bytech,
s vlastním zařízením. Například ve zmíněném domově ve Dvořákově ulici zaplatí za ubytování
měsíčně 1080 korun, za služby 1120 korun a za stravu 1530 korun. Ve všech domovech
důchodců je v současnosti plně zajištěna péče dostatečným počtem odborného personálu.
Problémem Mostecka je spíše nedostačující kapacita domovů důchodců, na umístění do nich
čekají desítky žadatelů.“ (Výstřižek z tisku, Ústecký deník, Ústí nad Labem 14. X. 1997,
V domovech narůstá věkový průměr obyvatel)
Prádelna a kolektiv Domova důchodců v Janově
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Významné události roku 1998
 2. ledna – Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické vlády.
 12. ledna – Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz
 20. ledna – Václav Havel byl zvolen českým prezidentem na druhé funkční období.
 22. února – Čeští hokejisté získali na Zimních olympijských hrách v Naganu zlaté
medaile.
 19. června a 20. června – V předčasných parlamentních volbách poprvé zvítězila ČSSD
(32,31 %). ODS získala 27,74 % hlasů, KSČM 11,03 %, KDU-ČSL 9 % a Unie Svobody
8,6 %.
 22. července – Byla jmenována vláda Miloše Zemana.
 Pivovar v Mostě byl uzavřen. (https://cs.wikipedia.org/wiki/1998)

Významné události roku 1999
 12. března – Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO
 12. květen – Zemanova vláda rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny Temelín
 15. květen – čeští hokejisté získali titul mistra světa
 červenec – vládním usnesením č. 741 byla odsouhlasena nová podoba dálničních sítí
(https://cs.wikipedia.org/wiki/1999)

Významné události roku 2000
 1. ledna – Začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů.
 1. března – Komerční spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Českého Mobilu
(dnešní Vodafone Czech Republic).
 v dubnu – Založena akciová společnost Škoda Holding.
 12. listopadu – Krajské a senátní volby
 12. listopadu – dalšími statutárními městy se staly Jihlava, Kladno a Most.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/2000)
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Stav klientů v roce 2000

Významné události roku 2001
 duben – Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD.
 13. května – Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve finále porazilo
mužstvo Finska v poměru 3:2 po prodloužení.
 26. května – Cyril Svoboda byl zvolen předsedou KDU-ČSL.
 Založena česká liberální politická strana Cesta změny.
 Proběhlo Sčítání lidu 2001. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2001)

V roce 2001 byla organizace
přejmenována na Domovy
důchodců a ústav sociální
péče Litvínov.
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V roce 2001 jsou do Ústavu sociální péče na Zátiší přestěhováni muži z Ústavu sociální péče
Hamr, Komenského 70

Významné události roku 2002
 únor – vznikla česká Liberální reformní strana
 10. června byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín
 14. června a 15. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 12. července byl Vladimír Špidla jmenován předsedou vlády.
 12. srpna začaly katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha
místech byla překročena úroveň stoleté vody. V jižních Čechách byla menší povodeň
již 8. srpna. Stav ohrožení byl odvolán až 18. srpna.
 21.–22. listopadu se konal summit Severoatlantické aliance v Praze.
 31. prosince ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž
pravomoc

přešla

od

1.

ledna

2003

(https://cs.wikipedia.org/wiki/2002)
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na

obce

s

rozšířenou

působností

Významné události roku 2003
 1. ledna - Obce s rozšířenou působností zahájily svoji činnost.
 28. února – Václav Klaus zvolen prezidentem
 Od pátku 13. června do soboty 14. června proběhlo celostátní referendum o vstupu
České republiky do Evropské unie. Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3% hlasujících.
Volební účast byla 55,2%. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2003)

Od tohoto roku začaly pracovnice volnočasových aktivit psát kroniky o děním v Domově.
V 11/2003 p. ředitel MUDr. Švenda zemřel a od 6/2003 přebírá funkci p. ředitelka Ing.
Kreidlová.
Domov důchodců v roce 2003
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Senioři při taneční zábavě – rok 2003

Významné události roku 2004
 16. února Na následky leukémie zemřel v Praze ve věku 64 let český herec, bavič
a spisovatel Miloslav Šimek.
 1. května Rozšíření Evropské unie o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko
 4. srpna Český prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.
 16. srpna Na následky autonehody zemřel trenér české hokejové reprezentace Ivan
Hlinka.
 6. listopadu Krajské a senátní volby v České republice skončily. Za vítěze krajských
voleb lze označit ODS (36,35 %), za nimi následují KSČM (19,68 %), ČSSD (14,03 %)
a

KDU-ČSL

(10,67 %).

Účast

v

(https://cs.wikipedia.org/wiki/2004)
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krajských

volbách

činila

29,62 %.

Oslava dne matek - vystoupení dětí z Mateřské školy - 2004

Významné události roku 2005
 3. ledna – Český státní rozpočet za rok 2004 skončil se schodkem 93,5 miliardy Kč.
Schodek je o 21,5 miliardy korun nižší, než předpokládal návrh rozpočtu. Na jeho
snížení má zásluhu vyšší příjem státu zejména z daní.
 25. dubna – Předsedové stran bývalé české vládní koalice – ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
– podepsali smlouvu o politické spolupráci, která má umožnit vznik nové vlády v čele
s dosavadním ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem (ČSSD). Dosavadní
předseda vlády Stanislav Gross následně podal demisi, kterou prezident Václav Klaus
přijal.
 15. května – Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve finále porazilo
mužstvo Kanady v poměru 3:0.
 2. prosince – 200. výročí bitvy u Slavkova, velká rekonstrukce průběhu boje; největší
vojenská rekonstrukce bitvy v Evropě (https://cs.wikipedia.org/wiki/2005)
„Litvínov – Litvínovská radnice chce zvýšit počet míst v penzionech pro důchodce. Nyní totiž
nedokáže uspokojit všechny zájemce o umístění v nich. Eviduje 400 žádostí, ve čtyřech
penzionech je ale ubytováno jen 127 seniorů. Město proto bude jednat o možnosti odkoupení
hotelového domu od společnosti B.U.T. a navýšení počtu míst v penzionech o dalších 180, řekl
včera litvínovský starosta Karel Zdražil (Nezávislí)“ (Výstřižek z tisku Ústecký deník, Ústí nad
Labem 26. XI. 2005)“
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Klienti Domova při vánočním vystoupení - 2005

Významné události roku 2006
 2.–3. června – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2006.
Došlo k unikátní situaci. Volby vyhrála pravicová ODS, přesto dopadly patem.
Středopravice (ODS, KDU-ČSL a Zelení) a Levice (ČSSD a KSČM) získaly po 100
mandátech. Nastala složitá politická situace a složité sestavování středopravicové
trojkoaliční vlády pod vedením Mirka Topolánka (ODS).
 3. července – Měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny není otevřena žádná cesta
k nové vládě. ČR spěje k ústavní krizi.
 3. srpna – Dva měsíce po volbách do PS ČR stále není vyřešena povolební krize.
Topolánek nabízí 2 řešení: menšinová vláda ODS, předčasné volby
 16. srpna – Mirek Topolánek byl jmenován předsedou vlády.
 3. října – Poprvé po roce 1989 (Sametové revoluci) nedostala vláda důvěru.
 8.

listopadu

–

Mirek

Topolánek

(https://cs.wikipedia.org/wiki/2006)
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jmenován

podruhé

předsedou

vlády

Vzpomínky z roku 2006
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Významné události roku 2007
 8. ledna – Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly zcela přerušeny.
 21. prosince – Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru. Lze
tak cestovat již 24 evropskými státy bez hraničních kontrol. (https://cs.wikipedia.org/
wiki/2007)
Vzpomínky z roku 2007
Divadelní představení 19. 3. 2007 „Vzpomínky na Vladimíra Dvořáka“
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Návštěva pana ministra Nečase v DD Janov
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Významné události roku 2008
 15. února – Václav Klaus byl znovu zvolen prezidentem České republiky. Jeho mandát
vypršel v roce 2013.
 8. června – Česká republika a Spojené státy podepsaly smlouvu o instalaci radaru
protiraketové obrany v Brdech.
 31. srpna – Byla ukončena platnost padesátihaléřových mincí a dvacetikorunové
bankovky.
 9. října – ČSSD vyhrála krajské volby ve všech krajích České republiky s výjimkou
hlavního města Prahy, kde tyto volby neprobíhaly.
 17. listopadu – na litvínovském sídlišti Janov došlo ke střetům mezi policii
a radikálními příznivci Dělnické strany, kteří se snažili projít převážně romským
sídlištěm. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2008)
V roce 2008 dochází ke změně názvu na Domov pro seniory Litvínov-Janov, příspěvková
organizace
Do 4/2008 byla ředitelkou p. Ing. Kreindlová od 5/2008 se stává p. ředitelem Jiří Šimůnek,
který byl v této době již p. ředitelem Ústavu sociální péče v Zátiší 177.
Vzpomínky z roku 2008
Vyhlášení nej tanečnice, sympaťačky
a elegána
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Významné události roku 2009
 1. ledna
Česká republika se stala předsednickou zemí Rady Evropské unie.
Slovenská republika přešla na společnou evropskou měnu – euro.
 8. května – Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Na její
místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fischera.
 3. listopadu – Český prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu, která tak
byla definitivně ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. Prezident Klaus tak
učinil poté, co Ústavní soud České republiky rozhodl, že tento dokument není
v rozporu s českým ústavním pořádkem. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2009)
Od 1.1.2009 dochází ke sloučení Domova pro seniory Litvínov, příspěvková organizace, v ul.
Křížatecká čp. 16. s Ústavem sociální péče, který byl od 1. 1. 2008 změněn na název Domovy
sociálních služeb Litvínov, p. o. Kapacita byla schválena Radou Ústeckého kraje od 1. 1. 2009,
počet lůžek: 170. Poskytují se zde dvě pobytové služby. Od této doby se za naše pracoviště
začaly zpracovávat výroční zprávy.
1. Domovy pro seniory
Cílovou skupinou jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu a v důsledku trvalých změn vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.
Na tomto pracovišti je mj. zajištěna pomoc klientům při zvládání běžných denních úkonů
v péči o svou osobu jako je např. pomoc při hygieně, oblékání, podávání stravy a nápojů,
úklidu. Rovněž jsou zajišťovány volnočasové aktivity pro klienty. Každý den mají klienti
možnost si vybrat z nabídky volnočasových programů např. kroužek pečení, muzikoterapie,
filmové dopoledne, výlety, nebo různé pracovní terapie v ergodílnách.
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2. Domov se zvláštním režimem
Cílovou skupinou jsou muži od 55-ti let věku, kteří trpí chronickým duševním onemocněním,
nebo mírným až středním stupněm psychiatrického postižení, jejichž postižení však
nevyžaduje každodenní lékařskou péči. Služby jsou zde poskytovány obdobně, jako v domově
pro seniory, včetně volnočasových aktivit.
Na obou pracovištích jsou zřízeny sociální úseky, které zajišťují veškerou agendu spojenou
s přijímáním klientů, dále zajišťují výplaty důchodů, správu depozit, vyřizují potřebné
dokumenty klientů na úřadech apod. Se všemi klienty, popř. zákonnými zástupci byly sepsány
nové Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Ve smlouvách byly provedeny úpravy, které
souvisely s uvedením Zákona, o sociálních službách č. 108/2006 Sb. do praxe od roku 2007.
Nově byly ke smlouvám s klienty sepsány Dohody o pravidlech poskytování služby sociální
péče. V těchto dohodách si klienti blíže vymezují pravidla, přání a způsob poskytování sociální
služby. Smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2010 pro případ, že dojde
k důležitým legislativním změnám v oblasti sociálních služeb a bude nutné tyto změny
zahrnout do nových smluv s klienty. Nové smlouvy budou s klienty opět sepsány od
1. 1. 2011.
Jsme zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří se kterou
spolupracujeme.
Vlastní objekt byl stavebně dokončen v roce 1969, skládá se ze tří částí. Jedná se o panelový
skelet kombinovaný cihlami s plochou střechou.
a) Obytná část má 1 podzemní podlaží (PP) a 5 nadzemních podlaží (NP). Podlaží jsou
přístupna buď schodištěm nebo dvěma výtahy.
V 1. PP se nachází dílny údržby, sklady a technologické rozvody tepla, vody apod..
V 1. NP je kantýna s posezením pro klienty a návštěvy. Nachází se zde vchod na venkovní
terasu s bezbariérovým přístupem do zahrady. V jednotlivých křídlech budovy jsou kanceláře
personálu DpS, pokoj pro hosty, ergo dílny a ergo kuchyňka oddělení.
Ve 2. NP je umístěno ošetřovatelské oddělení domova.
Ve 3. NP je umístěno oddělení domova pro pohyblivé klienty a rehabilitační oddělení
s masážní vanou a perličkovou koupelí.
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Ve 4. NP je umístěno oddělení domova pro klienty s poruchami paměti a

problémy

s orientací apod. a knihovna.
V 5. NP je oddělení domova pro klienty částečně nebo zcela samostatné.
b) Část stravovací – ( dvoupodlažní), která je propojena s obytnou částí v obou podlažích.
V 1. podlaží je hlavní vstup do budovy, vstupní hala s posezením, recepcí a místnost pro
kuřáky. V severní části je umístěna prádelna, která byla v roce 2009 zcela zrekonstruována. Ve
2. podlaží je umístěna jídelna pro klienty, jídelna pro zaměstnance a kompletní stravovací
provoz, který prošel ve druhé polovině roku 2008 rekonstrukcí.
c) Technická část - zde je umístěná výměníková stanice (objekt je napojen na horkovod)
a plynová kotelna, jako náhradní zdroj. Nad kotelnou je umístěna údržbářská dílna.
Zahrada, o rozloze přes 20 tis.m 2. Na zahradu je možný vstup z haly v 1. NP hlavní budovy
nebo kolem objektu po chodníku. Pro techniku při větších úpravách byl zřízen boční vjezd do
zahrady ze zásobovací komunikace. Řešení pravidelné části zahrady s centrálním volným
prvkem pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla výstavba samotného objektu.
V jižní části pozemku je pozůstatek ovocného sadu na terasovitě uspořádaném terénu.
Pozemek je v současné době využíván jen částečně.
Stávající komunikace jsou ve špatném technickém stavu a jsou tak nevhodné pro osoby
s omezenou pohyblivostí. Nově je vybudovaná rampa pro přístup na zahradu i pro imobilní
klienty. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší zpevněná plocha s venkovním
grilem. Dvě třetiny pozemku jsou zcela bez komunikací. Provádí se zde pouze základní údržba
v podobě sekání trávníku. Stav zahrady vyžaduje celkovou rekonstrukci.
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Vzpomínky na rok 2009
V tomto roce náš Domov oslavil 40. výroční od jeho vzniku

„Radní paní Janu Ryšánkovou vítá na oslavách p. ředitel Jiří Šimůnek“
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Významné události roku 2010
 17. únor – Nejvyšší správní soud rozpustil krajně pravicovou Dělnickou stranu.
 23. května – Česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji,
když ve finále porazila Rusko 2:1.
 28.–29. května 2010 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhrála ČSSD těsně následovaná ODS. Do sněmovny se dále dostaly strany TOP 09,
KSČM a Věci veřejné. V důsledku volebních výsledků rezignoval předseda ČSSD Jiří
Paroubek následovaný předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou, předsedou Zelených
Ondřejem

Liškou

a

Milošem

Zemanem

předsedou

SPOZ.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/2010)

Na obou pracovištích jsou zřízeny sociální úseky, které zajišťují veškerou agendu spojenou
s přijímáním klientů, dále zajišťují výplaty důchodů, správu depozit, vyřizují potřebné
dokumenty klientů na úřadech apod. Se všemi klienty, popř. jejich zákonnými zástupci byly
sepsány Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Naše příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je

zakládajícím členem

Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří se kterou spolupracujeme.
a) Obytná část má 1 podzemní podlaží (PP) a 5 nadzemních podlaží (NP). Podlaží jsou
přístupna buď schodištěm nebo dvěma výtahy.
V 1. PP se nachází dílny údržby, sklady a technologické rozvody tepla, vody apod.
V 1. NP je kantýna s posezením pro klienty a návštěvy. Nachází se zde vchod na venkovní
terasu s bezbariérovým přístupem do zahrady. V jednotlivých křídlech budovy jsou kanceláře
personálu DpS, pokoj pro hosty, ergo dílny a ergo kuchyňka oddělení, ve druhé části 1. NP
slouží klientům se zvláštním režimem.
2.- 5. NP slouží k ubytování klientů domova pro seniory.
b) Část stravovací – ( dvoupodlažní), která je propojena s obytnou částí v obou podlažích.
V 1. NP je hlavní vstup do budovy, vstupní hala s posezením, recepcí a místnost pro kuřáky.
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V severní části je umístěna prádelna, která byla v roce 2009 zcela zrekonstruována. Ve
2. podlaží je umístěna jídelna pro klienty s odděleným prostorem pro různé činnosti jídelna
pro zaměstnance a kompletní stravovací provoz, který prošel ve druhé polovině roku 2008
rekonstrukcí.
c) Technická část - zde je umístěná výměníková stanice (objekt je napojen na horkovod)
a plynová kotelna, jako náhradní zdroj pro zabezpečení dodávek tepla a teplé vody do
objektu v době výpadku horkovodu. Plynové kotle byly v roce 2010 instalovány nově v rámci
celkové rekonstrukce a jsou řízeny automaticky, bez nutnosti přítomnosti obsluhy.
V roce 2010 proběhla na pracovišti Křížatecká č.p. 16 rekonstrukce elektrických rozvodů.
Celou rekonstrukci financoval Krajský úřad Ústeckého kraje.
Součástí nové elektroinstalace jsou také prvky ochrany a bezpečí před úrazem elektrickým
proudem a požárem. Také byl nově osazen náhradní zdroj elektrické energie, který zásobuje
elektrickým proudem objekt v době výpadku elektrické energie ze sítě. Jedná se
o Motorgenerátor 90kVA, který je napojen na soustavy nutné pro zabezpečení základních
funkcí objektu (osvětlení, evakuační výtah, technické místnosti pro telekomunikaci,
informační požární systém, zabezpečení stravovací části včetně kuchyně).
V rámci rekonstrukce elektro byly vybudovány i rozvody telekomunikační včetně zařízení,
které umožní každému klientovi využít na pokoji základní i rozšířenou nabídku TV programů,
připojení na internet a nový IP telefon.
Z investiční dotace „podpora pro rozvoj seniorů“ byly v roce 2010 v zahradě vybudovány dvě
pergoly, lavičky a stoly za účelem kvalitního odpočinku a relaxace. K příjemnému odpočinku
přispěla i koupě zahradní houpačky.
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Vzpomínky z roku 2010
Povídání o kočkách – 3. listopadu nás navštívila paní Lucie Novotná, která nám velice
poutavě a zajímavě povídala o různých kočičích plemenech a chovu koček jako takovém.
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Vystoupení MŠ a ZUŠ 7. prosince 2010
„Další z akcí, která nám ukrátila čekání na Vánoce byla návštěva dětí z litvínovské MŠ. Děti
měly pro nás připravené pásmo písniček, říkadel a tanečku. Po jejich vystoupení přišel na
řadu také pan Gaertner s jeho malými grifonky, kteří nás rozesmály a potěšili se svými
převleky Mikuláše, čerta a anděla. Do programu se lehce nechaly stáhnout i děti, které se
velice rády zapojily do drezúry psů na připravené mini překážkové dráze.“
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Významné události roku 2011
 25. až 26. března proběhlo v Česku celostátní sčítání lidu, domů a bytů, které
zajišťoval Český statistický úřad.
 28. března – Jiřímu Kajínkovi byla opět zamítnuta žádost na obnovení procesu.
 31. března – přestala platit česká bankovka v hodnotě 50 Kč, v komerčních bankách ji
lze vyměnit následující rok, v ČNB následujících 6 let.
 23.

prosince

–

konal

se

státní

pohřeb

Václava

Havla.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/2011)
Na pracovišti Křížatecká 16, došlo od 1. 1. 2011 ke snížení kapacity pro poskytovanou službu
Domov pro seniory. Kapacita byla schválena Radou Ústeckého kraje na počet lůžek 160.
O snížení kapacity bylo požádáno z důvodu narůstajícího zájmů uchazečů i stávajících klientů
o jednolůžkové pokoje. Obytná část zůstala stejná jako v předchozím roce.
V roce 2011 probíhalo tzv. ladění a donaistalování „jednotné datové sítě“.
V roce 2011 se zrealizovala další etapa výměny zastaralých oken a balkónových sestav za
plastová, což přispělo spolu s nastavením regulace tepla dodávaného do objektu k vyššímu
komfortu klientů a zároveň k úsporám na tepelné energii.
Rok 2011 přinesl také změnu v úklidové a mycí hygieně. Úklid a mytí nádobí je zajištěn
v celém objektu prostředky firmy NORK s.r.o. Jedná se o dávkovací systém, který zajistí
správné nastavení koncentrace mycích a dezinfekčních prostředků. Objekt je nejen správně
dezinfikován, ale zároveň nové prostředky zpříjemnily a zjednodušily práci personálu. Tento
krok přinese také finanční úsporu. V předešlém roce, došlo k opravě kamerového systému,
což zajistilo kvalitnější dohled nad majetkem organizace a bezpečností klientů.
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Vzpomínky z roku 2011

„Dne 27. dubna 2011 se konala v našem zařízení Velikonoční mše. Jako již tradičně
bohoslužbu sloužil pan farář Grzegorz Czerny z kostela sv. Michaela Archanděla v Litvínově.
Ta zde proběhla již po několikáté a obyvatelé projevují stále větší zájem. Dnešní mše se
zúčastnilo 40 klientů. Duchovní podpora pana faráře poskytla vzpruhu všem přítomným
a naše společná spolupráce bude i nadále pokračovat.“
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Významné události roku 2012
 6. ledna Papež Benedikt XVI. oznámil, že pražský arcibiskup Dominik Duka bude
18. února jmenován kardinálem.
 11. ledna – Vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích a poslala zákon do
Poslanecké sněmovny.
 8. února – Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy České republiky, jíž byla
zavedena přímá volba prezidenta ČR
 14. září – Kvůli hromadným otravám metanolem vláda České republiky vyhlásila
plošnou prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20 % čistého lihu – viz
Metanolová aféra.
 5. října – přejmenování Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/2012)
V roce 2011 a 2012 se zrealizovala další etapa výměny zastaralých oken za plastová, což
přispělo spolu s nastavením regulace tepla dodávaného do objektu k vyššímu komfortu
klientů a zároveň k úsporám na tepelné energii.
Vzpomínky na rok 2012
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Významné události roku 2013
 1. ledna – Prezident České republiky Václav Klaus vyhlásil ve svém novoročním
projevu částečnou amnestii.
 11. a 12. ledna – V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (24 %)
a Karel Schwarzenberg (23 %). Volby se účastnilo 61,31 % voličů.
 25. a 26. ledna – Miloš Zeman zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb
 7. března – skončilo druhé prezidentské období Václava Klause.
 8. března – funkce hlavy státu se ujal první přímo zvolený prezident České republiky
Miloš Zeman, ve Vladislavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou komor
Parlamentu České republiky složil Ústavou předepsaný prezidentský slib.
 2. června Česko zasáhla další povodeň, která úplně skončila 15. června
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 10. července – prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval novou vládu České
republiky
 20. srpna – Proběhlo historicky druhé hlasování o žádosti o rozpuštění Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Pro usnesení o žádosti prezidentu České
republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny hlasovalo 140 poslanců, proti bylo 7. Pro
hlasovalo 70 % z celkového počtu 200 poslanců, minimální Ústavou ČR předepsané
kvórum činilo 60 % resp. 120 poslanců.
 28. srpna – Prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Zároveň vyhlásil termín předčasných voleb na 25. a 26.
října 2013.
 25. a 26. října – proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, šlo o první české volby do Poslanecké sněmovny PČR od roku 1990,
které se uskutečnily na podzim. Vítězem se stala ČSSD. (https://cs.wikipedia.org/wiki/
2013)
Vzpomínky z roku 2013
K 31. 12. 2013 odchází do starobního důchodu p. ředitel Jiří Šimůnek
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V roce 2013 byla dokončena výměna zásobníků teplé vody za nové. Zároveň byla
provedena oprava podlahy celé výměníkové stanice.

Vstupní hala byla pokryta WiFi signálem, který mohou využít jak klienti, tak návštěvy.

Investiční akce rekonstrukce balkonů

98

Vzhledem ke stoupající poptávce zájemců o pobytové služby pro osoby s Alzheimerovou
nemocí nebo jinými typy demence, jsme v roce 2013 začali připravovat materiální
a technické podmínky pro otevření nové pobytové služby Domovy se zvláštním režimem pro
osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence.
Chodba oddělení pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence
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Významné události roku 2014
 1. ledna Začal být účinný nový občanský zákoník.
 17. ledna – Bohuslav Sobotka byl jmenován předsedou vlády České republiky.
 29. ledna – Byla jmenována vláda Bohuslava Sobotky.
 8. července – Armáda České republiky utrpěla největší ztrátu v novodobých dějinách,
kdy při sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagrám zemřeli čtyři čeští
vojáci, spolu s dalšími 12 tamními oběťmi. Pátý český voják byl těžce raněn a 14.
července zemřel.
 20. září – Náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel byl zvolen předsedou
vojenského výboru NATO. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2014)

Od 1. 1. 2014 dochází v této budově k rozšíření poskytovaných služeb a ke změnám vymezení
okruhu osob, kterým se služby poskytují. Ředitelem organizace se stává p. ředitel Ing.
Vladimír Vopelka
Domov pro seniory
Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku, kteří v důsledku trvalých zdravotních změn
vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem
Cílovou skupinou jsou muži s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí od 41
let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy
s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním, porozuměním, problémy se zvládáním
každodenních běžných činností, a proto nemohou žít ve svém domácím prostředí a potřebují
trvalou podporu a pomoc.
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Domov se zvláštním režimem
Od 1. 1. 2014 poskytujeme novou sociální službu Domov se zvláštním režimem pro osoby
s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, kde cílovou skupinou jsou osoby,
u kterých byla stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence od 55 let
věku.
Domov se zvláštním režimem je umístěn ve 4. poschodí budovy DSS v odděleném křídle
(oddělení B).
Stáváme se členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb a členem Alzheimer´s Support
Center Czech Republic.
V roce 2014 byla zrekonstruována střecha na výměníkové stanici.
V Domově jsou pokoje s balkónem, které jsou vybaveny standardním účelným nábytkem
s úložným prostorem, polohovacími lůžky s mechanickým či elektrickým ovládáním,
umyvadlem s teplou a studenou vodou.
V budově je výtah (nákladní i osobní) a bezbariérový přístup. Technické vybavení pokoje protipožární čidla, přípojka na internet a telefon, signalizační přivolávací zařízení s možností
dálkového ovládání, zesílená skla v oknech, kličky u oken s možností uzamknutí, svítidlo
stropní, svítidlo nad umyvadlem, set-top-box. Podlahy jsou pokryty linoleem.
Jídelna a prostor pro volnočasové aktivity v pobytové službě Domov se zvláštním režimem
pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence
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Oprava zásobovací komunikace Křížatecká 16

Oprava střechy na výměníkové stanici Křížatecká 16

Oprava oplocení Křížatecká 16
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Vzpomínky z roku 2014
Rozloučení s létem
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Významné události roku 2015
 5. ledna – Bylo zjištěno, že prezidentský kancléř Vratislav Mynář koupil vilu ve
Strašnicích za 5,5 miliónu korun, přičemž původně stála 8,25 milionu korun. Tento fakt
vyvolal určité kontroverze. Mynář se hájí tím, že objekt je v havarijním stavu.
 27. ledna – Projevem prezidenta Miloše Zemana u příležitosti 70. výročí osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi začala kauza Hitler je gentleman.
 6. července – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
 13. a 14. září – Českem projela hlavní část konvoje americké armády Danube Ride
z bavorské základny ve Vilsecku na cvičení NATO Brave Warrior 2015.
 19. září – Po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka
v Praze (https://cs.wikipedia.org/wiki/2015)
Celková kapacita Domovů sociálních služeb Litvínov od roku 2015 je 300 klientů. Z toho na
pracovišti Zátiší (Domov pro osoby se zdravotním postižením) 130 klientů a na pracovišti
Křížatecká 170 klientů (Domov pro seniory 117 klientů, Domov se zvláštním režimem pro
osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí 16 klientů, Domov se
zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence 37 klientů).
Od 1. 1. 2015 jsme navýšili kapacitu oddělení Domova se zvláštním režimem pro osoby
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence na 37 klientů, kteří využívají prostor celého
4. oddělení.
Ostatní části budovy jsou beze změn. Služba Domov pro seniory se nyní poskytuje na 2., 3.,
a 5. podlaží.
Od 1. 1. 2015 vznikla nová sociální služba – Sociálně terapeutická dílna – Kavárna Jitřenka.
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba preventivní péče poskytovaná bezplatně.
Svůj provoz zahájila v květnu 2015. Podporuje dospělé osoby se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení v rozvoji pracovních a sociálních dovedností. Službu mohou
využívat mentálně postižení lidé a lidé s kombinovaným postižením, kteří nejsou z důvodu
zdravotního postižení umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.
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Tato kavárna nahradila provoz bývalé kantýny. I zde mají klienti Domova možnost zakoupit si
potraviny, hygienické potřeby.

V roce 2015 došlo k rekonstrukci datové sítě, která byla již zastaralá, řešená postupným
přidáváním jednotlivých segmentů, mezi některými segmenty sítě bylo spojení pouze
bezdrátové (wifi), což výrazně zpomalovalo a rušilo stabilitu celé sítě. Bylo nezbytné
vybudovat jednotnou strukturovanou datovou síť. Nová datová síť zajišťuje kvalitní a stabilní
připojení k internetu a zároveň umožňuje propojení datových sítí budov Zátiší a Křížatecká.
Na konci roku 2015 došlo k zateplení celé budovy vč. technického krčku.
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Zateplení budovy Křížatecká 16

Rozšíření DZR pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence Křížatecká 16

V tomto roce dochází ke změně organizační struktury, kdy se zavádějí do praxe dva úseky a to
úsek sociální a úsek ošetřovatelské péče.
Mobilní klienti docházejí na ošetření, převazy aj. na úsek ošetřovatelské péče a zároveň tak
i za lékařem, který k nám dochází. Za ostatními chodí diplomované sestry na jednotlivá
oddělení.
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Rozšíření parkoviště Křížatecká 16

Vzpomínky z roku 2015
Letní setkání seniorů na Hipodromu v Mostě
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Významné události roku 2016
 1. ledna Ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu z nich
převedlo do dálniční sítě.
 16. února – V archivu Národního muzea byla po 231 letech identifikována skladba Per
la ricuperata salute di Ophelia vytvořená společnou prací skladatelů Mozarta
a Salieriho u příležitosti uzdravení anglické operní pěvkyně Nancy Storaceové.
 26. února – Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie viru chřipky v Česku.
 28. června – Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které
jedincům žijícím ve stejnopohlavním páru zapovídalo právo adoptovat dítě.
 1. prosince
Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb
České a slovenské loutkařství bylo zapsáno na seznam děl ústního a nehmotného
dědictví lidstva UNESCO. (https://cs.wikipedia.org/wiki/2016)
Od roku 2016 jsme zavedli interní projekt Důstojný život až do konce pro klienty všech
poskytovaných služeb na pracovišti Křížatecká 16. Jedná se o bezplatnou službu klientům,
jejímž smyslem je zajistit důstojné a příjemné chvíle na sklonku života u klientů/uživatelů
v terminálním stadiu, dle individuálních potřeb klienta/uživatele alespoň 1 x denně.
Za terminální stadium života je označena konečná fáze života, hraniční stadium mezi životem
a smrtí. Terminální stav klienta/uživatele – identifikuje lékař a vedoucí úseku ošetřovatelské
péče, která zajistí informování garanta projektu, který předá informaci odpovědné pověřené
osobě.
Nabízíme tak:
 Možnost důstojně odejít ve známém prostředí, za zvýšené péče ošetřovatelského
personálu, se kterým má klient/uživatel vybudovaný osobní vztah, oproti anonymitě
zdravotnického zařízení.
 Možnost ulehčit tuto poslední etapu života pomocí zklidňujících a uvolňujících masáží,
poslechem oblíbené hudby, cítěním a vnímáním příjemné vůně a v neposlední řadě
odejít s pocitem že člověk není sám.
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Uvolňovací techniky nabízíme také klientům v rámci individuálního plánování, kteří jsou
trvale upoutáni na lůžko a nepřáli si vzhledem ke svému onemocnění účastnit společných
akcí, či volnočasových aktivit, nebo těm, kde si rodina nepřála hovořit o smrti a klient měl
zájem o uvolňovací techniky.
V roce 2016 došlo k rekonstrukci koupelen a sociálního zařízení. Na 3. oddělení (DpS) je toto
sociální zázemí vytvořené ze 3 pokojů společné vždy pro 2 sousedící pokoje celkem pro 6
pokojů.
Na 5. oddělení (DpS) byla tato sociální zázemí přímo zabudována v 6 dvoulůžkových velkých
pokojích.
V roce 2016 byla zakoupena nová elektricky polohovatelná lůžka pro klienty, kteří jsou trvale
upoutáni na lůžko.

Rekonstrukce pokoje a sociálního zázemí 5 NP
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Rekonstrukce sociálního zařízení na pokoji 3. NP

Vzpomínky z roku 2016
1. ročník Janovského sedmiboje
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Rekonstrukce kuchyňky 3. NP

Zahájení využívání relaxační místnosti pro klienty i zaměstnance organizace
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Významné události roku 2017
 19. května – Česká republika se ujala předsednictví v Radě Evropy
 23. května – Český prezident Miloš Zeman podepsal milost pro Jiřího Kajínka
odsouzeného za dvojnásobnou nájemnou vraždu.
 20.–21. října – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017,
které vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě ODS následované Piráty
 6. prosince – Prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem.
 13. prosince – Prezident Miloš Zeman jmenoval první vládu Andreje Babiše.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/2017)
V roce 2017 jsme zavedli do praxe psycho-biografický model péče o klienta.
Práce s biografií nám umožňuje nalézt nové způsoby práce v péči o klienta s následným
využitím nových informací o klientovi pro individuální plánování přímé péče.
Abychom lépe porozuměli našim klientům seniorům a jejich způsobům chování, je nutné
poznat také jejich životní příběh. Tyto nové informace nám umožní lépe rozpoznat potřeby
klientů a jejich reakce, které se mohou vyskytnout při konfrontaci klienta s neznámou situací,
ale také při zvládání aktivit denního života. V biografii nalezneme rovněž pozitivní potenciál
klienta, tzn. zachovalé schopnosti a dovednosti, jež je nutné podporovat a také využívat pro
zvládání denních činností.
V biografii nalezneme praktické návody, jak zvládal klient denní aktivity v minulosti a jak je
možné tyto informace o jeho rituálech a zvyklostech využít v naší péči o klienta například při
příjmu stravy, spánku, klidu, vylučování, aktivitách volného času, ale také při duchovních
potřebách.
Seniorská generace prožila ve svém životě mnoho významných společensky – politických
událostí a změn, které se jim hluboce zapsaly do vědomí a podvědomí. Mnoho těchto zážitků
klient zpracovával celý svůj život a v období postupného vzniku různých poruch paměti
vystupují tyto zážitky z podvědomí klienta a projevují se různými specifickými způsoby
chování klienta.
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Psychologické hledisko
 Nalezení souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem.


Sledování návyků – když byl klient zvyklý chodit na WC napravo, jde na WC
i v Domově napravo a nehledá WC jinde.

 Tyto informace získáme z biografie.
Sociální hledisko
 Nalezení osoby, pro kterou klient „žije ”.


Zařízení pokoje jako měl klient doma, alespoň lůžkoviny, křeslo, bytové doplňky,
které slouží i k pocitu „domova ”.

 Zlepšení orientace v novém prostředí – „zde je má postel, to je mé povlečení ”.
„Práce s biografií staví mosty mezi minulostí a přítomností po kterých je možné profesionálně
doprovázet klienta ”.
Nově zakoupené pomůcky k péči o klienty a zkvalitnění provozních podmínek
Elektricky polohovatelná lůžka

Myčka defekačních nádob

114

Nákup nové „barierové“ pračky do prádelny

Bublinkový válec do relaxační

místnosti

Nákup nové tříkřídlé lednice do kuchyně

Nákup nového konvektomatu do kuchyně
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Rekonstrukce inženýrských sítí na zahradě

Vzpomínky na rok 2017
Sportovní hry pro klienty
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Významné události roku 2018
 12.–13. ledna – V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (38,56 %)
a Jiří Drahoš (26,6 %). Volby se účastnilo 61,92 % voličů.
 26.–27. ledna – Druhé kolo volby prezidenta České republiky 2018 vyhrál Miloš
Zeman (51,36 %).
 8. března – Prezident republiky Miloš Zeman byl inaugurován do funkce prezidenta na
druhé funkční období.
 27. června – Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše.
 27. října – U příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla po rekonstrukci
otevřena historická budova Národního muzea.
 28. října – oslavy 100 let od vzniku Československa
 28. listopadu – Na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO byl
zapsán modrotisk (tradiční technika potisku textilií a zároveň název pro tmavě modrou
látku s bílými vzory, která se touto tiskovou technikou vyrábí), o jehož zápis žádala
Česká republika se čtyřmi dalšími státy.
 20. prosince – Výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku si vyžádal
13 mrtvých a tři vážně zraněné horníky. Báňská záchranná služba důl ČSM uzavřela
a zahájila likvidaci následného požáru.(https://cs.wikipedia.org/wiki/2018)
Zahrada, o rozloze přes 20 tis. m2 pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla
výstavba samotného objektu. V roce 2018 byla dokončena revitalizace zahrady, v rámci které
byly rozšířeny chodníky pro bezpečný pohyb. Zároveň je tak zajištěn komfortnější přístup
klientům používající kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, polohovací křesla
apod.). Zároveň tato komunikace byla rozšířena do dalších částí pozemku. Byla zabudována
elektřina a vodní přípojky, dále rozšířené možnosti pro využití trávení volného času např.
hraním petangue, či šachových her. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší
zpevněná plocha s venkovním grilem.
V roce 2018 byla zakoupena další nová elektricky polohovatelná lůžka pro klienty, kteří jsou
trvale upoutáni na lůžko.
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Revitalizace zahrady
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Vzpomínky z roku 2018
Vánoční zábava s tombolou

Vystoupení skupiny Šlapeto v rámci projektu Ježíškova vnoučata
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Významné události roku 2019
 21. ledna – V Česku a mnoha dalších státech bylo možné pozorovat úplné zatmění
Měsíce.
 28. ledna – Vláda ČR prohlásila vilu Bertramku za národní kulturní památka.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/2019)
Vzpomínky ze stávajícího roku 2019
Lednové vystoupení baviče, zpěváka Vladimíra Hrona

Dubnové slavností otevření nové revitalizované zahrady
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Současná podoba Domova
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Jídelna a společenské zázemí pro klienty

Jednolůžkový pokoj
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Kuchyň
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Prádelna
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