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Nejdůležitější události 
 
Leden  

 

Prvním letošním chomutovským občánkem se stala Lucie Sobotková, která se 

narodila 4. ledna nad ránem. Měřila 49 cm, váţila 3,20 kg. Její maminka Dana byla 

obdarována primátorkou města Ing. Mgr. Ivanou Řápkovou, která jí v chomutovské porodnici 

předala kytici, drobné dárky a vkladní kníţku s pěti tisíci korunami. Takovýto dar poskytuje 

město kaţdoročně mamince prvního miminka.  

 

 

 
 

 

 

 

 

19. ledna získala důvěru poslanecké sněmovny nová vláda ČR, ve které bude působit i 

chomutovská lékařka MUDr. Džamila Stehlíková, které se takto podařilo zúročit svojí práci  

spojenou s vizemi Strany zelených. Paní Stehlíková působila aktivně na místní úrovni, o čemţ 

svědčí i předchozí zápisy v této kronice a zůstává Chomutovu věrná. Nadále pracuje i 

v zastupitelstvu města, ukončila pouze své působení ve výboru pro národnostní menšiny. Na 

oblast menšin a lidských práv je zaměřená její současná úloha ve vládě ČR. Paní Stehlíková 

se chce zaměřit například na problémy vznikajících ghet obývaných především Romy. Zde by 

mohly pomoci finance z Evropské unie.  
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                MUDr. Džamila Stehlíková při svém působení ve vládě ČR. 

 

Nutno ovšem říci, ţe na „romskou otázku“ je většina naší veřejnosti dosti citlivá, lidé 

mají často pocit, ţe se v naší zemi neměří všem lidem stejným metrem. Problémy s lidmi, pro 

které se vţil pojem „nepřizpůsobivý“ (na barvě kůţe přitom samozřejmě nezáleţí) tu jsou a 

naše veřejnost se většinou shoduje v názoru, ţe je třeba přitvrdit, aby právo bylo v této zemi 

opravdu vymahatelné, nebyl zneuţíván štědrý sociální systém pro mnohačetné rodiny a 

obecná pravidla slušného souţití platila pro všechny občany.     

 

Únor  

 Sídliště Březenecká se stalo dějištěm rodinné tragédie. Za Penny Marketem bylo 5. 

února nalezeno tělo mrtvé ţeny, o které později policisté zjistili, ţe jí zavraţdil přítel její 

vlastní dcery. Oba mladí pachatelé brutální vraţdy byly na naše poměry potrestáni nebývale 

přísně, dlouho totiţ hrůzný čin zapírali. Mladík si nyní ve vězení odsedí 19 let a dcera, která 

jej k činu navedla, dostala 9 let.  

 6. února byla při opravě silnice I/13 v ulici Černovická nalezena nevybuchlá bomba 

z II. světové války. K nálezu došlo pouhých 30 od metrů hypermarketu Globus, stále plného 

nakupujících. Naštěstí se podařilo munici zneškodnit, aniţ by v okolí nálezu vznikla jakákoliv 

panika.   

 Další výkopové práce, tentokrát v areálu bývalých Vinohradských kasáren, 

předznamenaly chystanou výstavbu nového zimního stadionu. Zatím se jedná o průzkumné 

geologické vrty, které zjistí stabilitu a případné znečištění podzemních vod.   

 

Březen  

 

Zastupitelé schválili projekt regenerace panelového sídliště Horní Ves – Jitřenka a 

Luna, který byl projednán i na veřejném jednání s obyvateli sídliště. První část projektu byla 

zahájena uţ letos a to úpravou okolí nákupního centra Jitřenka, kde bude opravena i fontána a 

postaveno dětského hřiště v celkové hodnotě 10 milionů korun. Počítá se přitom se získáním 

státní dotace ve výši 4 miliónů korun.  
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Duben  

 

 Novým senátorem se po odstoupení MUDr. Skály, který ve své funkci působil 

pouhých pár měsíců,  stal Václav Homolka (KSČM). V druhém kole volby zvítězil nad Ing. 

Janem Řehákem (ODS). Účast voličů byla tentokrát ještě niţší neţ obvykle, a to pouhých 

10,92  procent v kole I. a 9,73 v kole II.   

 

Květen  

5. května byla slavnostně otevřena první část skanzenu Stará ves 

v Podkrušnohorském zooparku. Při této příleţitosti si návštěvníci mohli prohlédnout hrázděné 

domy s jejich vybavením a větrný mlýn. Jako vstupné přitom poslouţil starý hrnek, jichţ bylo 

nakonec shromáţděno na 453 kousků. K vidění byly i ukázky nejrůznějších starých řemesel.  

 Chomutovská radnice představila veřejnosti první počítačové modely nového zimního 

stadionu. V kině Oko, kde se předvádění tohoto záměru odehrálo, bylo dost rušno, protoţe se 

do debaty výrazně kriticky zapojili téţ opoziční politici z KSČM. Těm se nelíbí zejména 

plánované financování výstavby, které povaţují za příliš riskantní.  

 Místní ohroţenou populaci kozoroţců alpských v rakouských Alpách nyní posílili tři 

samci a tři samice tohoto druhu, kteří byli odchováni v chomutovském zooparku. Zvířata 

přitom prošla přes zimu aklimatizací v ZOO Insbruck. Jedná se o účast na dalším projektu na 

záchranu ohrožených druhů zvířat v Evropě.   

Chomutovské slavnosti se tentokrát nesly v duchu pohádky „Sůl nad zlato“. V neděli 

29. dubna nosili lidé do parku sůl, aby si připomněli 550. výročí od udělení práva obchodovat 

se solí. Celá akce byla zaznamenávána pro zapsání do České knihy rekordů, coţ se nakonec 

díky sebraným 1 137,1 kg soli a 697 aktivním účastníkům, podařilo. 

 

 

              
 

Společné vytváření solného rekordu. 
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Červen 

 

 15. června se na radnici opět udělovaly ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Ty náleţí 

kaţdoročně významným chomutovským osobnostem z nejrůznějších oborů lidské činnosti. 

Tentokrát ceny obdrţeli : František Jeţil, pedagog, historik a člověk, který přivedl mnoho dětí 

ke skautingu, zakladatel zooparku Walter Markel a výtvarnice Marie Svobodová. In 

memoriam získal tuto cenu Emil Puchmayer, pedagog a také autor Chomutovských pověstí. 

V městském parku se představil taneční soubor ZUŠ v Chomutově pod vedením 

Světlany Dundrové s baletním představením Labutí jezero. Uspořádání představení pod 

širým nebem s vyuţitím přírodní scenérie – jezírka s lekníny – povaţuji za doslova kulturní 

událost roku. Mladé tanečníky přitom doprovázel hudební soubor Ponticello ze ZUŠ, který 

řídila K. Lesáková. Tímto netradičním představením byl zahájen další ročník divadelního 

festivalu Otevřeno.  Ten přinesl opět řadu pouličních divadelních představení i hudebních 

koncertů konaných přímo v centru města.  

 

               
 

Jedna z momentek představení pod širým nebem. 

 

V Chomutově vznikla nová ulice, která nese název K Lesíku. Jedná se o lokalitu u 

Filipových rybníků, kde si soukromí vlastníci postavili nové rodinné domky. Ve městě 

přibylo téţ azylové bydlení, a to v podobě čtyř bytů, které spravuje Městský ústav sociálních 

sluţeb.  

Poslední červnový víkend se v Chomutově pro veřejnost otevřely dveře depozitu 

Národního technického muzea. Depozit je zřízen v prostorách vlakového depa, kam se přišli 

podívat fandové nejrůznějších typů parních lokomotiv a vagónů. Raritou je tryskový rozmetač 

sněhu, vyrobený z turbíny sovětského stíhacího letounu Mig, který je usazen na speciálním 

dráţním podvozku.  
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Červenec 

 

 Začátkem letní sezóny se veřejnost dozvěděla příznivé výsledky šetření hygieniků, 

kteří pravidelně sledují chemické a biologické sloţení vody v Kamencovém jezeře. Ta je 

kvalitní a čistá, takţe Kamencové jezero lze označit za nejlepší přírodní zdroj koupání 

v celém Ústeckém kraji.  

 

Srpen  

 

 3. 8. byl slavnostně uveden do 

provozu nový skatepark (na snímku). 

Radnice jej nechala vybudovat v areálu 

bývalého letního kina na Kamenném 

vrchu za 5,5 milionu korun. Dřevěná 

„vana“ zde postavená je největší svého 

druhu v republice.  

 

Nejlepší romské kapely z celých 

Čech přijely do Chomutova na Rómský 

festival, který na letním kině uspořádal 

pořadatel z Klášterce nad Ohří. Na 

dvanáctihodinový maratón přišla více 

jak tisícovka diváků.  

 

  

 

Při kulturní akci Kamenčák, která se 

odehrála v sobotu 4. srpna, připravila radnice 

v areálu jezera program se zábavnými  

atrakcemi a soutěţemi pro rodiny s dětmi. 

Představilo se i pouliční divadlo se scénkami 

o nové jezerní příšeře, v areálu letního kina 

hrály aţ do pozdních večerních hodin oblíbené 

kapely nejrůznějších ţánrů. Vyvrcholením 

programu pro děti  bylo představení  nové 

atrakce, kterou je plastika vodní příšery 

z výtvarné dílny Vojtěcha Návrata. Nutno říci, 

ţe se objevily i kritické hlasy, zvláště pak na 

částku 3 miliónů korun, která byla vynaloţena 

na vybudování umělého ostrůvku pod 

plastikou. Primátorka přitom uvedla, ţe je 

třeba jezero zatraktivnit pro turisty a ţe se do 

budoucna počítá s řadou dalších vylepšení 

tohoto areálu.  
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Září 

 

6. září se v kostele sv. Ignáce uskutečnil úspěšný benefiční koncert, který upořádalo 

Občanské sdruţení rodáků a přátel města Chomutova. To se snaţí získat pomocí veřejné 

sbírky a dalšími moţnými způsoby peníze na nové varhany. Tuto ušlechtilou myšlenku přijel 

podpořit houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který svým uměním krásně naladil zcela 

zaplněný kostel.   

 

 Míra nezaměstnanosti poklesla na 10,5 procenta a začíná se projevovat opačný 

problém. Mnohé firmy totiţ nemohou sehnat kvalifikované a schopné pracovníky. Jedná se 

zejména o dělnické profese ve stavebnictví nebo šičky či švadleny. Důvodem tohoto stavu je 

rovněţ demotivující sociální systém, kdy mnozí oficiálně nezaměstnaní si vydělávají všelijak  

„bokem“ a spolu s dávkami v nezaměstnanosti si ţijí pohodlněji, neţ kdyby pracovali 

v řádném pracovním poměru. Problémem je také nezájem dětí a rodičů o obory jako je 

truhlář, tesař či pokrývač, které pak místní učiliště musí rušit. Úbytek kvalifikovaných 

řemeslníků je pak citelně znát. Některé firmy si dokonce stěţují, ţe musejí odmítat zakázky, 

protoţe nemají dost lidí.  

 

 17. září začala rozsáhlá rekonstrukce bortící se kanalizace a poruchového vodovodu 

v ulici Kadaňská, která přinese sedmi stovkám lidí zde napojených bezproblémové 

zásobování pitnou vodou a zamezí častému vyplavování sklepů, k němuţ zde docházelo.  

Součástí této stavby je i rekonstrukce odboček do vedlejších ulic. Délka zdejší kanalizace 

přitom činí 800 metrů, vodovod bude rekonstruován v délce 755 metrů. Celá akce finančně 

vyjde na 31,8 milionu korun (bez DPH) a je v reţii Severočeské vodárenské společnosti. 

Rekonstrukce si vyţádala uzavírku celé ulice aţ do konce tohoto roku. 

 V sobotu 22. září se na chomutovském hřbitově sešli zástupci německých krajanských 

a místních organizací, aby za účasti chomutovského magistrátu, oblastního muzea a farního 

úřadu odhalili nově zřízený pomník bývalým německým spoluobčanům. Ten se po 

dlouhém úsilí a díky přispění městského zastupitelstva podařilo vytvořit z bývalého hrobu 

rodiny Legitů. Na neopracovaném ţulovém kvádru je umístěna prostá deska z černé ţuly 

s českým a německým nápisem tohoto znění: „Německým spoluobčanům, kterým byl 

Chomutov po staletí milovaným domovem“.  

 Do nového skateboardového areálu na Kamenném vrchu se 22. září sjeli špičkoví 

jezdci z celé republiky, aby se zde utkali v předposledním závodu série Českého 

skateboardového poháru 2007. Závodu se zúčastnilo 70 závodníků, mezi nimiţ byly i tři 

dívky. V publiku se v průběhu tří dnů vystřídalo na tisíc diváků.  

 Mladé tanečnice a tanečníci z chomutovského vrcholového tanečního centra 

Beethoven D.C. EXE opět vybojovali hned několik titulů mistrů a vícemistrů Evropy a světa 

v disko dance, disko show a freestyle na mistrovství, které se tentokrát konalo ve slovenské 

Ţilině. Konkurence přitom byla veliká, soutěţí se zúčastnilo 2 508 tanečníků z devatenácti 

států.    

 

Říjen 

 

 Občané města dostali moţnost vybrat si formou ankety architektonický návrh, podle 

něhoţ bude v budoucnu v rámci Velkého integrovaného projektu postavena nová fontána 

v městském parku. Návrhy nesou názvy Ostrov, Pahorek, Potok a Zahrada. Výběr se provádí 



 9 

pomocí vyplnění anketního lístku z novin či hlasováním na internetových stránkách města. 

Další návrhy velkých investičních akcí, které město plánuje realizovat, pokud získá peníze 

z evropských fondů, jsou pravidelně představovány na stránkách Chomutovských novin i 

jiných médií. Je to například plánovaná revitalizace areálu bývalé školy na Kamenném 

vrchu, kde jsou zatím ve hře tři varianty architektonického řešení, které všechny počítají 

s vyuţitím tohoto objektu či samotného pozemku (po zbourání části nebo celého objektu) pro 

bydlení. Radnice se rovněţ zabývala problémem nedostatku parkovacích míst ve městě. 

Byla zpracována Analýza parkování ve městě Chomutov, která přináší řešení i v podobě 

vybudování nových parkovacích ploch v rámci investičních akcí města. Koncem roku pak 

zastupitelé schválili zřízení fondu dopravní infrastruktury, kam budou směřovány peníze z 

chystaného nového zpoplatněného parkování v centru města. 

 Významnou společenskou událostí se stala Chomutovská noc módy, na níţ se 

podařilo vydraţit díla současných regionálních výtvarníků za úctyhodných 305 tisíc korun. 

Tyto peníze pak s dojetím převzala Marie Vodičková, předsedkyně občanského sdruţení 

Fondu ohrožených dětí, které v Chomutově chystá rozšířit svojí činnost o zřízení dalších 

bytů. K úspěchu draţby přispěl známý herec Marek Vašut, který celou akci vtipně moderoval. 

Šanci představit se veřejnosti dostali i dosud neznámí výtvarníci. Hlavním bodem programu 

přitom byla velká módní přehlídka několika známých značek, na níţ se představily dívky 

známé z celorepublikových kol soutěţe Miss.   

 Šestačtyřicet studentů zahájilo koncem října druhý akademický školní rok 

v detašovaném pracovišti strojní fakulty ČVUT v Mánesově ulici. Studenty a studentky 

přivítal děkan fakulty Prof. Ing. František Hrdlička CSs. spolu s primátorkou Ing. Mgr.  

Ivanou Řápkovou. Studium v Chomutově přitom vyuţívají zájemci i z Lounska, Mostecka, 

Teplicka, Litoměřicka a jeden student aţ z Ostravy.  

      

Listopad 

 

 6. listopadu se na radnici konala jiţ třetí konference regionálních historiků s názvem 

Comotovia, na jejíţ organizaci se kromě radnice a oblastních archivů v Litoměřicích a 

Kadani podílel i Historický ústav Akademie věd ČR. Konference byla připravena u 

příleţitosti 550. výročí udělení chomutovského městského znaku a vedle řady přednášek a 

exkurze do gotických sklepů radnice byl také představen 16. díl Historického atlasu měst 

České republiky, který je věnován Chomutovu.  

 

Prosinec 

  

 5. prosince byl opět na náměstí 1. máje rozsvícen velký vánoční strom a oblohu 

rozjasnil ohňostroj. Nechyběly vánoční trhy, Jeţíškova pošta, jízdy Lokálkou Amálkou a 

umělá lední plocha pro bruslení. Letošní novinkou byla pouliční divadelní představení 

s názvem Procházka historií, které doplňovala dobová hudba, kejklíři i horká medovina a 

svařené víno na zahřátí. Slavnostní atmosféru vánoc dotvořily adventní koncerty a jejich 

vyvrcholení v podobě České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Ignáce.  

 14. prosince se přímo v centru města odehrála dramatická bankovní loupež. Pobočku 

Raiffeisenbank v Táboritské ulici těsně před uzavřením přepadli dva maskovaní muţi. Lupiči 

zajali rukojmí, kterým se stal člen ochranky, a na pronásledující policisty stříleli. Nejdřív tedy 

pouţili dýmovnici a házeli policistům pod kola bodliny. Podařilo se jim jednoho z policistů 

zranit a ujeli do hor, kde nad Chomutovem auto opustili a zapálili. Rukojmí měl štěstí, ţe 

vyvázl jen s pořádným šokem. Nad městem pak krouţily i policejní vrtulníky, pachatelům se 

však podařilo zmizet.  
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Magistrát  města Chomutova 
 

Odbor kancelář tajemníka  

 
  Tajemník úřadu Ing. Theodor Sojka ve svém hodnocení uplynulého roku uvedl: 

„Téměř kaţdoročně je moţno zaznamenat organizační změny uvnitř úřadu. Všechny zpravidla 

směřují k zlepšení sluţeb občanům tak, aby se co nejvíce zkrátily informační toky mezi 

odbory a mezi úředníky. Z toho důvodu také v tomto roce poprvé začal fungovat model 

spojení odboru Stavební úřad s odborem Ţivotního prostředí. Jejich informační součinnost 

nabyla na významu zejména po účinnosti novely stavebního zákona, který stanovil, ţe budou 

obíhat podklady mezi úředníky a nikoliv občan mezi úředníky. Nově vzniklý odbor Stavební 

úřad a ţivotní prostředí tak zpracovává pro potřeby stavebníků tzv. koordinované stanovisko. 

Díky digitalizaci archivu stavebního úřadu navíc podklady obíhají elektronicky.  

Novelou zákona o sociálních sluţbách bylo nutné navýšit stav zaměstnanců na odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví o 3 zaměstnance. Je pravdou, ţe stát tuto přenesenou 

působnost  platí formou dotací. Není tomu však vţdy a na realizaci tzv. bodového systému 

řešení přestupků v dopravě jsme ţádný příspěvek od státu jako obec s rozšířenou působností 

nedostali. Stav zaměstnanců na úseku odboru Dopravy a správních činností bylo proto nutno 

zvýšit o dva zaměstnance. Limit zaměstnanců magistrátu se tak vyšplhal na rekordních 251. 

Tolik k organizačním změnám a k novým náplním odborů.  

     Nad rámec pracovní náplně dále úředníci vykonávají činnosti spojené zejména 

s výkonem samosprávy. Primátorkou města byla například stanovena pracovní skupina pro 

integrovaný program rozvoje města a skupina pro parkování ve městě Chomutově. Tyto 

skupiny v roce 2007 pracovaly na důleţitých dokumentech města a pravidelně se scházely 

buď pod vedením primátorky nebo v druhém případě pod vedením tajemníka. Realizaci 

těchto dokumentů lze očekávat aţ v roce 2008 a pokud se uskuteční, budou mít velký význam 

pro rozvoj města Chomutova. Další pracovní skupiny, zejména skupina pro moderní metodu 

řízení Balance score card (vyváţený úspěch) a Chytrou administrativu, se sice pod vedením 

Mezinárodního poradenského centra obcí (MEPCO) pravidelně scházely, ale spolupráce 

s touto organizací byla ze strany MEPCO přerušena. Invence zaměstnanců úřadu nad rámec 

pracovní náplně však přesto neochabla a výsledkem bylo několik ocenění, kterými se úřad 

mohl v rámci zlepšování kvality poskytovaných veřejných sluţeb pochlubit. Za projekt 

názvem „koncept Phone Book“ obdrţel magistrát města Chomutova cenu ministra vnitra ČR 

za Inovaci v územní veřejné správě roku 2007. Stejný projekt se umístil na vynikajícím 3. 

místě v rámci CreativMobilAward. Jednalo se o soutěţ o nejlepší mobilní aplikaci, 

vyhlašovanou sdruţením technologických podnikatelů  TUESDAY Business Network. 

V rámci Dne státní správy a samosprávy, který proběhl na veletrhu Index, obdrţel magistrát 

města Chomutova ocenění Chytrý úřad za projekt Chytrá administrativa. V roce 2007 

pokračoval úřad v projektu Benchmarkingová iniciativa, v rámci kterého si se srovnatelnými 

městy porovnává výkonnostní ukazatele a hledá dobré příklady z praxe, které by mohl 

uplatnit v rámci své činnosti.  

     Úředníci nezapomínají ani na úkoly, které si stanovili pro zlepšení práce v rámci 

dokumentu, který je součástí jejich Pracovního řádu. Jsou to „Strategické cíle magistrátu“. 

Rada města na svém zasedání 10. 12. 2007 hodnotila naplnění těchto cílů a konstatovala, ţe 

jsou plněny a nebo splněny. Splněná opatření, u nichţ jiţ nelze očekávat další vývoj,  rada 

z tohoto dokumentu vyřadila. Za tři roky byla naplněna a vyřazena ze sledování opatření jako 

je elektronizace zpráv do rady města a zastupitelstva města, běţným komfortem na úřadě je 
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platba občanů a jejich závazků prostřednictvím platebních terminálů, je ukončeno dispoziční 

řešení budov tak, aby měl občan související sluţby na jednom místě. Znamená to, ţe je jiţ 

optimalizována  docházková vzdálenost mezi souvisejícími sluţbami na úřadě např. obsluha 

klientů probíhá tzv. z jedné ruky tj. včetně plateb správních poplatků (občan nemusí navštívit 

centrální pokladnu). V neposlední řadě je zajištěna bezbariérovost všech budov magistrátu.  

Tolik k vlastním aktivitám úřadu. Současné vedení města je zárukou, ţe budou tyto aktivity 

pokračovat i v následujících letech.“        

 

 

              
 
Informační centrum v budově magistrátu na Husově náměstí rozšiřuje nabídku služeb pro 

veřejnost, vyhledávanou službou je pořízení výpisu z rejstříku trestů a z obchodního rejstříku.  

 
 

Vedoucí odboru kanceláře tajemníka Ing. Václav Fiala uvedl, ţe se Statutární město 

Chomutov zapojilo do grantového projektu s názvem Vklad do budoucnosti, který byl 

financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v rámci 

operačního programu rozvoje lidských zdrojů. V období od 1. 5. do 31. 12. bylo proškoleno 

celkem 384 zaměstnanců Statutárního města Chomutova a také partnera v projektu 

Technických sluţeb města Chomutova. 

„Cílem všech absolvovaných kurzů bylo zvýšení odborných znalostí všech pracovníků 

kteří některý z kurzů absolvovali. Všechny uvedené akce byly zaměřeny nejen na rozvoj 

odborných znalostí, ale také  kompetencí a na rozšiřování a zvyšování kvalifikace 

zaměstnavatelů i zaměstnanců. Získání informací a vzdělávání všech zúčastněných umoţní do 

budoucna nejen zlepšení práce jednotlivce, ale zefektivnění práce celého týmu, coţ se zpětně 

promítne do kvality odvedené práce,“ uvedl vedoucí kanceláře tajemníka Ing. Václav Fiala.  

Z vlastní zkušenosti úředníka magistrátu mohu potvrdit, ţe obzvláště školení zaměřené na 

psychologii vedené zkušenou lektorkou PhDr. Bártovou splnilo svůj účel – my úředníci jsme 

se například učili jak zvládat jednání s problémovými klienty a zároveň jak co nejlépe 

spolupracovat se svými kolegy, abychom předcházeli konfliktním situacím.    

 Správa budov magistrátu zajistila některá vylepšení jednotlivých pracovišť a 
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zajistila nutné stavební úpravy. Jednalo se například o vybudování recepce ve 4. patře budovy 

ve Zborovské ulici (na snímku) pro poskytování informací klientům odboru dopravy a 

správních činností. Vyplňování příslušných formulářů je totiţ pro občany, kteří jdou vyřídit 

určitý úkon poprvé, sloţité a kaţdá odborná rada pak zkracuje čekání ve frontě. Navíc si 

ţadatelé takto předem zjistí, zda mají všechny potřebné podklady s sebou a tudíţ nebudou 

muset absolvovat frontu před okénkem opakovaně. Zájem o úkony na úseku registru vozidel 

je totiţ značný a ne kaţdému vyhovuje objednávkový systém, kdy se lze zařadit do fronty 

podle časového plánu.  

 

 

                                             
  

 

           
 

V budově radnice na náměstí 1. máje byla dokončena 1. etapa rekonstrukce podzemního 

podlaží. 

 

Na budově magistrátu na Husově náměstí byla provedena nová fasáda a několik 

dalších vylepšení.  Pracovalo se také na domě čp. 38 v Klostermannově ulici (ČVUT), kde 

byla vyměněna střešní krytina, provedena nová fasáda a úprava vstupního nádvoří dvora 

(následující foto).  
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V tomto roce byla rovněž ukončena 1. etapa rekonstrukce 3. patra budovy (hrubá stavba), kde 

vznikají další využitelné prostory. 

 

Odbor kancelář primátora 

 
Jako v minulých kronikářských zápisech najdeme výsledky práce uvolněných členů 

zastupitelstva zejména v  kapitole o činnosti rady a zastupitelstva. V této kapitole pak 

zaznamenávám důleţité společenské události, kterých se zúčastnila či je přímo iniciovala 

primátorka města a činnost zaměstnanců odboru kanceláře primátora.    

Opoţděnou vánoční nadílku přivezla primátorka Ing. Mgr. Ivana Řápková v první 

polovině ledna dětem z  Dětského domova v Čelakovského ulici. Tuto návštěvu (na snímku) 

zopakovala uţ popáté a tak ji tu děti dobře znají. Poté, co jí předvedly několik tanců a písní, si 

společně prohlédly kroniku, do níţ se nakonec návštěvnice zapsala. A pak uţ děti se mohly 

vrhnout na hromady pamlsků, které jim primátorka přivezla. Bylo to milé zahájení pracovního 

roku, při němţ paní primátorka nešetřila pochvalnými slovy na adresu ředitele zařízení Jana 

Neumanna, pod jehoţ vedením se dětský domov výrazně změnil. Ředitel na oplátku 

připomněl, ţe na těchto změnách má nemalý podíl i radnice. 

 

 

 



 14 

 

 

       
 

 

Podobný charakter měla i další návštěva, kdyţ primátorka zavítala do Klokánka, 

nedávno otevřeného zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, zřizovaného Fondem 

ohroţených dětí. Primátorka ocenila přínos této instituce a přislíbila jí, ţe  město v pomoci 

Klokánku (zatím mu poskytlo 50 000 korun) bude pokračovat.  

Koncem ledna se na detašovaném pracovišti  Fakulty strojní Českého vysokého učení 

technického uskutečnil den otevřených dveří. Kromě představitelů ČVUT a Krajského úřadu 

Ústeckého kraje se ho zúčastnila i primátorka Chomutova, která mimo jiné připomněla 

význam zřízení pobočky vysoké školy v Chomutově pro rozvoj regionu.  

26. února proběhla obvyklá tisková konference vedení města v neobvyklém prostředí, 

v autobuse MHD. Představitelé radnice tak vyjádřili svou podporu projektu Třiďte s námi, 

má to smysl, v jehoţ rámci budou Chomutovem jezdit dva trolejbusy a jeden autobus, svou 

výzdobou nabádající ke třídění odpadů.  

Primátorka Ing. Mgr. Ivana Řápková, její náměstci Ing. Jan Řehák a Jana Vaňhová 

spolu s dalšími představiteli města si 7. března připomněli 157. výročí narození Tomáše G. 

Masaryka poloţením květin u jeho památníku.  

24. března se uskutečnil  Reprezentační ples města Chomutova, který byl obohacen 

o charitativní akt. Primátorka na něm předala předsedkyni Fondu ohroţených dětí Marii 

Vodičkové šek na 60 000 korun, které získá chomutovský Klokánek.  
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Zleva primátorka Ing. Mgr. Řápková, v pozadí náměstek primátora Ing. Jan Řehák, 

v popředí Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí 

 

Jiţ tradiční akce se uskutečnila v Rytířském sále historické radnice. Děti 

z chomutovských mateřinek tu předvedly představitelům města i zaměstnancům radnice 

pásmo písní, říkadel a tanečků nazvané Vítání jara. Milá akce měla i tentokrát sladkou tečku, 

kdyţ primátorka a její náměstek odměnili malé účinkující sladkostmi.  

Koncem března přivítala primátorka v Chomutově několik ministrů vlády. Ministra 

průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana doprovodila při jeho návštěvě průmyslové zóny. Na 

pracovním obědě s ministry se seznámila s rozhodnutím ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího 

Pospíšila posílit chomutovský okresní soud o dva soudce 

Spolu s ostatními radními se primátorka zúčastnila tradičních Chomutovských 

slavností v dobových kostýmech.  

V březnu a dubnu si primátorka stejně jako vloni několikrát vyzkoušela roli učitele, 

kdyţ připravila pro středoškoláky minikurz o státní správě. Ten absolvovalo devět skupin 

středoškoláků z různých středních škol ve městě.  

9. května se  v kině Oko uskutečnila veřejná debata o záměru výstavby nového 

zimního stadionu. Debatu svolala primátorka, aby vyvrátila pochybnosti, jeţ kolem tohoto 

záměru šíří někteří opoziční politici. Akce před zaplněným hledištěm se kromě primátorky, 

radního Jindřicha Stádníka a vedoucího odboru rozvoje a investic města Ing. Petra Chytry 

zúčastnili zástupci Klubu ledního hokeje, předseda představenstva Jaroslav Veverka, 

generální manaţer Milan Vacke a hráč Michal Jeslínek.  

Primátorka uţ potřetí předala Ceny Jiřího Popela z Lobkovic osobnostem,  které se 

zapsaly do dějin města. Slavnostní ceremoniál proběhl v Rytířském sále historické radnice.  

V polovině června přivítala primátorka na radnici generálního konzula Ruské 

federace v České republice Valerije N. Ščetinina. Diplomat, působící na konzulátu 

v Kalových Varech, přijel na pracovní návštěvu. Zajímal se o strukturu místního průmyslu a 

výrobních podniků, ale i o běţné problémy města. V doprovodu primátorky a radního Mgr. 

Pavla K. Markvarta, který se ujal role tlumočníka, si prohlédl i historickou radnici a muzeum. 
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Mimo jiné nabídl svou pomoc při organizování Dnů ruské kultury, kterou chystá místní 

odbočka Česko-ruské společnosti. 

V červnu se primátorka zúčastnila slavnostního otevření naučné stezky Františka 

Josefa Gerstnera. Stezka začíná v budovy SKKS a její zřízení je výsledkem společného 

projektu s partnerským městem Annaberg-Buchholz.  

Zahrada 2007, zábavné odpoledne na zahradě Domova pro seniory, které pořádá 

kaţdoročně vedení městského ústavu sociálních sluţeb, má vţdy řadu hostů. Primátorka mezi 

nimi ani letos nechyběla. Spolu s náměstkem J. Řehákem seniory krátce pozdravili, předali 

jim dárky – ozdobné zahradní sloupky - a popřáli jim dobrou zábavu. Akce se vydařila, dobře 

se bavili nejen senioři, ale i jejich hosté.  

Představitelé města a řady společenských organizací si 26. října připomněli 89. výročí 

vzniku Československé republiky položením květin u památníku jejího prvního prezidenta 

T. G. Masaryka.  

31. října se v městském divadla uskutečnila Chomutovská noc módy. Akce, u jejíhoţ 

zrodu stála primátorka, měla kromě společenského a kulturního rozměru také charitativní část. 

Součástí večera byla totiţ draţba výtvarných děl umělců z regionu. Ta byla velmi úspěšná a 

tak mohla primátorka spolu s hejtmanem Jiřím Šulcem předat předsedkyni FOD Marii 

Vodičkové symbolický šek na 305 000 korun. Ty opět získá chomutovský Klokánek, zařízení 

pro opuštěné děti.  

Koncem října  byl v detašovaném pracovišti strojní fakulty ČVUT v Chomutově 

zahájen další akademický rok. 46 nových studentů přišla pozdravit i primátorka Ivana 

Řápková, která při té příleţitosti vyzdvihla důraz, jeţ město klade na růst vzdělanosti 

v regionu. 

Historická konference Comotovia se uskutečnila 6. listopadu. Konala se uţ potřetí, 

ale poprvé mohla primátorka jejích účastníky přivítat v nové zasedací síní historické radnice  

5. prosince zahájila primátorka Vánoční tradice Krušnohoří, v jejichţ rámci bylo 

náměstí 1. máje zaplněno prodejními stánky, ale i řadou dalších zajímavostí. 

 
Odbor kancelář primátora byl  garantem akcí,  jejímţ hlavním pořadatelem bylo Statutární 

město Chomutov. Jednalo se o akce :                  

 Reprezentační ples města Chomutova  

 Vítání jara  – velikonoční pásmo dětí MŠ v Rytířském sálu radnice a na náměstí 1. 

máje ve spolupráci s mateřskou  školou 

 Chomutovské slavnosti 2007 

 Udělení ceny Jiřího Popela z Lobkovic (oceněné jmenuji v kapitole o odboru školství) 

 Den hudeb 21.6. a  koncerty dechových hudeb v městském parku (červen – srpen) 

 Den veteránů 

 Chomutovská noc módy 

 Vánoční tradice Krušnohoří 2007 – Rozsvícení výzdoby a Vánoční trhy 

 Chomutovské taneční gala – Velká cena města Chomutova – taneční soutěţ   

 

Dále odbor kanceláře primátorky spolupracoval na těchto akcích : 

 Tříkrálová jízda 

 Společenský večer Avon – podpora boje proti rakovině prsu 

 Vlajka pro Tibet 

 Mateřinka 2007 

 Oslavy 28.10. – poloţení květin 

 Hubertova jízda – ukončení jezdecké sezóny  
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Zajišťoval téţ  vydávání měsíčního Programu kulturně společenských a sportovních akcí,   

podílel se na zabezpečování  návštěv zástupců partnerského města a zajišťoval projekt 

INTERREG IIIA  - Nová expozice Městské věţe v Chomutově.   

 

Pracovnice odboru paní Silvie Škubová působila zároveň jako tajemnice komise rady 

města pro podporu občanských aktivit a na základě podnětů předsedy komise zpracovávala 

písemnosti z jednání komise, které byly poté předkládány k projednání radě (ţádosti o 

finanční podporu do 50 tisíc Kč pro jednu organizaci za celý rok) nebo ještě zastupitelstvu (u 

částek vyšších). Které konkrétní aktivity o tuto podporu úspěšně zaţádaly zaznamenávám 

v kapitole o činnosti rady a zastupitelstva. Na tomto místě uvádím celková čísla za rok :  v 

únoru  byla rozdělena dotace pro 9 podporovaných  sportů  v celkové  výši  9 000 000 Kč.   

Na ostatní činnosti, projekty a granty byla pro rok 2007 po rozpočtových změnách 

určena celková dotace ve výši  4 331 000 Kč. Dotace byla rozdělena dle zásad schválených 

zastupitelstvem.  

Komise vyhodnotila v průběhu dubna  64 ţádostí na činnost a na poţadovanou výši 

5 362 766 Kč přidělila dotace v celkové výši  2 706 800 Kč (50,5 %). Dotaci nepřiznala 13 

ţadatelům  vzhledem k nedodrţení zásad.   

 Dále se komise na svých zasedáních věnovala  žádostem na projekty, kde bylo 

vyhodnoceno celkem 71 ţádostí, z toho bylo 8 ţádostí zamítnuto z titulu nesplnění zásad.  Na 

projekty bylo rozděleno 1 089 150 Kč, na granty 230 000 Kč, radě města převedeno 

z prostředků komise 100 000 Kč.  

Do jednotlivých oblastí projektů bylo přiděleno: 

 698 700  Kč oblast školství a kultury 

 287 850  Kč oblast sportu 

 102 600  Kč oblast zdravotnictví a sociální 

 

Navíc se uskutečnily tři výjezdní zasedání komise občanských aktivit do TJ VTŢ 

Chomutov, Správy sportovních zařízení s.r.o. Chomutov a Městského ústavu sociálních 

sluţeb -  Ústavu pro tělesně postiţené na Kamenné, aby se členové komise mohli blíţe 

seznámit s prostředím a chystanými projekty těchto organizací.     

 
Úsek projektů v odboru kanceláře primátorky v  roce 2007  dokončil celkem 7 projektů 

spolufinancovaných z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly 

5,4 miliónů korun. Z této částky hradila Evropská unie 3,9  miliónu  a město 1,5 miliónu. 

Statutární město Chomutov na realizaci projektů čerpalo finanční prostředky z různých 

zdrojů: 

- ESF (Evropský strukturální fond) 

- SROP (Společný regionální operační program) 

- INTERREG IIIA ČR-Sasko 

Významnou část z realizovaných projektů Statutárního města Chomutova v roce 2007 

tvoří projekty z  FMP programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Sasko. V těchto 

projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg - Buchholz. Celkem se 

uskutečnily 4 projekty,  ve kterých bylo hlavním cílem udrţení vzájemné spolupráce s tímto 

partnerským městem, prohloubení kulturních a sportovních aktivit. Spolupráce s městem 

Annaberg - Buchholz je velice úspěšná. Ostatní projekty byly zaměřeny na vzdělávání 

pracovníků, podporu cestovního ruchu, vytvoření naučné stezky, propagaci a prezentaci města 

Chomutova na veletrzích. 

Z provedených investičních akcí v roce 2007 se podařilo ukončit 7 projektů 
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spolufinancovaných z českých zdrojů jako je např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Krajský 

úřad Ústeckého kraje, Státní fond dopravní infrastruktury  a Ministerstvo kultury. Celkové 

náklady na realizaci projektů činily 65 miliónů korun, z toho přijatá  dotace od jednotlivých 

zdrojů činila 40,9 miliónů korun. Jednotlivými realizátory projektů se stali zástupci různých 

odborů města. Úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré 

spolupráce těchto odborů. 

Jiţ v roce 2006 bylo usnesením zastupitelstva dne 26. 6. 2006 zahájena příprava Velkého 

integrovaného projektu (VIP). Jednalo se o soubor projektů, na které bude město chtít čerpat 

dotaci z Evropských fondů v období 2007 – 2013. Dne 26. 3. 2007 byl zastupitelstvu města 

předloţen materiál, který si kladl za cíl informovat o zrealizovaných krocích v rámci příprav 

VIP. Zastupitelstvo tento materiál nazvaný „Integrovaný plán Chomutova (IPR) a Velký 

integrovaný projekt města Chomutova a Mostu“ schválilo. Tímto materiálem byly schváleny 

priority IPRM a příprava a realizace projektů uvedených ve VIP. Zastupitelstvo schválilo 

práci na 4 prioritních oblastech projektů: 

 

 Sídliště místo pro ţivot 

 Město pro mladé profesionály 

 Cesta na Severozápad 

 Regenerace městské památkové zóny 

 

Od 26. 3. 2007, kdy zastupitelstvo schválilo poslední verzi IPRM, se neustále vyvíjely 

podmínky pro zpracování jednotlivých IPRM. 14. 9. 2007 byl schválen Metodický pokyn 

Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování 

Integrovaného plánu rozvoje města a dne 9. 11. 2007 byl schválen Regionální operační 

program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013. 

 

Ve schválené verzi IPRM bylo nutné provést úpravy (některé projekty vyřadit, přidat nebo 

převést), aby byly v souladu se schválenou metodikou. Proto byl 10. 12. 2007 zastupitelstvu 

předloţen aktualizovaný seznam projektů. 

 Sídliště místo pro ţivot 

 Město pro mladé profesionály 

 Sportovně rekreační zóna 

 Regenerace městské památkové zóny 

 

Tento materiál zastupitelé města Chomutova schválili 30 hlasy (všichni přítomní hlasovali 

pro). Zároveň byli zastupitelé přizváni ke spolupráci a k zapojení se do příprav IPRM.   

 

Propagace a cestovní ruch  

 

Propagaci města a cestovnímu ruchu je věnována stále vetší pozornost. Velkou měrou 

k tomu přispívají i finanční prostředky Evropské unie. „V roce 2007 jsme mohli v rámci 

projektu Propagace a prezentace Chomutovska – II. etapa – Veletrhy nechat zhotovit 

tradičního Průvodce královským městem, který kromě osvědčených jazykových mutací 

v českém, německém a anglickém jazyce vyšel poprvé také v jazyce ruském,“ uvedla Lenka 

Vaňková z odboru kanceláře primátora. Díky projektu bylo téţ vydáno nové DVD pod titulem 

Průvodce Chomutovskem – aktivní dovolená. Těmito materiály se město prezentovalo na 

veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí,  kterých se město účastnilo také 

za finančního přispění Evropské unie v rámci zmíněného projektu. 

Jako první veletrh to byl zahraniční veletrh Vakantie v holandském Utrechtu ve 
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dnech 9. - 14. ledna. Veletrhu se Chomutov zúčastnil úplně poprvé a to v rámci oficiální 

expozice České republiky pod záštitou agentury Czech Tourism. Jednalo se o 38. ročník 

největšího veletrhu cestovního ruchu v Nizozemí a zájem o Chomutov zde byl skutečně 

velký. Ve dnech 11. - 14. ledna se konal jiţ 16. ročník mezinárodního veletrhu turistických 

moţností v regionech REGIONTOUR 2007 v Brně, kterého se město jiţ tradičně účastnilo 

v rámci expozice Ústeckého kraje. 15. - 18. února, navázal 16. ročník středoevropského 

veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze, opět v rámci expozice Ústeckého 

kraje. Jarní série veletrhů vyvrcholila účastí na jednom z nejprestiţnějších světových veletrhů 

cestovního ruchu – ITB Berlín v Německu. 41. ročník veletrhu se konal ve dnech 7. - 11. 

března. Jednalo se o účast v rámci oficiální expozice České republiky pod záštitou agentury 

CzechTourism a za finančního přispění Evropské unie. 7. listopadu proběhl tradiční workshop 

regionů a měst ČR, který se koná kaţdoročně v rámci mezinárodního kontraktačního veletrhu 

cestovního ruchu a hotelnictví MADI v Praze. Po účasti na veletrhu v Berlíně se město  

přesvědčilo, ţe vystavovat v Německu má  skutečný význam. Právě z  Německa k nám proudí 

největší počet zahraničních turistů. Bylo proto rozhodnuto vystavovat ještě na podzim 

v sousedním Sasku, a to na nejstarším veletrhu cestovního ruchu v  Německu a největším 

veletrhu východní části Německa – TUC Lipsko. Veletrh se uskutečnil ve dnech 21. - 25. 

listopadu a Chomutov se opět prezentoval v rámci oficiální expozice České republiky pod 

záštitou agentury CzechTourism. 

V průběhu roku se město prezentovalo ve velkém mnoţství časopisů a publikací 

souvisejících s cestovním ruchem a opět za značné finanční podpory Evropské unie díky 

projektu Propagace a prezentace Chomutovska  II. etapa – Veletrhy. 

Výše zmíněný projekt ale nebyl jediný, který pomohl rozvoji cestovního ruchu ve 

městě. Odbor kancelář  primátora realizoval ještě 2 projekty z fondu malých projektů. První 

se jmenoval „Seznamte se s historickými osobnostmi Krušnohoří“ a v rámci tohoto projektu 

se vybudovala Gerstnerova  naučná stezka a vznikl další propagační materiál, věnovaný nové 

naučné stezce. Druhý projekt nesl název „Budeme vědět víc o městské památkové zóně“ a 

díky  tomuto projektu mohly být významné památky městské památkové zóny označeny 

informačními deskami nejen v češtině,  ale také v němčině a angličtině. Vznikl také nový 

propagační materiál zobrazující a popisující všechny památky městské památkové zóny. 

Úsek cestovního ruchu také tradičně zajišťoval zpřístupnění prostor kanceláře 

primátorky a klenotnice v budově historické radnice veřejnosti. Nejprve to bylo 14. dubna při 

Mezinárodním dni památek a sídel a poté na podzim ve dnech 8. - 9. září při Dnech 

evropského dědictví. 

 
Interní audit – úsek kontroly v roce 2007 zaevidoval celkem 92 stížností a 5 petic. 

Největší počet stíţností  35,  směřoval na činnost odborů a pracovníků odborů. Z toho bylo 20 

vyhodnoceno jako neoprávněných, 6 částečně oprávněných a 9 oprávněných. Dále bylo 

podáno 13 stíţností na jednání podnikatelů, z toho byly 4 neoprávněné, 2 částečně oprávněné 

a 7 oprávněných. Další největší počet stíţností upozorňoval na mezilidské vztahy, celkem 9, z 

toho byly 3 neoprávněné, 2 částečně oprávněné a 4 oprávněné, na nepřizpůsobivé občany 

přišlo 8 stíţností, z toho 1 neoprávněná, 1 částečně oprávněná a 6 oprávněných. Na zhoršené 

ţivotní podmínky si stěţovalo 8 občanů, z toho byla 1 neoprávněná, 1 částečně oprávněná a 6 

oprávněných.  

            Z celkového počtu evidovaných stíţností bylo kvalifikováno 42 jako neoprávněných, 

14 částečně oprávněných a 36 oprávněných. Z oprávněných stíţností bylo 5 zaviněno přímo 

pracovníky nebo odborem MMCH. Ostatní oprávněné stíţnosti byly zaviněny buď jinými 

organizacemi, nepřizpůsobivými občany nebo jinými okolnostmi (například stav chodníku, 

rušení nočního klidu aj.)  V případě oprávněných stíţností ze strany magistrátu byla 

provedena taková opatření, aby k nim jiţ nedocházelo. 
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      Obsahem petic byl nesouhlas s pozastavením prodeje bytů v Beethovenově ulici, 

neudrţované a zdevastované pozemky, nesouhlas občanů s realizací parkoviště v Palackého 

ulici, nesouhlas občanů s demolicí trţnice a vyřešení společného souţití s nepřizpůsobivým 

občanem domu. Ve všech případech řešení stíţností a petic bylo postupováno v rámci 

moţností ke spokojenosti občanů.    

          I letos, stejně jako v minulých třech letech, mohli občané vznášet své podněty, 

připomínky a dotazy na pravidelných setkáních, která pro ně vedení města pořádá vţdy 

poslední čtvrtek téměř kaţdý měsíc. O prázdninách v době od června do srpna a po vánocích 

se brífinky nekonaly. Představitelé města, zástupci městských organizacích a pozvaní ředitelé 

vybraných organizací reagovali na podané podněty a řadu problémů ihned zodpověděli.  

K určitým podnětům se vţdy do příštího setkání písemně vyjádřili odborníci příslušných 

odborů magistrátu a organizací. Nadále je vedena evidence všech podnětů v elektronické 

databázi a na kaţdém setkání je občanům předvedena grafická projekce řešeného podnětu ve 

věci, která je diskutována. Podněty občanů a jejich vyřizování bedlivě sleduje redakce 

Chomutovských novin, která občany průběţně informuje o důleţitých skutečnostech 

z brífinků.  

      Občané na setkání přicházeli s různými podněty, stíţnostmi a návrhy na řešení 

problematiky evidenčně rozdělené do 40 témat. Z  celkového počtu 222 občanů přítomných 

na setkáních v roce 2007 vzneslo 122 občanů celkem 283 podnětů na řešení problematiky 

týkající se 29 témat. Nejčastěji se řešila problematika týkající se opravy komunikací (39), 

dopravního značení, provozu a přechodů pro chodce (33), bytů (26),  ţivotního prostředí a 

nepořádku (24), parkování (18), zeleně (17), městské hromadné dopravy a zastávek (16), 

městské policie (12), opravy a rekonstrukce (11) a dětských hřišť (10).   

           Z celkového počtu podaných podnětů nebylo řešeno 63%, neboť převáţně byl problém 

prodiskutován a na místě zodpovězen či vyřešen nebo šlo pouze o doporučení, oznámení nebo 

ocenění práce vedení města, případně šlo o názor občana. Otevřeno zůstalo pouze 6 % 

podnětů, jejichţ řešení má dlouhodobější charakter a vyţaduje například změny územního 

plánu, zajištění většího objemu finančních prostředků apod.  Neprodleně vyřizováno, tj. do 

příštího setkání, bylo 26 % podnětů a  6 % opakovaných podnětů  bylo sloučeno a jejich 

řešení sledováno u původních podnětů.     

 

 

Odbor ekonomiky  

 
Hospodaření města Chomutova skončilo v uplynulém kalendářním roce opět velmi 

příznivě. Hospodářský výsledek města dosáhl 49 208 900 Kč, přičemţ objem schváleného 

rozpočtu činil 1 114 260 000 Kč. 

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 102,4 % upraveného rozpočtu. Celkově 

protekla rozpočtem města částka vyšší neţ 1 030,2 milionů korun. Nejvyšší podíl tvořily 

daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová stránka rozpočtu města se zastavila na částce 981,0 

milionu korun, která představuje čerpání rozpočtu na 88,1 %. Město tedy uspořilo téměř 15 % 

svých plánovaných výdajů. Výsledek hospodaření představuje přebytek 49,2 milionů korun. 

Výsledek hospodaření byl dosaţen díky vysokému provoznímu přebytku a úsporám 

z nezrealizovaných investičních akcí, jejichţ realizace byla podmíněna dotačním titulem. 

„Je pravdou, ţe oproti minulosti je loňský hospodářský výsledek niţší, v roce 2006 

činil více jak 71 milionů, nicméně je třeba uvést, ţe se tentokrát jedná o čistý výsledek 

hospodaření, bez jednorázových nahodilých příjmů. V roce 2006 získalo město z prodeje 

akcií Severočeských dolů 60 milionů Kč, které tento hospodářský výsledek výrazně 
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zkreslovaly,“ uvedl ve své hodnotící zprávě vedoucí odboru Ing. Jan Mareš.  

Celý hospodářský výsledek bude v roce 2008 pouţit na financování nových 

investičních akcí města v rámci integrovaného plánu rozvoje města. 

Provozní rozpočet města skončil s přebytkem ve výši 139,6 milionů korun (pozn. o 

více jak 8 milionů vyšší neţ v roce 2006), z nichţ bylo více jak 90 milionů korun pouţito na 

dofinancování investičních akcí. V roce 2007 vynaloţilo celkem město 175,3 milionů korun 

na investiční reprodukci svého majetku. Mimo to byl ještě majetek města zhodnocen více neţ 

o 64,2 milionu korun, které byly vynaloţeny na opravy a udrţování.  

Úhrnný přebytek hospodaření roku 2007 bude v příštím roce plně převeden na 

financování nově zahajovaných investičních akcí města. 

 

Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2007 

v tis. Kč 
      

č.ř. Druhové třídění 
Schválený 

rozpočet 2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 

Skutečnost 
hospodaření k 

31.12.2007 

% plnění 
rozpočtu 

1 Celkové příjmy 853 807,00 1 005 958,00 1 030 209,60 102,4 

2 třída 1 - daňové příjmy 513 572,00 554 112,00 572 964,80 103,4 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 57 666,00 63 524,00 64 673,10 101,8 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 30 000,00 50 142,00 55 670,10 111,0 

5 třída 4 - přijaté dotace 252 569,00 338 180,00 336 901,60 99,6 

6 Celkové výdaje 852 647,00 1 113 100,00 981 000,70 88,1 

7 třída 5 - běžné výdaje 782 665,00 890 786,00 805 740,20 90,5 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 69 982,00 222 314,00 175 260,50 78,8 

9 Výsledek hospodaření     49 208,90   

 

Podíl investičních výdajů na celkovém rozpočtu města dalece převyšuje 

celorepublikový průměr, coţ opět svědčí o účelnosti a efektivnosti vyuţití veřejných financí. 

Na investičních výdajích bylo celkem proinvestováno 175,3 milionu korun. 

Rozpočet města Chomutova je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný a zdravé 

hospodaření města podtrhuje i skutečnost, ţe je město jiţ několik let schopno investovat 

z vlastních zdrojů bez úvěrového zatíţení. 
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Základní údaje o hospodaření města v roce 2007 

 

Objem rozpočtu roku v Kč 1 114 260 000,00 

Skutečné příjmy v Kč 1 030 209 597,68 

Skutečné výdaje v Kč 981 000 737,09 

Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč 20 126,39 

Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč 19 165,04 

Hospodářský výsledek v Kč 49 208 860,59 

Aktiva celkem v Kč 5 542 515 651,66 

Účetní hodnota nemovitého majetku 3 649 996 924,00 

Ukazatel sluhové sluţby 0,21 % 

Dlouhodobé závazky v tis. Kč 482,8 

Emitované dluhopisy v tis. Kč 0,00 

Celková zadluţenost města 4 634 200,00 

Půjčky poskytnuté jiným subjektům 12 062 031,04 

Zadluţenost města na 1 obyvatele v Kč 235,65 

Daňová výtěţnost na 1 obyvatele 11 193,56 

Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč 302 040 153,05 

 

 

Město získalo ratingové hodnocení B1+  /AQE, coţ znamená vyhovující subjekt, 

s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky.  

 

V červnu roku 2007 rovněţ obdrţelo město Chomutov zprávu auditora o nezávislém 

posouzení hospodaření města v roce 2006, která hodnotí hospodaření roku 2006 jako 

hospodárné a vedené v souladu s právními předpisy České republiky. Výrok auditora zní: 

„Účetní uzávěrka města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý 

obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběţných aktiv, cizích zdrojů a finanční 

situace města k 31. prosinci 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 je v souladu se 

zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, coţ odpovídá dřívějšímu 

výroku bez výhrad. Zprávu auditora o hospodaření roku 2007 obdrţí město Chomutov 

v průběhu měsíce května roku 2008.“ 

 

Odbor ekonomiky navázal v roce 2007 spolupráci s Exekutorským úřadem Most. 

JUDr. Paraska uzavřel s městem smlouvu na zajištění výkonu exekuční činnosti pro vymoţení 

pohledávek města. Spolupráce se jeví jako velmi efektivní a bude se zcela jistě dále rozvíjet. 
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č.ř. Druhové třídění

Schválený 

rozpočet 

2007

Upravený 

rozpočet 

2007

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2007

% plnění 

rozpočtu

1 Celkové příjmy 853 807,00 1 005 958,00 1 030 209,60 102,4

2 třída 1 - daňové příjmy 513 572,00 554 112,00 572 964,80 103,4

3 třída 2 - nedaňové příjmy 57 666,00 63 524,00 64 673,10 101,8

4 třída 3 - kapitálové příjmy 30 000,00 50 142,00 55 670,10 111,0

5 třída 4 - přijaté dotace 252 569,00 338 180,00 336 901,60 99,6

6 Celkové výdaje 852 647,00 1 113 100,00 981 000,70 88,1

7 třída 5 - běžné výdaje 782 665,00 890 786,00 805 740,20 90,5

8 třída 6 - kapitálové výdaje 69 982,00 222 314,00 175 260,50 78,8

9 Výsledek hospodaření 49 208,90

Schválený 

rozpočet 

2007

Upravený 

rozpočet 

2007

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2007

% plnění 

rozpočtu

Běžné příjmy 823 807,00 926 679,00 945 402,70 102,0

z toho daňové příjmy 513 572,00 554 112,00 572 964,80 103,4

          nedaňové příjmy 57 666,00 63 524,00 64 673,10 101,8

          provozní dotace 252 569,00 309 043,00 307 764,80 99,6

Běžné výdaje 782 665,00 890 786,00 805 740,20 90,5

Provozní přebytek 41 142,00 35 893,00 139 662,50  

Schválený 

rozpočet 

2007

Upravený 

rozpočet 

2007

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2007

% plnění 

rozpočtu

Kapitálové příjmy 30 000,00 79 279,00 84 806,90 107,0

z toho příjmy z prodeje majetku 30 000,00 50 142,00 55 670,10 111,0

          kapitálové dotace 0 29 137,00 29 136,80 0,0

Kapitálové výdaje 69 982,00 222 314,00 175 260,50 78,8

Kapitálový deficit -39 982,00 -143 035,00 -90 453,60  

Výsledek hospodaření 49 208,90

Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2007

v tis. Kč

Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet
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Ukazatele hospodaření města  

 

Text                                    

Upravený 

rozpočet 

rok 2007

Účetní 

skutečnost                           

XII. 2007

Poměr 

účetní 

skutečnosti        

k rozpočtu 

2007

Účetní 

skutečnost                     

XII. 2006

Porovnání 

účtnictví                        

XII. 2006            

k rozpočtu 

2007

Účetní 

skutečnost                    

XII. 2005

Porovnání 

účtnictví                          

XII. 2005              

k rozpočtu 

2007

Daňové příjmy 554 112,00 572 964,75 103,40% 546 734,40 98,67% 552 805,34 99,76%

DPFO ze závislé činnosti 101 676,00 112 207,66 110,36% 102 534,28 100,84% 101 724,38 100,05%

DPFO OSVČ 33 312,00 24 637,48 73,96% 31 036,00 93,17% 36 616,75 109,92%

DP právnických osob 120 524,00 126 269,62 104,77% 117 149,75 97,20% 113 928,92 94,53%

DP právnických osob za obce 21 439,00 21 438,63 100,00% 18 799,78 87,69% 38 912,34 181,50%

Daň z nemovitostí a z majetku 17 700,00 24 429,35 138,02% 23 315,71 131,73% 15 764,19 89,06%

Daň z přidané hodnoty 187 524,00 191 275,73 102,00% 183 670,67 97,95% 179 225,44 95,57%

Ostatní daně 6 805,00 6 946,41 102,08% 6 327,62 92,98% 5 517,94 81,09%

Správní poplatky 24 150,00 26 274,69 108,80% 24 762,42 102,54% 22 554,00 93,39%

Místní poplatky 25 912,00 23 005,24 88,78% 25 175,47 97,16% 26 420,54 101,96%

Poplatek za VHP 8 500,00 9 633,77 113,34% 8 780,18 103,30% 8 184,50 96,29%

Ostatní daňové příjmy 6 570,00 6 846,17 104,20% 5 182,53 78,88% 3 956,35 60,22%

Nedaňové příjmy celkem 63 524,00 64 673,09 101,81% 50 408,10 79,35% 77 178,77 121,50%

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží 5 540,00 6 145,47 110,93% 6 028,37 108,82% 4 336,41 78,27%

Příjmy z pronájmu 23 706,00 21 793,16 91,93% 13 398,63 56,52% 34 579,26 145,87%

Příjmy z úroků 7 275,00 9 557,74 131,38% 8 532,78 117,29% 10 721,41 147,37%

Přijaté sankční platby 14 096,00 13 153,93 93,32% 8 658,59 61,43% 13 067,39 92,70%

Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned. 4 907,00 8 198,92 167,09% 6 861,81 139,84% 4 302,90 87,69%

Přijaté splátky půjček 8 000,00 5 823,87 72,80% 6 927,92 86,60% 10 171,41 127,14%

Daňové a nedaňové příjmy 617 636,00 637 637,84 103,24% 597 142,50 96,68% 629 984,11 102,00%

Provozní dotace 309 043,00 307 764,79 99,59% 280 343,66 90,71% 269 631,91 87,25%

BĚŢNÉ PŘÍJMY 926 679,00 945 402,63 102,02% 877 486,16 94,69% 899 616,02 97,08%

Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest. 50 142,00 55 670,15 111,02% 38 562,01 76,91% 33 727,61 67,26%

Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů 0,00 0,00 0,00% 60 018,28 0,00% 0,00 0,00%

Přijaté dotace 29 137,00 29 136,82 100,00% 31 381,07 107,70% 49 180,11 168,79%

PŘÍJMY CELKEM 1 005 958,00 1 030 209,60 102,41% 1 007 447,51 100,15% 982 523,74 97,67%

Platy zaměstnanců vč.odvodů 147 892,00 137 202,54 92,77% 126 786,74 85,73% 116 444,46 78,74%

Nákup DHM 5 545,00 6 349,93 114,52% 5 607,55 101,13% 4 525,87 81,62%

Nákup materiálu - ostatní 5 688,00 5 501,84 96,73% 5 757,20 101,22% 5 534,23 97,30%

Úroky 438,00 351,04 80,15% 836,30 190,94% 252,50 57,65%

Ostatní finanční výdaje 15,00 23,74 158,26% 632,72 4218,16% 2,54 16,92%

Nákup energií 8 469,00 7 788,35 91,96% 7 694,06 90,85% 6 808,17 80,39%

Nákup služeb 59 158,00 49 812,58 84,20% 41 578,23 70,28% 70 781,55 119,65%

Opravy a udržování 74 951,00 64 202,79 85,66% 55 502,08 74,05% 53 491,17 71,37%

Ostatní nákupy 7 613,00 21 072,91 276,80% 7 828,10 102,83% 3 073,91 40,38%

Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary 867,00 654,93 75,54% 953,66 110,00% 665,57 76,77%

Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org. 68 858,00 64 068,34 93,04% 62 115,57 90,21% 59 661,00 86,64%

Neinv. transfery rozpočtům 267 298,00 263 976,32 98,76% 261 532,29 97,84% 248 573,94 93,00%

Neinv.transfery  obyvatelstvu 193 159,00 179 705,09 93,03% 162 365,28 84,06% 161 635,88 83,68%

Ostatní neinvestiční transfery 50 835,00 5 029,81 9,89% 6 558,23 12,90% 5 323,46 10,47%

BĚŢNÉ VÝDAJE 890 786,00 805 740,20 90,45% 745 748,03 83,72% 736 774,25 82,71%

Investiční úroky 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 222 314,00 175 260,54 78,83% 190 076,43 85,50% 171 764,30 77,26%

Úroky celkem 438,00 351,04 80,15% 836,30 190,94% 252,50 57,65%

VÝDAJE CELKEM 1 113 100,00 981 000,74 88,13% 935 824,47 84,07% 908 538,54 81,62%

SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.) -107 142,00 49 208,86 -45,93% 71 623,05 -66,85% 73 985,19 -69,05%

Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 002,17 0,00%

Uhrazené splátky jistiny 1 160,00 1 160,00 100,00% 1 428,18 123,12% 1 696,50 146,25%

Změna stavu na bankovních účtech 96 125,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

FINANCOVÁNÍ 94 965,00 -1 160,00 -1,22% -1 428,18 -1,50% 1 305,67 1,37%

Řízení likvidity 12 177,00 -78 903,22 -647,97% -6 793,41 -55,79% 1 604,35 13,18%

PŘÍJMY všechny 1 114 260,00 1 030 209,60 92,46% 1 007 447,51 90,41% 987 130,26 88,59%

VÝDAJE všechny 1 114 260,00 1 061 063,95 95,23% 944 046,05 84,72% 910 235,04 81,69%

Provozní přebytek 35 893,00 139 662,43 389,11% 131 738,13 367,03% 162 841,77 453,69%

Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny 34 733,00 138 502,43 398,76% 130 309,96 375,18% 161 145,27 463,95%

Dluhová sluţba 1 598,00 1 511,04 94,56% 2 264,48 141,71% 1 949,00 121,96%

Dluhová sluţba / běţné příjmy (v %) 0,17 0,16 92,69% 0,26 149,71% 0,22 125,64%

ROZBOR HOSPODAŘENÍ  STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA  -  rok 2007

v tis. Kč. bez konsolidace
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Kapitálové výdaje

10,2%

Uhrazené spl. jistin
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34,1%
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38,7%

Rekapitulace hospodaření (včetně financování) – r. 2007 
 

Příjmy a výdaje           Skutečnost

(tis. Kč) schválený upravený

Daňové příjmy 513 572,00 554 112,00 572 964,75

Nedaňové příjmy 57 666,00 63 524,00 64 673,09

Kapitálové příjmy 30 000,00 50 142,00 55 670,15

Přijaté dotace 252 569,00 338 180,00 336 901,61

Příjmy celkem 853 807,00 1 005 958,00 1 030 209,60

Běžné výdaje 782 665,00 890 786,00 805 740,20

Kapitálové výdaje 69 982,00 222 314,00 175 260,54

Výdaje celkem 852 647,00 1 113 100,00 981 000,74

Změna stavu bank. Účtů 0,00 96 125,00 0,00

Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené spl. jistin -1 160,00 -1 160,00 -1 160,00

Řízení likvidity 0,00 12 177,00 -78 903,22

Financování celkem -1 160,00 107 142,00 -80 063,22

Rozpočet 

 
     Pozn. Změna stavu na bankovních účtech: zhodnocování volných peněžních prostředků 

 

 

Příjmy skutečnost 2007 (vč. financování)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje skutečnost 2007 (vč. financování) 
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Odbor správy majetku města 

 
Na úseku odpadového hospodářství obce bylo vybudováno 10 nových stanovišť na 

separaci odpadu, byl zvýšen počet nádob na papír o 50 ks a o 50 ks na plasty. K 31. 12. 2007 

bylo na území města celkem 213 stanovišť, vybavených 660 ks nádob. Ve školách bylo 

rozmístěno 134 nádob na papír a sklo. Byla zahájena separace bílého skla - 20 kontejnerů. 

Na základě smluv s kolektivními systémy sběru pouţitého elektrozařízení byly pro občany 

zprovozněny 2 sběrné dvory. Navíc byly rozšířeny lokality, v nichţ byly u rodinných domů 

rozmístěny nádoby na biologicky rozloţitelný odpad. K 31. 12. 2007 bylo vybaveno 450 

domácností. 

  

Pro potřeby opravy mostu přes silnici I/13 (u vlakové zastávky, most ve vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic) OSMM zajišťoval uzavření nájemní smlouvy, oprava mostu začala 

v roce 2008. 

 

Na základě podnětů občanů a novinářů bylo provedeno majetkoprávní šetření 

k vlastnictví zastávek na komunikaci Černovická (u ţelezniční zastávky), zastávky byly vzaty 

do majetku a opraveny.   

 

V průběhu roku 2007 byl realizován prodej těchto větších objektů z majetku 

Statutárního města Chomutov : prodej objektu č.p. 2079 v Husově ulici (bývalá zvláštní 

škola) v k.ú. Chomutov II. Stavebnímu bytovému druţstvu Chomutov, Karolíny Světlé 1936, 

Chomutov za kupní cenu ve výši 6 200 000 Kč.  Stavební bytové druţstvo plánuje tento 

objekt zrekonstruovat na administrativní budovu pro potřeby druţstva. 
 

               
 

 Prodej objektu č.p. 4092 v Blatenské ulici (komplex Severka) společnosti ZAVA CZ 

s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 za kupní cenu ve výši 4 500 000 Kč. Firma ZAVA je 

jedním z nájemců objektu, který provozuje prodejny s potravinami. 
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Prodej objektu č.p. 4184 v Havlíčkově ulici v k.ú.  Chomutov II, za cenu dohodnutou 

2 400 000 Kč do vlastnictví Milady Zelenkové, Svahová 4957, Chomutov. Paní Milada 

Zelenková v objektu provozuje taneční školu. 

 

 

 

                       
 

 
V roce 2007 byly schváleny prodeje 24 pozemků v lokalitě Filipovy rybníky na 
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základě evidovaných ţádostí o prodej pozemků. Jedná se o lokalitu, kde město v roce 2006 

realizovalo inţenýrské sítě a komunikace pro výstavbu 24 rodinných domků. V roce 2007 a 

začátkem roku 2008 byly podepsány jednotlivé kupní smlouvy na prodej pozemků. Někteří 

vlastníci zahájili okamţitě výstavbu.  

Jednalo se o posledním pozemku v průmyslové zóně Nové Spořice o rozloze cca 5 

ha, na němţ byly zjištěny ekologické závady,  probíhala proto jednání s agenturou 

Czechinvest o přidělení dotace na odstranění této zátěţe.  

V roce 2007 bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků pro plánovanou 

novou investiční akci výstavby další lokality pro rodinné domky na Zadních Vinohradech, 

kde OSMM eviduje ţádosti zájemců. Cena byla stanovena na 1 200 Kč/m
2
. O prodej 

pozemku poţádalo cca 50 zájemců. Výstavba sítí by měla být realizována v roce 2008. 

V záleţitosti využití pozemků v lokalitě u kina Oka za účelem výstavby bytového 

domu nadstandardních bytů byl vybrán nový investor, v roce 2007 byl schválen pronájem a 

prodej pozemku, smlouvy byly podepsány v prosinci 2007. 

Objekt bývalé základní školy na Kamenném vrchu je stále prázdný, OSMM 

zajišťoval v roce 2007 jeho ostrahu, objekt byl zařazen do Integrovaného projektu rozvoje 

města (výstavba malometráţních bytů). Z důvodu nedostatku parkovacích míst bylo 

umoţněno obyvatelům sídliště parkovat v areálu školy, OSMM za tímto účelem uzavřel cca 

20 nájemních smluv. 

  V roce 2007 měla být zahájena výstavba objektu obchodního a bytového centra na 

Žižkově náměstí. Vzhledem k  tomu, ţe před započetím stavby bylo nutné provést 

archeologický průzkum, se zahájení stavby přesouvá do roku 2008. 

       
 

 

   V roce 2007 byl schválen prodej bytů (zařazení do prodeje) tzv. hornických, které 

v roce 2006 darovací smlouvou nabylo do vlastnictví Statutární město Chomutov od státního 

podniku Doly a úpravny Komořany. Jejich prodej bude realizován prostřednictví realitní 
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kanceláře v roce 2008. 

    Prodej bytů z vlastnictví města stále probíhá, ke konci roku 2007 bylo prodáno cca 

7 400 bytů (prodej bytů byl zahájen v roce 2000). Předpokládané ukončení prodeje bude 

zřejmě v roce 2008. 

    Zbývající bytový fond cca 2 000 bytů a nebytových prostor bude převedeno do akciové 

společnosti Chomutovská bytová  a.s., jejíţ zaloţení bylo schváleno v roce 2007. 

    Město Chomutov má uzavřenou smlouvu na provedení energetických úspor ve školách 

a školkách s firmou Johnson Kontrol Internacionál, s.r.o. Investované finanční náklady na 

realizaci regulační techniky jsou spláceny pomocí docílených úspor tepelné energie formou 

Energy Performace Contranting. U dvou základních škol (ZŠ Školní 1480  a ZŠ Heyrovského 

4539) a dvou mateřských škol  (MŠ Zahradní 5185 a MŠ Růţová 5255) byly investované 

finanční náklady jiţ splaceny. U ostatních školských zařízení nadále trvá splácení 

investovaných finančních prostředků dodavateli. 

     V roce 2007 byla zahájena příprava prací na změně systému zpoplatněného stání ve 

středu města a přilehlých lokalitách, v prosinci pak byl schválen ceník a vyhláška. 

Zpoplatněné stání začalo platit od 1. 2. 2008. 

 

 

Úsek zeleně pro účely kronikářského zápisu uvedl, ţe v oblasti výsadby stromů a 

keřů bylo vysazeno 48 stromů, 1301 keřů a 450 vřesovištních keříků. Výsadby kromě 

technických sluţeb zajišťoval i odbor správy majetku města  - např. 9 ks habrů u cyklostezky 

ve Stromovce :  

 

 

 
 

V Bezručově údolí vysadila Strana zelených s MUDr. Dţamilou Stehlíkovou 5 ks 

malých lip k loňské výsadbě, OSMM zajistil jejich ukotvení.    

 

Stromolezecky bylo ošetřeno celkem 81 stromů, nejvíce v městském parku, dále na 

hřbitově v ulici E. Krásnohorské a z uličních stromořadí např. topoly v ulici Školní : 
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V r. 2007 bylo káceno celkem 309  ks stromů, z toho 224 ks na oznámení a 85 ks na 

povolení. Projevil se ještě vliv sucha předchozích let, v kácení na oznámení se jednalo 

především o kácení v hustých nebo mladých výsadbách, např. smíšený  lesík v Nových 

Spořicích, kde se nacházely suché a přelámané břízy.   

 

Dále bylo nutné odstranit 

vyvrácený statný jasan v parku, 

který padl počátkem léta z důvodu 

napadení kořenů houbami, kdy 

nebylo moţné předpovědět  jeho 

statické selhání (viz fotografie), či 

další jasan v parku, který se 

rozštípil po vichřici dne 20. 

července. 

  

V oblasti pozemků bez 

údržby  bylo nově zařazeno 23 ha 

doposud neudrţovaných pozemků 

do pasportu zeleně, například 

bývalá plochá dráha na Lipské 

ulici.  

 

Další ročník květinové soutěže zvítězila v kategorii upraveného veřejného 

prostranství tato zahrádka před domy v ulici Václavská : 
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Probíhalo označení dalších stromů, kdy jsou po zhodnocení jejich stavu označovány 

stromy v uličních stromořadích, parcích a hřbitovech radiofrekvenčními identifikačními kódy,  

štítky s čárkovým kódem, které strom přesně identifikují.  Databáze stromů v počítači 

umoţňuje zjištění zdravotního stavu, perspektivy a naléhavosti různých zásahů. V roce 2007 

bylo nově označeno 420 ks stromů.  

 

Byly  vypracovány projekty pro náhradní výsadby v příštích letech, kdy pro potřeby 

nových výsadeb byly odbornou firmou ve spolupráci s OSMM a TSmCh vypracovány 

projekty za 115 000 Kč.    

 

    

Odbor rozvoje a investic  
 

      Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb Statutárního města 

Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České 

republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech Statutárního města Chomutova. 

Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla 

projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými Statutárním 

městem Chomutov.   

              Pro rok 2007 byly naplánovány investiční  akce v celkové výši  209 677 000 Kč,  

skutečné čerpání bylo 178 374 400 Kč.  

            Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu odborem 

rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných 

správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná 

realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve 

spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými 

Statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém 

schválení rozsahu a finančním krytí.    

             „Souhrnně lze charakterizovat investiční akce  roku 2007 jako program směřující ke 
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zlepšení ţivota ve městě s odkazem na ţivotní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, 

bydlení, sport a kulturu,“ uvedl vedoucí odboru Ing. Petr Chytra.  Celkem bylo orgány  města 

schváleno 52 investičních akcí – z toho 38  investičních akcí bylo dokončeno, 7 investičních  

akcí bylo připravováno nebo rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti a 7 investičních 

akcí se nerealizovalo.  Na investiční akce byly čerpány různé dotační tituly.  

 

Přehled dotací : Obnova historických památek 
 

Zajištěna dotace z programu „Obnova městských památkových zón“ Ministerstva kultury ČR 

ve výši 0,95 mil.  Kč. Realizovány vstupy do sklepních prostor čp.1, sanace a nátěr vnější 

fasády, izolace proti zemní vlhkosti, zádlaţba bezbariérového vstupu, zábradlí a obklad 

z přírodního kamene. 

ABC Chomutov spol. s r.o. 

Cena: 2 489 476,40 Kč bez DPH           

zahájení: 08/2007  

dokončení: 15.12.2007 

 

Regenerace sídliště Horní Ves (Jitřenka) 

 

Zajištěna ve druhém kole dotace z programu „MMR ČR“ ve výši 4,197 mil. Kč. Realizována 

I. etapa zpevněných ploch, včetně odvodnění, veřejného osvětlení, herních prvků a zeleně 

s dokončením 12/2007. 

Universal Most 

Cena: 5 037 815 Kč bez DPH 

 

Rekonstrukce objektu ČVUT 

 

Zajištěna dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 5,0 mil Kč. Realizována 

kompletní nová krytina střešní konstrukce, demolice ve druhém nadzemním podlaţí, rozvodu 

ÚV, napojení na elektro, vodu, kanalizaci, výměna oken a obnova fasády. 

AMP Chomutov a.s. 

Cena: 5 842 187 Kč bez DPH 

zahájení: 07/2007  

dokončení: 09/2007 

 

Oprava fasády čp. 104 a stavební  úpravy čp. 38 

 

Zajištěn dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ISPROFIN) ve výši 3,7 mil Kč. 

Provedena vnější omítka štítové stěny čp. 104, obnova uliční fasády a klempířských prvků 

objektu a dále nová omítka, střešní konstrukce a výplně otvorů dvorního objektu čp. 38. 

PEXTRA s.r.o. 

Cena: 3 529 623 Kč bez DPH 

dokončení: 30.10.2007 

 

Stavební úpravy čp. 4512 (Merkur) 

 

Zajištěn dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ISPROFIN) ve výši 4,8 mil Kč. 

Provedeno komplexní zateplení fasády objektu, včetně vnější omítky a provedeno kryté 

vstupní zádveří dle projektu. 
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Bezbariérové úpravy ulic Rokycanova, Spořická 

 

Zajištěna dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR z programu „Bezbariérové 

chodníky“ ve výši 2,975 mil. Kč. 

Realizovány chodníky v ulicích Rokycanova, Spořická a Kochova jako schválený směr 

bezbariérové cesty nádraţí ČD – Nemocnice s poliklinikou. 

WORLD INVEST v.o.s. 

Cena: 3 499 697 Kč bez DPH 

zahájení: 30.8.2007  

dokončení: 30.12.2007 

 

Rekonstrukce vnitrobloku ulice Palackého 

 

Zajištěna dotace z MMR ČR z programu „Podpora rozvoje Severozápadních Čech a 

ostravského regionu“ ve výši 4,305 mil. Kč. Realizována úprava zpevněných ploch zadního 

traktu bytových domů, včetně parkovacích stání. 

HERKUL spol. s r.o. 

Cena:  5 696 660 Kč bez DPH 

zahájení: 26.9.2007  

dokončení: 30.11.2007 

 

Přípravné práce k novému využití vojenského areálu 

 

Zajištěna dotace z projektů financovaných na doporučení PSP ČR ve výši 14,985 mil Kč. 

Realizována demolice 12 objektů v areálu bývalých vojenských kasáren.   

Jiří Kejř 

Cena:  16 790 148 Kč bez DPH 

zahájení: 14.11.2007  

dokončení: 10.12.2007 

 

 

          „Investiční akce realizované v roce 2007 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. 

Nevznikly ţádné výrazné problémy při realizaci.“ uvedl ve své hodnotící zprávě vedoucí 

odboru.  
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Číslo Schválený Upravený Skutečnost %

akce rozpočet rozpočet k 31.12.2007 čerpání

ODBOR INVESTIC A ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2516 Inženýrské sítě - severní areál 0,0 0,0 45,8 0,0

2550 Rekonstrukce historických památek 0,0 4 750,0 4 744,9 99,9

2572 Městské divadlo - parkoviště 2 200,0 2 200,0 2 117,0 96,2

2574 Dětská hřiště 0,0 7 000,0 6 390,7 91,3

2601 Výstavba skateparku 7 500,0 7 500,0 7 486,9 99,8

2604 Rekonstrukce čp. 38 - ČVUT 0,0 11 700,0 11 188,6 95,6

2616 Vodorovné dopravní značení 0,0 500,0 280,8 56,2

2619 Rekonstrukce zastávek MHD 0,0 1 000,0 993,3 99,3

2623 Rekonstrukce komunikace ul. Tylova a Lipanská 6 750,0 6 750,0 6 747,9 100,0

2625 Rekonstukce ul. Alešova 5 650,0 5 650,0 5 649,9 100,0

2641 Dostavba centra osobní hygieny a prádelny 0,0 5 950,0 5 949,3 100,0

2642 Komunikace ul. Sluneční, V. Nezvala 2 800,0 2 800,0 2 643,2 94,4

2643 Změna užívání čp. 4090, ul. Palackého 5 100,0 5 100,0 5 042,1 98,9

2701 Vnitřní vybavení MMCH 900,0 900,0 0,0 0,0

2702 Areál Eldorádo - Kamenný Vrch 600,0 3 600,0 2 365,3 65,7

2703 Přeložka dešťové kanalizace 0,0 6 530,0 6 530,4 100,0

2704 Opravy chodníků dle požadavků občanů 0,0 10 000,0 9 998,8 100,0

2705 Rekonstrukce ČOV Bezručovo údolí 0,0 1 100,0 1 100,6 100,1

2706 Oprava opěrné zdi a chodníku u PZOO 0,0 2 300,0 2 298,4 99,9

2707 Přípravné práce k  novému využití vojenského areálu 0,0 20 175,0 19 980,3 99,0

2708 Výměna oken a zateplení  ul. 5. května čp. 3705-11 0,0 8 100,0 7 819,7 96,5

2709 Rekonstrukce ul. Sukova 0,0 6 000,0 5 968,9 99,5

2710 Přeložka VN a NN - průmyslová zóna 0,0 1 700,0 1 700,0 100,0

2711 Restaurátorské práce 0,0 130,0 127,1 0,0

2712 Kamencové jezero - umělý ostrůvek 0,0 3 000,0 3 000,0 100,0

2713 Vymístění rozvaděče - ul. Zborovská 0,0 75,0 14,8 19,7

2714 Rekonstrukce divadelního sklípku 0,0 7 310,0 7 308,1 100,0

2715 Stavební úpravy budov MMCH 0,0 1 200,0 955,4 79,6

2716 Energetický audit veřejného osvětlení 0,0 750,0 0,0 0,0

2717 Oprava ochozu městské věže 0,0 600,0 600,0 100,0

2718 Rekonstrukce kabiny plavčíků 0,0 750,0 618,8 82,5

2719 Výměna oken čp. 3993-7, 4089 0,0 6 830,0 6 816,8 99,8

2720 Periodické prohlídky mostů 0,0 150,0 128,1 85,4

2721 Parkoviště vnitřní blok Dechnochema 0,0 500,0 0,0 0,0

2722 Rekostrukce ulice potoční včetně signalizace 0,0 5 200,0 5 175,6 99,5

2723 Statické zabezpečení tanečního sálu 0,0 1 500,0 1 473,9 98,3

2724 Rekonstrukce ústředního vytápění 0,0 1 950,0 1 688,0 86,6

2725 Zpevněná plocha k fontáně 0,0 350,0 348,7 99,6

2726 Umístění výtvarného graffitu 0,0 2 000,0 1 458,4 72,9

2727 Rekonstrukce ulice Meisnerova 0,0 800,0 798,4 99,8

2728 Přístavba MÚSS čp. 5062 - společenská místnost 0,0 10 720,0 4 346,6 40,5

2730 Regulace vytápění ul. Dřínovská (bývalá MŠ) 0,0 600,0 295,1 49,2

2731 Kamencové jezero - zpevnění severní břehu 0,0 2 100,0 0,0 0,0

2732 Kamencové jezero - inženýrské sítě 0,0 4 200,0 2,4 0,1

2733 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Palackého 0,0 6 805,0 6 779,0 99,6

2734 Rekonstrukce městské sportovní haly 0,0 1 500,0 0,0 0,0

2735 Stavební úpravy ZŠ na Příkopech 0,0 4 000,0 0,0 0,0

25105 Parkoviště za tržnicí 0,0 710,0 3,3 0,5

26105 Vnitroblok Riegrova ul. 0,0 1 470,0 0,0 0,0

26108 Úprava chodníků a parkoviště ul. Spořická 0,0 1 500,0 1 497,0 99,8

26114 Propojovací cyklostezka Bezručovo údolí 0,0 7 000,0 6 983,8 99,8

27103 Jitřenka - regenerace sídliště 0,0 10 197,0 6 444,8 63,2

27106 Bezbariérové přechody a chodníky 0,0 4 475,0 4 467,5 99,8

C E L K E M   : 31 500,0 209 677,0 178 374,4 85,1

   Název akce

            Plnění investičních akcí za rok 2007 (v tis. Kč)
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Rekonstrukce čp. 38 – Vysoká škola  (11,1 mil. Kč)                  Kvalitní vzdělání a lepší uplatnění na trhu práce

   

     
 

 

Propojovací cyklostezka Bezručovo údolí  (7 mil. Kč)     Aktivní volný čas 

 

      
 

Opravy chodníků a komunikací (10 mil. Kč)         Doprava 
 

       
 

Dětská hřiště (6,3 mil. Kč)              Volný čas a bezpečnost dětí
           

   
 

ČVÚT – Fakulta strojní 

Detašované pracoviště Chomutov 

 

Rekonstrukce 3. nadzemní podlaţí 
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Rekonstrukce Alešova ul. (5,6 mil. Kč) Rekonstrukce Lipanská a Tylova ul. (6,7 mil. Kč)    

               Doprava, infrastruktura 

 
 

 
                

Oprava ochozu Městské věže (0,6 mil. Kč)     Parkoviště u Městského divadla (2,1 mil. Kč) 

 

                                                                                                
 

Výstavba skateparku (7,4 mil. Kč), Areál Eldorádo – Kamenný vrch (2,3 mil. Kč)   

 Sport, volný čas 

    
Kamencové jezero – umělý ostrůvek, Gerstnerova naučná stezka, výtvarný grafit Pražská  

   Rekonstrukce Sluneční ul. 
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Přístavba MÚSS – společenská místnost (4,3 mil. Kč)   sociální sluţby 

   

Jitřenka – regenerace sídliště (6,4 mil. Kč)    bydlení 

    

 Výměna oken Palackého (6,8 mil. Kč) bydlení     

 

Přípravné práce k využití vojenského areálu (20 mil. Kč)   obecní infrastruktura, volnočasové aktivity 

 

 

 

Odbor Stavební úřad a životní prostředí  

 

„Činnost stavebního úřadu byla v počátku roku 2007 poznamenána sloučením dvou 

odborů – Odboru ţivotního prostředí a Stavebního úřadu v jeden odbor Stavební úřad a 

ţivotní prostředí. Velký vliv na klima v odboru mělo zdlouhavé výběrové řízení na funkci 

vedoucího odboru. Uklidnění nastalo aţ v měsíci listopadu, kdy byl do funkce vedoucího 

odboru jmenován Ing. Oldřich Moravec,“ uvedl v úvodu své hodnotící zprávy pro 

kronikářský zápis Miroslav Březina, dříve vedoucí odboru Stavební úřad. 

 

Dalším významným vlivem na činnost stavebního úřadu v roce 2007 měl nový  
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Stavební úřad a životní prostředí  

 

„Činnost stavebního úřadu byla v počátku roku 2007 poznamenána sloučením dvou 

odborů – Odboru ţivotního prostředí a Stavebního úřadu v jeden odbor Stavební úřad a 

ţivotní prostředí. Velký vliv na klima v odboru mělo zdlouhavé výběrové řízení na funkci 

vedoucího odboru. Uklidnění nastalo aţ v měsíci listopadu, kdy byl do funkce vedoucího 

odboru jmenován Ing. Oldřich Moravec,“ uvedl v hodnotící zprávě za rok 2007 Miroslav 

Březina, vedoucí původního odboru Stavební úřad. 

Dalším významným vlivem na činnost stavebního úřadu v roce 2007 měl nový 

stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně navazujících 

vyhlášek, který vstoupil v platnost 1.1.2007. 

Odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení stavebního řízení Magistrátu města 

Chomutova vykonával, stejně jako v letech předešlých, i v roce 2007, správní činnost 

stavebního úřadu nejen pro správní území Chomutov, ale také pro správní území okolních 

obcí – Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Drouţkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, 

Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Výsluní a Všehrdy – coţ čítá 

celkem 53 katastrálních území. 

Pro uvedené správní území pracovníci stavebního úřadu vydávali různé typy 

rozhodnutí, které se týkaly stavební činnosti – územně plánovací informace, územní 

rozhodnutí a územní souhlasy, stavební povolení a souhlasy s ohlášením staveb rodinných 

domků o zastavěné ploše do 150 m
2
, kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy, rozhodnutí 

a souhlasy se změnami uţívání staveb. Byl prováděn stavební dohled na stavbách, na základě 

jehoţ výsledku projednávali přestupky proti stavebnímu zákonu. 

Stavební činnost ve městě a jeho okolních obcích se týkala zejména výstavby 

inţenýrských sítí v lokalitách vytipovaných pro výstavbu rodinných domů. Tato výstavba 

probíhá nejen v Chomutově (lokalita Sady Březenecká, Filipovy rybníky apod.), tak 

v okolních obcích (Málkov, Spořice, Drouţkovice, Hrušovany), vlastní výstavbu rodinných 

domů, oprav a stavebních úprav stávajících objektů.  

V Chomutově byla stavební činnost občanů směřována, jako i v letech minulých, 

zejména na úpravy bytů v osobním vlastnictví – úpravy a přestavby bytových jader, 

výměny oken, zateplování panelových objektů apod. Rovněţ pokračovala výstavba rodinných 

domů v lokalitách Sady Březenecká, Filipovy rybníky a stavební úpravy stávajících rodinných 

a bytových domů. 

Z významných staveb v Chomutově bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu 

nového zimního stadionu v areálu bývalých kasáren, územní rozhodnutí pro výstavbu 

nákupního a bytového centra na Žižkově náměstí, dále bylo vydáno závěrečné kolaudační 

rozhodnutí pro provozní úseky výrobního závodu společnosti PULS Produktion s.r.o. 

v průmyslové zóně Severní pole (ulice Praţská).  

Stavební úřad se svými rozhodnutími podílel na rozšiřování provozů v areálech spol. 

Restamo (provozy společností JJS a RBF), Sandvik, bylo vydáno územní rozhodnutí pro 

výstavbu nového průmyslového areálu Maxim – bývalý areál ČSAD,  a uvádění do provozu 

nového vyuţití částí bývalého areálu masokombinátu – prodej náhradních dílů vozidel 

Skanska apod. 

 Současně stavební úřad je i orgánem státní památkové péče – v rámci této činnosti 

vydával stanoviska ke stavbám, které zasahovaly do oblastí v zájmu památkářů. 



 40 

 Stavební úřad pokračoval v převádění uloţených dat v archivu stavebního úřadu do 

digitální podoby. Za rok 2007 bylo uloţeno 60 463 dokumentů. 

 

Přehled vydaných rozhodnutí a jiných dokladů  

 
                    S P R Á V N Í   Ř Í Z E N Í   C E L K E M 

      +------------------------------------------------------------------+ 

      |      Typ řízení          Zahájeno Rozhodnuto Právní moc Poplatky | 

      |------------------------------------------------------------------| 

      | stavební                    28        105        147       7500  | 

      | kolaudační                 390        401        399       1850  | 

      | předčasné užívání            1          1          1          0  | 

      | prozatímní užívání           4          8          8          0  | 

      | změna užívání                3          9         15       1000  | 

      | nařízení odstranění          0          1          0          0  | 

      | odstranění stavby            1          7         10          0  | 

      | zabezpečovací práce          0          0          3          0  | 

      | vyklizení stavby             0          0          0          0  | 

      | dodatečné povolení           4         16         17        600  | 

      | přestupky, sankce            0          1          6          0  | 

      | vyvlastnění                  0          0          3          0  | 

      | ÚR o umístění stavby        58         47         35      35300  | 

      | ÚR o změně využití ú         8          6          6       2000  | 

      | ÚR o dělení nebo sce         1          1          0          0  | 

      | Změna a zrušení ÚR           2          0          0          0  | 

      | Stavební povolení          166        149        123     113817  | 

      | Změna stavby před do        39         29         25       9300  | 

      | Předčasné užívání st         1          1          1          0  | 

      | Zkušební provoz              6          5          4          0  | 

      | Dokumentace proveden         4          4          4          0  | 

      | Změna užívání stavby         5          3          3       2000  | 

      | Povolení odstranění          4          3          3        100  | 

      | Nařízení odstranění          6          5          1          0  | 

      | Nutné zabezpečovací         17         16          9          0  | 

      | Nezbytné úpravy              1          1          1          0  | 

      | Řízení o výjimce             2          2          2          0  | 

      | Přestupky a správní         27         23         16          0  | 

      | Spojené územní a sta         5          5          5       1200  | 

      | Sloučené řízení o vý         1          1          1       1000  | 

      | Sloučené SŘ a ÚŘ             4         20         24       1000  | 

      | údržba stavby                1          1          0          0  | 

      | Dodatečné povolení           9          7          6       2200  | 

      |------------------------------------------------------------------| 

      | Celkem                     798        878        878     178867  | 

      +------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

                 O S T A T N Í   V Y J Á D Ř E N Í   C E L K E M 

      +------------------------------------------------------------------+ 

      |      Typ řízení          Zahájeno Rozhodnuto Právní moc Poplatky | 

      |------------------------------------------------------------------| 

      | stavební úpravy              0         13          0             | 

      | udržovací práce              1          4          0             | 

      | dopis                        1          1          0             | 

      | Územně plánovací inf       160        157          0             | 

      | drobná stavba                0          4          0             | 

      | Ostatní opatření (na        74         71          0             | 

      |------------------------------------------------------------------| 

      | Celkem                     236        250          0             | 

      +------------------------------------------------------------------+ 
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Na úseku ochrany přírody a krajiny oddělení ţivotního prostředí byl na podnět 

starosty města Výsluní, pana Milana Hladíka, dne 11. prosince 2007 zaregistrován park ve 

Výsluní jako významný krajinný prvek s názvem Historický park města Výsluní. Město 

Výsluní si dodnes uchovalo pravidelné renesanční půdorysné členění, park je umístěn v jeho 

středu a má rovněţ pravidelný čtvercový tvar. Zaloţen byl pravděpodobně koncem 19. století 

v souvislosti s dostavbou kostela svatého Václava. Představuje významný prvek zeleně 

uprostřed města, podtrhuje jeho ráz a zajímavost. Tvoří esteticky působící klidovou zónu 

města. 

„Bylo dokončeno sjednocení vymezení prvků územního systému ekologické stability 

pro území v působnosti Magistrátu města Chomutova jako obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tvořen tzv. biocentry a biokoridory 

– jde o ekologickou síť, která má zabezpečit přeţití a migraci rostlin a ţivočichů v krajině. 

Jako biocentrum či biokoridor můţe být označen zachovaný přírodní prvek, který se oproti 

okolní krajině vyznačuje vyšší druhovou rozmanitostí a ekologickou stabilitou – např. lesík 

uprostřed polí či průmyslových zón, remízek (biocentra) nebo meze, vodní toky a jejich 

břehové porosty (biokoridory). Aby tato síť mohla plnit své funkce, musí mít prvky ÚSES 

určité parametry a musí být vzájemně propojené. Coţ v současné době mnohdy zajištěno není 

a je proto nutné vymezovat biocentra a biokoridory tzv. nefunkční – tedy neexistující, které je 

nutné pro zajištění funkce celé sítě ÚSES vytvořit nově,“ uvedla Ing. Vladimíra Kulhavá, 

referentka na úseku ochrany přírody a doplnila:    

„ÚSES zabezpečuje zachování biodiverzity a genofondu a zároveň umoţňuje 

uplatňovat i ostatní zájmy v krajině, neboť se jedná v podstatě o minimalistické vymezení 

přírodních prvků potřebných pro přeţití ţivočišných a rostlinných druhů a zachování jejich 

stanovišť.“ 

 

Odbor školství  
 

 Bc. Dagmar Mikovcová ve svém příspěvku do kroniky města zaznamenala tyto 

důleţité aktivity odboru školství. Začátek kalendářního roku byl věnován přípravě zápisů dětí 

do prvních tříd chomutovských základních škol, které probíhaly ve dnech 19. a 20. 1.  

Přiloţený graf ukazuje srovnání výsledků zápisů k povinné školní docházce pro školní roky 

2000/2001 aţ  2007/2008. 
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 Z hlediska rozvoje investic patří Chomutovsko k rychle se rozvíjejícím regionům, 

takţe v budoucnu zde nalezne uplatnění mnoho vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí. 

Více neţ čtvrtina středoškoláků jiţ pochopila význam technického vzdělání pro tento region a 

jsou rozhodnuti studovat technické obory. Nabízené bakalářské studium bylo konzultováno se 

zástupci místních firem, kteří povaţují toto studium za velmi vhodné pro uplatnění v těchto 

firmách – v Chomutově se tak nabízí jedinečná moţnost propojení poţadavků praxe 

s nabídkou vysokoškolského studia. Místní firmy jsou připraveny nabídnout studentům 

odloučeného pracoviště FS ČVUT v Chomutově stipendia a umoţnit jim odbornou praxi ve 

svých provozech a laboratořích, dále hodlají nabídnout absolventům studia příslib budoucího 

zaměstnání. 

Pracoviště FS ČVUT v Chomutově nabízí výuku v moderně zařízených učebnách 

v centru města, kvalitní vyučující výhradně z praţské fakulty, ubytování a stravování 5 minut 

chůze od školy, dostatek kvalitního kulturního a sportovního vyţití.  

Dny otevřených dveří na FS ČVUT v Chomutově se konaly dne 25.1. 2007 od 10,00 hodin 

v prostorách detašovaného pracoviště v Klostermannově ul., vchod z ulice Mánesovy proti 

sportovní hale za přítomnosti proděkanů Prof. Ing. Petra Zuny, CSc.D.Eng.h.c., a Doc.Ing. 

Jana Vojtka, CSc. 

 V budově Základní školy Chomutov, Školní 1480, dne 27. ledna od 8,30 do 16,30 hod. 

probíhal v rámci projektu „Spolupráce a důvěra“ projektový den za přítomnosti zástupců 

spolupracujících základních škol programu TOŠ z celé republiky a zástupců Statutárního 

města Chomutova, 1. náměstka primátora, Ing. Jana Řeháka a vedoucí odboru školství, Bc. 

Dagmar Mikovcové. 

Po celý den přítomní pracovali v připravených dílnách na tématech: hodnocení, práce 

s třídním kolektivem a burza nápadů, vynikající ţák aneb co mi dala škola do ţivota, efektivní 

učení není ţádné mučení, angličtina, osobnostní a sociální výchova, dílna pro ředitele, dále 

pak v rámci relaxačních dílen si účastníci mohli prohlédnout město s průvodcem, nebo 

pracovat ve výtvarné dílně či v tělocvičně rozhýbat tělo. 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT i tento rok připravil projekt 

„Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd ZŠ  a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií 2007,“ v rámci jehoţ připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, 

matematických a studijních dovedností. Do projektu se přihlásila většina chomutovských 

základních škol. 

 

V chomutovském městském divadle se ve dnech 7. – 8. 3. uskutečnila  přehlídka 

mateřských škol Mateřinka. Děti z okresu Chomutov předvedly pod vedením svých učitelek, 

jak si umí hrát, rozvíjet svoji osobnost a připravit se na velkou školu. Při vystoupení malých 

capartů nezůstalo suché ani oko některého tatínka. Ti nejlepší postoupili do celostátního 

festivalu mateřských škol v Nymburku. 

 

Základní škola Chomutov, na Příkopech 895, připravila ve dnech 26. – 31. 3. sérii 

akcí, při nichţ se účastníci seznámili s internetem. Přednášky byly připraveny na různá téma 

a samozřejmě pro odpovídající skupiny, ţáky, učitele, seniory, ale také pro všechny věkové 

kategorie zároveň. Akce je kaţdoročně pro velký zájem opakována.  

 

Policie ČR, okresní ředitelství Chomutov, okresní ředitelství Most a Policejní ředitelství 

Chemnitz-Erzgebirge, inspektorát prevence vyhlásily regionální výtvarnou soutěž pro děti 
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mateřských škol na téma: 

 Co se smí a co se nesmí 

 Nebezpečí 

 Dopravní situace – jak se správně chovat 

 Máme rádi zvířata 

 Práce Policie 

Dne 28. 3. se konalo vyhlášení výsledků soutěţe, které se zúčastnilo velké mnoţství 

jednotlivců, z  kaţdé mateřské školy komise vybrala nejzdařilejší výtvor, který ocenila. 

Zvláštní cenu komise udělila kolektivní práci dětí z chomutovské Mateřské školy Kopretinka  

- Motýlkové ve II. třídě s názvem Procházka městem. Na náročné organizaci soutěţe se 

podílel i odbor školství a Středisko knihovnických a kulturních sluţeb Chomutov. 

 

V kulturním společenském středisku na Zahradní v Chomutově se 25. 4. konalo 

Divadélko. Jednalo se jiţ o 9. ročník  nesoutěţní přehlídky tvořivosti ţáků speciálních škol 

okresu Chomutov, hlavním pořadatelem je Základní škola speciální a Mateřská škola, 

Chomutov, Palachova 4881. Vystoupení velkého počtu souborů po celou dobu provázel 

potlesk, skandování a jásot diváků. Leckterá celebrita by jim mohla závidět. Přes svá 

postiţení zvládnou děti výkony, na které mohou být pyšní všechny jejich učitelky, 

vychovatelky, rodiče a především oni samy. 

 

 

 
 

         Z představení O zakleté víle, které nastudovaly děti z pořádající školy.  

 

Při kaţdé základní škole je dle školského zákona ustanovena školská rada. Zpravidla 

ji tvoří dva zástupci pedagogů, dva zástupci veřejnosti a dva zástupci zřizovatele. Komise pro 

výchovu a vzdělávání spolu s odborem školství připravily pro členy školských rad školení, 

jehoţ hlavním předmětem byla problematika školních vzdělávacích programů. Jejich 

schválení je plně v kompetenci školských rad. Dále se hovořilo informativně o kompetenci 

školských rad danou zákonem. Tohoto školení vyuţili 25. 4. především zástupci zřizovatele, 

ale i další členové rad. 
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      Na organizaci letošního okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se 

uskutečnila 17. 5., se podílel odbor školství a odbor dopravy a správních činností 

chomutovského magistrátu, Městský úřad Kadaň, Policie ČR, Městská policie Chomutov,  

Kadaň, Klášterec nad Ohří, Český červený kříţ včetně studentů Střední zdravotnické školy v 

Chomutově, Autoškola Omega, Dům dětí a mládeţe Chomutov a BESIP - zástupce pro 

Ústecký kraj. 

      Do soutěţe se přihlásilo rekordních 20 škol (11 z Chomutovska a 9 z Kadaňska) se 32 

druţstvy (18 mladších a 14 starších – 1 se nedostavilo). V obou kategoriích ( I. kategorie  pro 

ţáky 5. - 6. ročníku ZŠ a II.  kategorie  pro ţáky 7. - 8. ročníku ZŠ) soupeřila druţstva sloţená 

vţdy ze dvou chlapců a dvou dívek v následujících disciplinách:  

1. teoretická část – test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 

2. praktická část – jízda po dětském dopravním hřišti,  jízda zručnosti a poskytování první 

pomoci. 

          Ceny pro tři vítězná  druţstva obou kategorií věnovalo Ministerstvo dopravy – BESIP, 

ceny třem nejlepším chlapcům i dívkám v obou kategoriích zajistil odbor školství 

chomutovského magistrátu. Drobné dárky všem účastníkům soutěţe a diplomy obstaral také 

Městský úřad Kadaň. 

          Vítězná druţstva reprezentovala náš okres v krajském finále, které se uskutečnilo 

v Úštěku ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2007. 

 

Výsledky I. kategorie - družstva 

1. místo – ZŠ Chomutov, Písečná 5144 

2. místo – ZŠ Chomutov, Kadaňská2334 

3. místo – ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 

 

Výsledky I. kategorie – jednotlivci 

 Chlapci   Dívky 

1. místo:  Gruss Martin – ZŠ CV, Písečná Andonovová Pavlína – ZŠ Březno 

2. místo:  Jaschke Daniel –ZŠ CV, Kadaňská Hosssnerová Denisa - ZŠ Ka,Pionýrů 

3. místo:  Rozsypal Vít – ZŠ Ka, Školní Vavříková Michaela - ZŠ Kl.,Školní 

 

   Výsledky II. kategorie – družstva 

1. místo:  ZŠ Chomutov, Písečná 5144  

2. místo:  ZŠ Klášterec n.O., Školní 519 

3. místo:  ZŠ Chomutov, Havlíčkova 3675 

   

Výsledky I. kategorie – jednotlivci 

 Chlapci   Dívky 

1. místo: Gobbi Vojtěch - ZŠ CV, Písečná          Kýhosová Kristýna - ZŠ CV, Školní 

2. místo: Klimčák Petr - ZŠ Kl., Krátká              Němečková Katka - ZŠ CV, Písečná 

3. místo: Kalina Václav - ZŠ Kl., Školní             Petreková Barbora – ZŠ CV, Havlíčkova

  

„Soutěţ se opět vyvedla, o čemţ mimo jiné svědčí i rekordní počet zúčastněných škol. Letos 

nám přálo i počasí, jelikoţ jsme nezmokli a závěrečné předávání cen bylo zpestřeno 

přítomností náměstka primátora města Chomutova, Ing. Jana Řeháka a slunečními paprsky. 

Všem organizátorům patří veliký dík. Jiţ dnes se těšíme na soutěţ v roce 2008,“ uvedla Mgr. 

Dagmar Mikovcová (na snímku dole vpravo při předávání cen s Ing. Janem Řehákem).   
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Komise pro výchovu a vzdělávání předala Radě města Chomutova své návrhy na 

udělení Ceny J. Popela z Lobkovic na rok 2007. Rada města Chomutova svým usnesením č. 

171/07 ze dne 14. 5. schválila ocenění pro tyto významné občany:  

 

1) Walter Markl – zakladatel chomutovského lesoparku, bývalý ředitel chomutovských 

kin, významně působil v kulturním ţivotě na Chomutovsku jako dlouholetý divadelní 

ochotník 

2) František Jeţil – bývalý ředitel chomutovského gymnázia, významný člen sokolské 

organizace a zahrádkářské organizace 

3) PhDr. Emil  Puchmajer – autor chomutovských pověstí, dlouholetý učitel češtiny na 

chomutovském gymnáziu, věnoval se regionální literatuře – cena IN MEMORIAM 

4) Marie Svobodová – chomutovská malířka 

 

Ceny byly uděleny při slavnostním aktu v Rytířském sálu starobylé radnice dne 15. června 

2007. 

 Ve středu 17. října 2007 se konala v Betlémské kapli slavnostní imatrikulace nově 

zapsaných studentů do 1. ročníku Českého vysokého učení technického, Fakulty strojní, tedy i 

studentů Detašovaného pracoviště v Chomutově. V rámci akademického roku 2007/2008 bylo 
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zapsáno do chomutovského pracoviště 45 studentů, kteří byli rozděleni do dvou studijních 

skupin. 

 

 Ve dnech 5. aţ 7. listopadu 2007 realizovala Okresní hospodářská komora 

v Chomutově ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska, Úřadem práce a 

středními školami prezentační výstavu středních škol a učilišť ve Sportovní hale 

v Chomutově. Vzdělávací nabídku pro školní rok 2008/2009 a své aktivity představují střední 

školy a učiliště nejen z okresu Chomutov, aby zásadním způsobem ovlivnily rozhodování 

ţáků základních škol jakým směrem se dále vzdělávat tak, aby svojí odborností následně našli 

uplatnění na trhu práce. 

 

Obecní živnostenský úřad  
 

Vedoucí úřadu Ing. Vladimír Dědeček uvedl, ţe Obecní ţivnostenský úřad se v roce 

2007 zaměřil na verifikaci a konsolidaci dat v informačním systému Registr ţivnostenského 

podnikání. Bylo opraveno téměř 10 000 údajů (neúplných adres, informací o osobách, 

podnikatelích a provozovnách). Tyto opravy přispěly k dalšímu propojení s ostatními 

informačními systémy veřejné správy a vedly rovněţ k přípravě další, v pořadí jiţ 105. novely 

ţivnostenského zákona. Tato novela od 1. 7. 2008 umoţní další zjednodušení agendy 

ţivnostenského podnikání, usnadní podnikatelům vyřizování některých záleţitostí, rozšíří se 

moţnost elektronické komunikace mezi podnikatelem a ţivnostenským úřadem, zjednoduší se 

podmínky pro získání ţivnostenských oprávnění a sníţí se i výše správních poplatků.  

Ke konci roku 2007 obecní ţivnostenský úřad registroval v územním obvodu 

Chomutova jako obce s rozšířenou působností 12 637 podnikajících osob (o 168 méně neţ 

v roce 2006) a 22 932 ţivností (o 65 více). 

V roce 2007 ţivnostenský úřad vydal 1 523 nových ţivnostenských oprávnění (o 142 

více jak v roce 2006), provedl 1 704 jejich změn (o 119 více) a 748 ţivnostenských oprávnění 

zrušil (o 135 více). Dále vyřídil 2 091 přerušení a pokračování v provozování ţivnosti (o 291 

méně), zaznamenal 1 238 údajů o provozovnách (o 23 méně), provedl 211 kontrol (o 107 

více). Celkem zrealizoval 22 138 úkonů (o 3 361 více). Na správních poplatcích vybral 

1 824 160 Kč (o 26 890 méně), uloţil 403  blokových pokut (o 232 více) ve výši 348 300 Kč 

(o 115 100 více) a ve 150 správních řízeních uloţil 75 pořádkových pokut ve výši 414 100 

Kč, 56 pokut ve výši 509 500 Kč a v 69 případech náklady řízení ve výši 69 000 Kč. Celkem 

přispěl do rozpočtu města částkou téměř tři a čtvrt milionu korun.  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

      „Od ledna 2007 byly přijaty nové zákony – zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o 

ţivotním a existenčním minimu,“ konstatovala vedoucí odboru Bc. Helena Veselá a přiblíţila 

současnou státní sociální politiku, kdy Listina základních práv a svobod stanovuje kaţdému, 

kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních 

ţivotních podmínek. Kaţdý má nárok na základní sociální poradenství vedoucích k řešení 

hmotné nouze nebo jejímu předcházení. 

      Zákon o pomoci v hmotné nouzi je právním předpisem: 

- který upravuje poskytování dávkové pomoci 

- vychází z principu, ţe kaţdý má nárok na poskytnutí základního poradenství, které má 

vést k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení 

- nedílnou součástí dávkové pomoci je sociální práce 
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- systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy – systém motivuje k aktivní snaze 

zajistit si prostředky k uspokojování ţivotních potřeb 

- jedním z opatření, kterými ČR bojuje proti sociálnímu vyloučení osob 

- jednotný na celém území ČR, vyuţívá jednotnou výpočetní techniku, informační 

systém a aplikační program 

Životní minimum – minimální společensky uznaná hranice peněţních příjmů k zajištění 

výţivy a ostatních základních osobních potřeb. 

Existenční minimum – minimální hranice peněţních příjmů, která se povaţuje za 

nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umoţňující 

přeţití. Ţivotní ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ochrana 

bydlení je řešena v rámci státní sociální podpory – příspěvku na bydlení, který vyplácí Úřady 

práce, odbor státní sociální podpory a v rámci systému pomoci v hmotné nouze – doplatek na 

bydlení, který poskytují pověřené obecní úřady. 

      Zákon stanovuje 7 situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obţivy, 

bydlení a mimořádnými událostmi: 

- příspěvek na ţivobytí 

- doplatek na bydlení 

- mimořádná okamţitá pomoc: 

a) váţná újma na zdraví 

b) mimořádná událost (povodeň, vichřice, zemětřesení, jiná destruktivní událost – poţár, 

ekologická, průmyslová havárie) 

c) jednorázový výdaj, např. při prokázané ztrátě osobních dokladů 

d) nákup nebo oprava předmětů dlouhodobé potřeby a odůvodněné náklady související se 

vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřeného dítěte 

e) ohroţení sociálním vyloučením (propuštění z výkonu trestu, z ústavní nebo ochranné 

výchovy 

 

      Ve dnech 7. - 9. 9. 2007 se uskutečnilo ve spolupráci s Magistrátem města Mostu, a 

Městským úřadem v Litvínově víkendové setkání pěstounských rodin v Kytlici. Z obvodu 

Magistrátu města Chomutova se setkání zúčastnilo 5 rodin. Přesto, ţe účastníkům nepřálo 

počasí, všichni byli s program spokojeni. Kromě programu pro děti byla opět připravena pro 

pěstouny beseda s odborníky na výchovu dětí. 

      Dne 1. 12. 2007 uspořádal Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, Mikulášské setkání pěstounských rodin. Setkání proběhlo v chomutovském 

SKKS. Pozváno na něj bylo 20 rodin s 20 dětmi. Po uvítání v galerii Lurago vystoupily děti 

z Mateřské školy Radost Chomutov se svým čertovským pásmem. Pak následovalo zábavné 

vystoupení klaunů z Ústí n. Labem, občerstvení a na závěr výroba vánoční dekorace. Po celou 

dobu děti portrétoval výtvarník Václav Suchopárek. Rodiny zde měly moţnost vyměnit si své 

zkušenosti s výchovou dětí a vyuţít odborné poradenství. Děti se zde setkaly se svými 

kamarády.  

Při vyhodnocení Charty pro občana – dávky pomoci v hmotné nouzi, která byla 

přijata v roce 2006, lze konstatovat, ţe charta  byla ve všech bodech naplněna, v roce 2007 

bylo přijato celkem 3 784 ţádostí (tuto činnost vykonává 17 pracovnic, tj. na 1 pracovnici 

připadá v průměru 223 ţádostí),  z toho bylo 2 074 ţádostí zamítnuto. O 63 % všech ţádostí 

bylo rozhodnuto ve lhůtě do 14 dnů, o 37 % přijatých ţádostí bylo rozhodnuto do 30 dnů.  

      Příspěvek na živobytí je vyplácen v  měsíci, ve kterém vznikl nárok, výplata je 

provedena ve výplatních termínech určených sociálními pracovnicemi, tj. předposlední nebo 

poslední týden v měsíci. Klientům, kteří pracují, je dávka vyplacena po dohodě s nimi v jiném 

termínu. 
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Doplatek na bydlení je v souladu se zákonem vyplácen měsíčně pozadu, výplata je 

provedena současně s příspěvkem na ţivobytí. 

      Mimořádná okamžitá pomoc je vyplacena neprodleně po zpracování ţádosti, tj. buď 

stejný den, kdy byla ţádost podána nebo nejpozději následující den. 

      Klienti, kteří přinesou ţádost o dávky koncem měsíce, ale nárok na příspěvek na 

ţivobytí jim jiţ za tento měsíc vznikne, jsou vyplaceni v mimořádném termínu. Dávky jsou 

převáţně vypláceny v hotovosti, část dávek je poskytována na bankovní účty. Rovněţ jsou 

poskytovány poukázky na nákup zboţí. 

       Z celkového počtu rozhodnutí bylo přijato 13 odvolání, tj. 0,3 % z přijatých ţádostí. 

Z toho 98 % podaných odvolání bylo krajským úřadem zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno. 

       V roce 2007 nebyla v souvislosti s dávkami v hmotné nouzi řešena ţádná stíţnost 

prostřednictvím interního auditu. Bylo řešeno celkem 38 ústních stíţností klientů, po 

vysvětlení platných zákonů byl sepisován písemný záznam ve 3 případech. Ve všech 

případech se jednalo o pocity klientů, ţe jim byla přiznána nízká částka nebo neoprávněně 

sníţena výše dávky  pomoci v hmotné nouzi. 

           Klienti jsou informováni příslušnými sociálními pracovnicemi, další informace jsou na 

nástěnkách odboru, klientům jsou k dispozici informační letáky vydávané Ministerstvem 

práce a sociálních věcí.  

           Na úseku péče o zdravotně postižené občany byl i v letošním roce zaznamenán nárůst 

ţádostí o průkazy mimořádných výhod. Bylo přijato celkem 361 ţádostí, počet vydaných 

průkazů mimořádných výhod vzrostl oproti roku 2006 o 254 průkazů, k 31. 12. 2007 vlastní 

průkazy mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) celkem 3 757 občanů. 

 

           Od 1. 1. 2007 je v platnosti nový zákon, jedná se o zákon o sociálních službách. 

Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to 

formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro 

plnohodnotný ţivot a v ţivotních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běţného ţivota. 

       V rámci zákona je poskytován osobám v závislosti na pomoci druhé osoby, a to 

v oblasti běţné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti, příspěvek na péči. 

            K 1. 1. 2007 současně zanikl nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost (osobě, o 

kterou je pečováno) a na příspěvek při péče o blízkou nebo jinou osobu (pečující osobě). 

K 1. 1. 2007 bylo z České správy sociálního zabezpečení Praha převedeno       1 130 ţadatelů 

K 1. 1. 2007 bylo převedeno z Městského úřadu v Jirkově a Chomutově             369 ţadatelů 

Přijato do 31. 12. 2007 nových ţádostí             1 085 

Provedeno sociálních šetření               1 058 

Vydáno správních rozhodnutí              1 549 

K 31. 12. 2007 vypláceno               1 372 klientů 

K 31. 12. 2007 je v řízení (sociální šetření, posouzení zdravotního stavu)            531 ţádostí 

K 31. 12. 2007 bylo zamítnuto, ukončeno                   458 ţádostí a příspěvků 

 

           Od 1. 1. 2007 je v platnosti nová právní úprava o ochraně před domácím násilím. 

Podle zákona má Policie ČR oprávnění rozhodovat o vykázání agresora ze společného obydlí 

a zákazu vstupu na 10 dní. Oběť nemusí hledat azyl a zůstává doma pod ochranou policie  

s moţností vyuţít pomoci a sluţeb dalších institucí. Podle novely občanského soudního řádu 

můţe soud rozhodnout o předběţném opatření, kdy agresor je vykázán na dalších 30 dní. 

Předběţné opatření můţe soud prodluţovat, zanikne nejpozději uplynutím jednoho roku od 

jeho nařízení. Jedná se o rozhodnutí o dočasném opuštění obydlí, zákaz vstupu, setkávání se a 

navazování kontaktů s obětí.  

            Důleţitá je spolupráce mezi Policií ČR, DONA Centrem o.s. Spirála v Ústí nad Labem 

(intervenční středisko), Městským ústavem sociálních sluţeb Chomutov – sociální poradna a 
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odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu 

města Chomutova. Tyto instituce poskytují obětem informace, poradenství, mediace dle 

potřeby klientů.   

             Domácí násilí je z hlediska následků, které má na jeho účastníky včetně dětí 

přítomných aktům násilí, a z pohledu četnosti jeho výskytu, alarmujícím celospolečenským 

problémem. Z hlediska zákona o sociálně právní ochraně dětí, mají oddělení sociálně právní 

ochrany děti ohroţené domácím násilím v prvé řadě vyhledávat a vést je ve své evidenci.  

V roce 2007 bylo nahlášeno celkem 36 případů domácího násilí a bylo provedeno 

celkem 11 vykázání. 

             Na úseku sociálně právní ochrany dětí bylo v rodinách provedeno celkem 2 732 

sociálních šetření, pracovnice oddělení zastupovaly nezletilé děti u soudu, na Policii ČR, 

notářství a dalších institucích v 1 456 případech. Celkem bylo řešeno 28 dětí s podezřením na 

jejich týrání či zneuţívání. 

            Opět došlo k nárůstu páchání trestné činnosti u nezletilých a mladistvých. Celkem 

se dopustili 322 přečinů a 148 přestupků. Oproti loňskému roku je nárůst u trestné činnosti o 

21 případů. Poměr mezi nezletilými dětmi a mladistvými je zhruba 50 %, u nezletilých dětí se 

jednalo o 155 případů, u mladistvých o 167 případů. Dále bylo řešeno celkem 409 dětí a 

mladistvých pro výchovné problémy. 

          V pěstounské péči a v péči jiné fyzické osoby neţ rodičů vyrůstá celkem 186 dětí. 

          Pro spolupracující organizace, včetně nestátních subjektů, provedl odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví proškolení k novým zákonům o pomoci v hmotné nouzi, zákonu o sociálních 

sluţbách, pro studenty Gymnázia v Chomutově přednášku „Dítě ve sloţité situaci“, pro rodiče 

pak „Práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem“, pro děti v dětském domově a výchovném 

ústavu o sociálně vyloučených osobách, pro studenty zdravotní školy přednášku o týraných a 

zneuţívaných dětech a domácím násilí. Dále se uskutečnila beseda s pediatry v rámci okresu 

Chomutov, s výchovnými poradci a řediteli škol. Spolupráce funguje rovněţ se Svazem 

diabetiků, Střediskem pro nevidomé a slabozraké i Klubem důchodců. 

            Nechybělo ani blahopřání k životním jubileím (90 let a výše) obyvatelům Domova 

pro seniory v Chomutově na Písečné, kde se dokonce jedné obyvatelce blahopřálo ke 101. 

narozeninám. 

 Pracovnice odboru se téţ aktivně podílely na vzniku  a práci skupiny LINKS, která se 

zabývá problematikou prevence kriminality na školách v Chomutově. 
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Odbor dopravních a správních činností 

 
 Představitelé chomutovského magistrátu se i letos zúčastnili několika konferencí, na 

nichţ reprezentovali magistrát, předávali své poznatky či sbírali nové informace. Byla to 

konference Eurotraffic 2007, která se uskutečnila 21. 3. v Praze. Jedním z témat byly peripetie 

ohledně systému pro zpoplatnění kamionové dopravy.  25. a 26. 9. se jiţ podruhé zúčastnili 

mezinárodní konference Infotrans 2007, která se uskutečnila v Pardubicích. Sem přijeli i 

účastníci z Číny, Slovenska a Rakouska. Chomutovští úředníci zde poprvé na odborné půdě 

prezentovali nejnovější e-sluţbu, a to Koncept Phone Book, který umoţňuje dálkově si 

ověřit počet zapsaných bodů v tzv. bodovém systému a zajistit si výpis z evidenční karty 

řidiče nového ţáka autoškoly.    

Aktivity na podporu bezpečnosti silničního provozu – BESIP – okresní kolo soutěţe 

mladých řidičů dne 17. 5. 2007 v areálu autoškoly Omega (ul. Elišky Krásnohorské): 

Jiţ tradičně zajišťovali některé technické záleţitosti této soutěţe pracovníci odboru 

dopravních a správních činností.  

V lednu letošního roku vstoupil do Chomutova silný prodejce ojetých vozidel – AAA 

auto a.s. Praha, který převzal areál bývalého autobazaru na ul. Praţská. V chomutovské 

pobočce firmy pracuje 43 lidí, kteří prodají kolem 45 vozidel týdně a firma počítá s výrazným 

nárůstem těchto prodejů. Také vzhledem k tomu byl registr silničních vozidel posílen o 

jednoho úředníka.  

Legislativní úpravou byly od 1. 7. 2007 na obce s rozšířenou působností převedeny 

činnosti, které dosud provádělo sdruţení ČESMAD Bohemia a pobočky Podniku výpočetní 

techniky. Jedná se o agendu paměťových karet řidiče, paměťových karet vozidla a karet 

servisních. Došlo tak k harmonizaci ve sféře sociálně právních předpisů v silniční dopravě, ke 

sjednocení úpravy pracovních podmínek řidičů v silniční dopravě v zemích EU.  

Na úseku registru silničních vozidel vedoucí odboru Ing. Bedřich Rathouský 

konstatoval, ţe celorepublikově opět vzrostl prodej ojetých vozidel, kdy prakticky 1/3 ojetin 

je starší neţ 10 let, vozový park zestárl na 13,93 roku. V celé České republice pak bylo 

registrováno 4,28 milionu osobních aut.  

Podle zákonné úpravy měly být do 31. 12. 2007 vyměněny všechny dosavadní 

řidičské průkazy vydané do konce roku 1993. Ve správním území magistrátu je evidováno 

celkem 46 615 drţitelů řidičských průkazů a 1 455 cizinců. Evidovaných neřidičů (nemají 

řidičský průkaz a silniční kontrolou byli zjištěni při řízení vozidla, popř. mají alespoň jeden 

přestupek, bylo 1 521). Celkem bylo vydáno 7 433 průkazů, z toho poprvé vydaných 1 071. 

Cizinců s řidičským průkazem bylo evidováno 1 839. Zákaz řízení (odejmutí řidičského 

průkazu) se týkalo 366 osob.  

V tzv. bodovém systému dosáhlo 12 bodů celkem 103 občanů v našem správním 

území, z toho 35 neřidičů (vozidlo řídil občan, který nikdy nebyl vlastníkem řidičského 

průkazu). Převaţovaly tyto přestupky (vzestupně): nepouţívání bezpečnostních pásů, 

nerozsvícení předepsaného osvětlení vozidla a jízda vyšší neţ povolenou rychlostí.   

Na úseku vybíraných poplatků se nově začal vybírat poplatek při zpracování ţádosti 

řidičů o paměťové karty, který činil 700 Kč za kaţdou kartu. Za půl roku platnosti zákona se 

vybralo 172 000 Kč. Celkově se pak na registru silničních vozidel vybralo 11 029 000 Kč. 

Ţáci autoškol zaplatili za závěrečné zkoušky 1 573 000 Kč.  

Ve správním území magistrátu bylo registrováno 16 autoškol, aktivně provozováno 

11. Také letos trvala nedocházka ţáků (22,5 %) na řádně stanovený termín zkoušky.  

Pracovníci odboru informatiky se spolu s odborem dopravy a správních činností podíleli na 

realizaci prvenství magistrátu v rámci České republiky, kdy zajistili softwarové a hardwarové 

vybavení našich zkušebních komisařů (notebooky, mobilní napojení na internet, přenosné 
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tiskárny), takţe komisaři mohli vyjíţdět k provádění závěrečných zkoušek přímo do sídla 

autoškol.  

Dopravní nehodovost na území celé České republiky přinesla 1 123 mrtvých. 

V Ústeckém kraji se stalo 13 755 nehod, nejvíce přitom na Ústecku, Teplicku a Děčínsku. 

V Chomutově se v roce 2007 stalo 769 nehod, při nichţ 2 lidé zemřeli, 4 byli těţce zraněni a 

63 zraněno lehce. V Kadani to bylo 140 nehod bez ztrát na ţivotech, v Klášterci nad Ohří 108 

a v Jirkově 166, zde bylo 5 těţce raněných.  

V oblasti elektronických sluţeb se stalo standardem vyuţívání sluţby Časové řazení 

občanů pomocí SMS, o níţ byl enormní zájem. Po personálním posílení registru vozidel  

v závěru roku bylo moţno nabídnout klientům objednávat se i ve čtvrtek, coţ přineslo další 

sníţení počtu nahodile přicházejících klientů na úřad a omezení front na chodbách před 

úředními okénky.  

 

Dopravní a drážní úřad, silniční správní úřad  

 

Také v průběhu r. 2007 pokračovaly práce na přeloţce silnice I/7 se silnicí I/13 a 

rozšíření silnice I/13 mezi Novými Spořicemi a Kadaňskou ulicí. Nejmírnější zima, jakou kdy 

praţské Klementinum naměřilo za 230 let, umoţnila pokračování stavebních prací. Ve 

stejném termínu, tedy na přelomu června a července 2007, se podařilo dokončit rozšíření 

silnice č. 13 v Černovické ulici na čtyři jízdní pruhy. Současně s tím bylo nutné osadit 

světelnou signalizaci na křiţovatce v Nových Spořicích u Hačky, která umoţnila bezpečné 

přecházení a dopravní napojení této městské části na komunikační systém. Toto napojení 

Nových Spořic je však jediné, lze proto předvídat v budoucnu určité dopravní problémy. 

 

Na přelomu 06-07 r.2007 tak byla uvedena do provozu poslední část přeloţky silnice I. třídy 

č. 7 mezi Novými Spořicemi v Chomutově a Křimovem (první část silnice mezi Křimovem a 

Horou Svatého Šebestiána je v provozu od 10/2005). Cesta na hraniční přechod v Hoře 

Svatého Šebestiána se tím výrazně zkrátila a je bezpečnější. Především ale přinesla do obcí 

Křimov, Domina a Krásná Lípa, kterými procházela „stará silnice č. 7“, dlouho očekávané 

zklidnění dopravy. Kolem německého Marienbergu byla ze stejného důvodu také 

zprovozněna přeloţka silnice, očekávalo se navýšení kamionové dopravy mezi Německem a 

Českou republikou. To se zatím výrazněji neprojevilo na ţádné straně hranice, chybí totiţ 

dopravní propojení mezi silnicí č. 7 a 13 ve směru na Most a Teplice.  
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Slavnostní otevření průtahu silnice I/13 

městem 30. 8. 2007, světelnou 

signalizaci ovládá  kamerový systém při 

najetí vozidla z vedlejší silnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavření parkovacích míst - ul. K. Světlé v 11/2007 - havarijní stav obslužné rampy u vstupů 

do panelových domů. 

 

V průběhu roku 2007 odbor DaSČ pravidelně čtvrtletně monitoroval stav povrchů 

silnic I. a III. třídy procházejících městem a informoval o nich vedení města. S vyuţitím 

podkladů zajistilo pak vedení města u vlastníka vozovky  I. třídy rekonstrukci povrchů v ul. 

Praţské a Lipské, po nichţ je vedena silnice č. 7, a části silnice č. 13 v úseku od sídliště 

Kamenná směrem do města. Opravy povrchů vozovek ve městě mohly proběhnout aţ po 

převedení dopravy na nové mimoúrovňového kříţení silnic č. 7 a 13. Ze stejného důvodu 

mohly být aţ ve II. pololetí 2007 zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu 

v Kadaňské ulici. Obyvatelé přilehlých oblastí, především kolem Průhonu, se museli obrnit 

trpělivostí, protoţe byla uzavřena celá tato frekventovaná ulice a průjezdné byly jen kolmé 

přejezdy v místech křiţovatek. Současně se vyuţilo povinnosti investora uvést komunikaci do 

náleţitého stavu. Ten provedl opravu vozovky po dokončení rekonstrukce inţenýrských sítí 

počátkem r. 2008. 
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Z rekonstrukce ulice Kadaňská v závěru roku 2007. 

 

Rekonstrukce tzv.“podkovy“ na ulici Palackého. 

 

S velkým povděkem obyvatel se setkalo dokončení opravy povrchu silnice č. 2522 

v Bezručově údolí mezi 2. a 3. mlýnem. Silnice sice neleţí na katastru Chomutova, ale 

Bezručovo údolí je významnou odpočinkovou zónou pro turisty a cyklisty z našeho města a 

jeho okolí. Tato část byla poslední z opravených, takţe doprava byla opět vedena po povrchu 

zajišťujícím bezpečnost provozu. 
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Krajský úřad Ústeckého kraje svolal dne 28. 11. do Hory Sv. Kateřiny poradu 

k problematice fungování hraničních přechodů v naší oblasti po vstupu ČR do Schengenu 

(dne 21. 12. 2007).  Podnětem byl dopis od Landratsamt Mittlerer Erzgebigskreis, kdy se 

jednalo o všech hraničních přechodech (od Loučné po Hřensko jich je 26) a upřesňovaly se 

jejich funkce jako turistické stezky, pro provoz osobní dopravy do 3,5 t, případně s autobusy 

nebo jako provoz pro nákladní dopravu.    

 

Agenda obecných přestupků  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2007 bylo uloţeno 554 pokut v celkové částce 720 700 Kč, 26 pořádkových 

pokut v hodnotě 13 000 a 188 nákladů řízení v hodnotě 188 000 Kč, coţ představuje celkem 

911 700 Kč. V průměru byla uloţena na 1 přestupek pokuta ve výši 1 300 Kč.  

Z celkového počtu projednaných přestupků bylo 77 skutků spácháno mladistvými, coţ 

je oproti minulému roku o 42 případů méně (z toho 67 přestupků byly majetkové delikty – 

drobné krádeţe nebo poškozování cizí věci, následovaly přestupky proti občanskému souţití, 

proti veřejnému pořádku a další). 

 

Dopravní přestupky  

 

Za rok 2007 bylo k projednání celkem 1 417 přestupků, včetně 123 přestupků 

předcházejících z roku 2006. Tyto přestupky byly řešeny ve 255 případech uloţením zákazu 
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řízení motorových vozidel, v 55 případech bylo zastaveno řízení, a v 823 uloţena pokuta. 

Pokut bylo celkově uloţeno za 4 593 069 Kč, kdy vychází průměr na 1 přestupek na 4 500 

Kč. Z uloţených pokut bylo k  31. 12. uhrazeno 2 168 667 Kč. Celkově ovšem odbor 

ekonomiky k 31. 12. vymohl 3 014 533 Kč, včetně exekučních nákladů.  

V členění podle skutkové podstaty bylo nejvíce přestupků proti bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu (711, z toho 5 pachatelů mladistvých), 12 přestupkových věcí 

na úseku dopravy a silničního hospodářství a 153 případů pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla.  

V důsledku novely zákona o provozu na pozemních komunikacích narostl počet 

administrativních úkonů spojených se zadrţováním občanských průkazů a jejich odnětím do 

doby projednání přestupku. V průběhu celého roku bylo zadrţeno 188 řidičských průkazů.  

 

Oddělení správních činností – evidence obyvatel  

 

Městská evidence obyvatel k 1. 1. 2008 vykazovala stav 51 187 obyvatel (k 1. 1. 2007 to bylo 

51 098 obyvatel). Počet obyvatel správního území (okresní registr obyvatel, v němţ je kromě 

města Chomutova zahrnuto téţ 24 obcí a údaje o cizincích s trvalým či přechodným pobytem) 

činí 83 309.   
 

 

Počet provedených změn za rok 2007 :        okresní registr obyvatel městská evidence 

 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem                6 029     1 616    

Počet osob odstěhovaných z obce 3. typu , městské               1 358                         1 564    

Ukončení trvalého pobytu na území ČR                                      31         

Narození                                                                                  810          547       

Úmrtí                                                                                           734                           510       

Sňatek    (počet osob)                                                                  951                           362       

Rozvod   (počet osob)                                                      572                       243 

Zrušení pobytu cizince                                                                  88      

Zrušení trvalého pobytu                                                      477                            344        

 

Na správních poplatcích se vybralo 131 200 Kč. 

 

Na úseku občanských průkazů skončila platnost průkazů vydaných do 31. 12. 1998. Občané si 

proto prováděli jejich výměnu.  
  

 

Vydáno občanských průkazů celkem za rok 2007 15 294   

Z toho prvních OP      980     

          Důvody pro vydání nových OP:  

Změny trvalého pobytu   3 755     

Změny rodinného stavu   1 559       

Odcizení OP      847       

Ztráta OP   1 471     

Poškození nebo zničení        98       

Ztráta platnosti OP             1 528    

Pozbytí státního občanství ČR                                                                    0 

Skartování OP celkem  13 125   

Předáno OP občanům                                                                          14 932 

Vyřízení státního občanství ČR k 1. OP                                                  286 
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Vystaveno potvrzení o občanském průkazu                                          2 300 

Vystaveno potvrzení o změně údajů                                                         570 

Nálezy OP                                                                                                 558 

Protokoly o skončení platnosti OP                                                           108 

Rozhodnutí o skončení platnosti OP (správní řízení)                               260                                                                                                                                                                                                            

Počet projednaných přestupků                                                              2  758     

Z toho řešeno blokově       490   

 

Na pokutách vybráno celkem 77 900 Kč, na správních poplatcích 305 650 Kč.    

 

Cestovní doklady 

 

                                                

Vydáno cestovních dokladů celkem                                                   4 428 

            Z toho : 

Se strojově čitelnou zónou celkem (biometrické  e-pasy)  3 605 

Bez strojově čitelné zóny (vyrábí se na úřadě)  823 

Dětem do 15 let  1 413       

Ztraceno CD     168       

Odcizeno CD       59          

Nálezy cestovních dokladů                                                           42 

Odňato CD         3 

Skartováno CD celkem  3 518 

Vyřízeno CD cestou zastupitelského úřadu       51 

Předáno CD občanům                                                          4  228  

Vyřízeno celkem přestupků   (blokově)                                       50  

 

Vybráno na pokutách celkem 12 500, na správních poplatcích 2 357 950 Kč.  
 

Matrika  

 
Zápis narozených dětí   766           

Zápis uzavřených manţelství    261          

Zápis úmrtí    783          

Zápisy v matričních knihách  (včetně souvisejících úkonů)   11 781 

Rejstřík trestů 2 622        

Vyhotovení duplikátů RL, OL, ÚL 1 477        

Ověření podpisů                                                                       1 443        

Ověření opisů listin a vydaná potvrzení 1 105        

Rozvody    219           

Osvojení        9             

Určení otcovství     327           

Změna jména a příjmení z rozhodnutí jiných úřadů       53             

Popření otcovství      16             

Aktualizace sbírky listin MěÚ Jirkov                                        49             

Metodická činnost - zákon č. 21/2006 Sb., pro jiné obce                      104 

 

Vybráno na správních poplatcích 225 194,50 Kč. 
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Slavnostní obřady konané v roce 2007 na úseku matriky: 

Vítání občánků                                                                                                   39 akcí       

Zlaté svatby                                                                                                          1 akce       

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)       35 akcí       

Slavnostní zápisy                                                                                                 5 akcí        

Předání  listiny o  udělení státního občanství ČR  u tajemníka magistrátu         2 akce      

 

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky  

 

Uskutečnily se 13. a 14. dubna 2007 a druhé kolo voleb pak 20. a 21. dubna 2007. Magistrát 

města Chomutova, jako registrační úřad zajišťoval tyto volby v územním rozsahu celého  

okresu Chomutov.  Přijímaly se přihlášky k registraci, vydávala rozhodnutí o registraci, byl 

zajišťován  tisk hlasovacích lístků, školení veškerých okrskových volebních komisí, probíhala 

kontrola průběhu voleb i zajištění archivace volební dokumentace. Dne 31. 3. 2007 se ještě 

konaly nové volby do zastupitelstva Obce Křimov. 

 

 V roce 2007 nadále rostl zájem občanů o e-služby, kdy například sluţbu „zpětné 

vyrozumění pomocí SMS“ vyuţívá aţ 90 procent klientů agendy OP a CD. Zvýšil se i zájem 

o vyuţití bezhotovostní úhrady správních poplatků prostřednictvím platebního terminálu, 

tímto  způsobem bylo vybráno 55 000 Kč na poplatcích.    

 

Vývoj počtu SMS : 

 r. 2005 – 20 390 SMS (správní území Chomutova má cca 84 000 obyvatel) 

 r. 2006 – 33 140 SMS 

 r. 2007 – 49 196 SMS 
 

V samém závěru r. 2007 byl nainstalován vyvolávací systém pro neobjednané klienty, 

který podstatně zvýšil komfort jejich obsluhy. Instalace proběhla v přízemí a ve III. patře 

budovy magistrátu na ulici Zborovská. Během prvních 3 týdnů vyuţilo vyvolávací systém cca 

3 500 klientů.  
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Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se 

uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od března 

2006, umoţňuje vlastníkovi bytu dát nájemníkovi za určitých podmínek výpověď bez 

přivolení soudu, coţ umoţňuje rychleji postihovat dlouhodobé neplatiče (36 případů) či 

„nájemníky“, kteří  bez váţných důvodů byt neuţívají (3 případy) či jedince, kteří i přes 

písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě (1 případ).  

  Rada města Chomutova projednala a schválila poskytnutí příspěvku z prostředků rady 

města společnosti Vltava-Labe-Press. Společnost, vydavatel Deníků Bohemia, je pořadatelem 

ankety o nejúspěšnější sportovce v severních Čechách. Slavnostní vyhlášení ankety 

Sportovec Chomutovska se pořádá kaţdoročně v Městském divadle a město tradičně patří 

mezi partnery této akce. Finanční příspěvek radních na vyhlášení Sportovce Chomutovska 

2006 činí 30 000 korun. 

 

 
 

Rada města, zleva: MUDr. Michal Kasl, Mgr. Pavel Karel Markvart, Ing. Jan Řehák, Petr 

Husák, Ing. Mgr. Ivana Řápková, Mgr. Jan Mareš, Jana Vaňhová, Kamila Nováková, Ing. 

Vladimír Janda, PaedDr. Jiří Roth a Jindřich Stádník. 

 

 

Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí zprávu k ocenění pohledávek 

města. Město Chomutov 12. 7. 2006 vyhlásilo veřejnou obchodní soutěţ na prodej 

pohledávek plynoucích z nájemného a služeb. Ta se však nesetkala s předpokládaným 

ohlasem. Do soutěţe na odkoupení pohledávek města v celkové hodnotě přesahující 138 

milionů korun se přihlásilo několik subjektů, ale jejich nabídky byly příliš nízké. Pohybovaly 
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se mezi jedním a třemi procenty z celkové částky. Město tedy oslovilo soudního znalce pro 

oblast ekonomiky, odvětví cen a odhadů, peněţnictví a pojišťovnictví a účetní evidenci. Ten 

došel k závěru, ţe celková trţní hodnota předmětného souboru pohledávek činí 12 217 000 

korun, je tedy o 9 117 000 korun vyšší, neţ nejvyšší nabídka ve zrušené veřejné soutěţi. 

 

    Rada města Chomutova projednala a schválila podporované sporty. Mezi ţadatele o 

dotace na podporovaný sport pro rok 2007 byly zařazeny KLH Chomutov a. s. (lední hokej), 

FC Chomutov s. r. o. (fotbal), BK ASK s. r. o. (basketbal), Sportclub 80 Chomutov (softbal), 

TJ Slávie Chomutov (plavání), ASK VALZAP Chomutov (zápas), TJ VTŢ (judo), SK 

Chomutov S-R-O s. r. o. (národní házená) a TJ VEROS Chomutov (volejbal). 

 

  Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí zprávu o výši úhrad za 

poskytování sociálních služeb v Městském ústavu sociálních sluţeb Chomutov. Od 1. 1. 

2007 platí nový zákon o sociálních sluţbách. Jednou ze změn, které přináší, je změna systému 

úhrad za bydlení, stravování a další sluţby. Jejich výši pracovníci MÚSS  vykalkulovali tak, 

aby celkový objem pro jejich klienty zůstal prakticky totoţný. Další zásadní změnou je 

zrušení domovů důchodců a penzionů a jejich sloučení do jediné instituce - domovů pro 

seniory, které poskytují sluţby ve stejném rozsahu jako dosavadní domovy důchodců. To 

znamená, ţe obyvatelům stávajících penzionů se podstatně zvyšuje výše úhrad za 

poskytované sluţby. 
  

Jednání Rady města Chomutova ze dne 29. 1. 2007 
  

Rada města Chomutova schválila přidělení bezbariérových bytů dvěma ţadatelům. 

V jednom případě jde o starobní důchodkyni, která se pohybuje pomocí francouzských holí a 

má další zdravotní problémy, ve druhém o muţe, který se po úraze pohybuje pouze na vozíku 

a je odkázán na pomoc druhé osoby. Rada města zároveň doporučila výpověď nájemní 

smlouvy k jinému bezbariérovému bytu, který byl přidělen nájemnici v roce 1990. Na bytu 

jsou dluhy na nájemném a při opakovaném sociálním šetření bylo zjištěno, ţe nájemnice byt 

neuţívá. 

  
Rada města Chomutova projednala ţádost o podporu pedopsychiatrické ordinace. 

Na primátorku města se s touto ţádostí obrátila  lékařka se specializací dětský psychiatr a 

psychoterapeut,  která hodlá otevřít ordinaci v Chomutově. V regionu vzrůstá  počet dětí 

s psychiatrickými a psychickými problémy a zároveň je tu nedostatečný počet odborných 

pedopsychiatrů. Z těchto důvodů Komise pro výchovu a vzdělávání doporučila vedení města 

ţádost stejně jako vedoucí chomutovského pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny 

Ústeckého kraje a řada dětských lékařů z Chomutova, Jirkova i kadaňské nemocnice záměr 

lékařky podpořit. Rozhodující je stanovisko zdravotní pojišťovny, rada města se však shodla 

v názoru, ţe jde o lékařskou sluţbu pro město potřebnou, a proto se rozhodla připojit se k 

odborné veřejnosti a záměru vyjádřit podporu.    

  

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 19. 2. 2007 

  
Rada města Chomutova schválila zvýšení počtu pracovníků odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví o tři pracovníky. Z toho o dva na úsek příspěvek na péči a o jednoho na úsek 

sociálně právní ochrany dětí. Počet pracovníků odboru tak místo 42 bude 45 pracovníků, 

pracovníků magistrátu bude 249. Nyní pracují na úseku příspěvek na péči čtyři pracovnice, na 

jednu připadá průměrně 370 klientů. Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom doporučuje, 
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ţe by to mělo být 100 aţ 150 klientů, jako optimální stav uvádí dokonce 70 klientů. I po 

přijatém navýšení bude na uvedeném úseku připadat na jednu pracovnici asi 250 klientů.  

  

Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu návrh programu investičních akcí 

na rok 2007. Návrh zpracoval a radě předloţil odbor investic a úřad územního plánování 

magistrátu města. Investiční akce jsou rozděleny do tří okruhů podle druhu financování. 

Nejrozsáhlejší je skupina investičních akcí z vlastních finančních prostředků města, kterých je 

34  o celkovém objemu 99 315 000 korun. Další jsou investiční akce počítající s dotačními 

tituly České republiky. Těch je čtrnáct o celkovém objemu 123 600 000 korun (z toho město 

počítá s vlastními prostředky ve výši 34 500 000 korun). Do třetí skupiny, která bude narůstat 

v následujících letech, patří dva dotační tituly evropské o celkových nákladech 22 000 000  

korun, z nichţ by město mělo zaplatit 5 500 000 korun.         

  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku agentuře Macek Music Management Most 

na podporu projektu Chomutovské hudební večery. Jde o sérii koncertů Festivalového 

koncertu Petra Macka a jeho hostů, významných osobností váţné hudby, které probíhají uţ 

pojedenácté v městském divadle od října do května. Město tuto kulturní aktivitu pravidelně 

podporuje částkou 50 000 korun, podporu v téţe výši rada odsouhlasila i na rok 2007.   

  

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 12. března 2007  
  
  Rada města Chomutova projednala a doporučila zastupitelstvu schválit Projekt 

regenerace panelového sídliště Horní Ves – Jitřenka a Luna. Projekt zpracoval odbor 

investic a úřad územního plánování ve spolupráci s městským architektem Jaroslavem 

Pachnerem. Jeho koncept byl projednán na veřejném jednání s obyvateli sídliště. Záměry byly 

rovněţ koordinovány se správci inţenýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy a 

s pracovníky dotčených odborů magistrátu. 

Projekt je součástí ţádosti na regeneraci 

jednotlivých částí na sídlišti Jitřenka a 

Luna v rámci poskytování dotace 

z Programu regenerace panelových sídlišť. 

Je rozdělen na dvě etapy. První, která bude 

realizována v roce 2007, počítá s úpravou 

okolí nákupního centra Jitřenka včetně 

fontány a dětského hřiště v hodnotě 10 

milionů korun (z toho dotace by měla být 

ve výši 4 miliony korun). Druhá etapa 

rekonstrukce v roce 2008 počítá s 

rozpočtem 9,8 milionu korun a v jejím 

rámci budou rekonstruovány chodníky 

v ulicích Jiráskově, Seifertově, akademika 

Heyrovského a Zengerově, Seifertova 

ulice, parkoviště v Havlíčkově a Jiráskově 

ulici a zbudována cyklistická stezka kolem 

TJ Veros. 

  

Tato oprýskaná podoba prostranství mezi 

nákupním střediskem Jitřenka a školou ZŠ 

v ulici akademika Heyrovského již brzy bude minulostí. 
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Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 26. března 2007 

  Zastupitelstvo města Chomutova vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice 

Chomutov v roce 2006. Její ředitel Milan Burša informoval chomutovské zastupitele o tom, 

ţe rok 2006 patřil ohledně hospodaření k nejúspěšnějším v posledních letech. Zřizovatelem 

Nemocnice Chomutov je Krajský úřad Ústeckého kraje, město Chomutov přitom pravidelně 

toto zdravotnické zařízení dotuje. Například v rámci projednávání rozpočtových opatření 

zastupitelstvo ještě na tomtéţ jednání schválilo poskytnutí půlmilionového investičního 

příspěvku k nákupu rentgenového přístroje, který nahradí stávající, jiţ nefunkční přístroj. 

Celková hodnota rentgenu činí 6 miliónů Kč.    

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo zaloţení akciové společnosti, zabývající se 

hospodařením s bytovým a nebytovým fondem a uloţilo náměstkyni primátorky zrealizovat 

potřebné úkony a dokončit transformaci dosavadní doplňkové činnosti v rámci odboru správy 

majetku města. Akciová společnost bude dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví 

města a bude zajišťovat veškerou správu, údrţbu i modernizaci objektů města.   

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo text smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

uzavírané se společností SPAR. Smlouvou o smlouvě budoucí se obě smluvní strany zavazují, 

ţe po splnění podmínek ve smlouvě specifikovaných uzavřou do 15 dnů od obdrţení výzvy 

kupní smlouvu, kterou město Chomutov prodává společnosti SPAR budovu starého zimního 

stadionu a související pozemky. Celková kupní cena bude činit 210 milionů korun. Prodejem 

získá město Chomutov peníze na výstavbu nového zimního stadionu. Společnost SPAR 

zamýšlí na místě starého zimního stadion postavit hypermarket.  

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo rozpočtové opatření, v jehoţ důsledku  

město poskytne více neţ čtyřmilionový finanční příspěvek Městskému ústavu sociálních 

služeb. Tato příspěvková organizace města oslovila Statutární město Chomutov jako svého 

zřizovatele s problémem nedostatku finančních prostředků. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR, které přiděluje neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních sluţeb, 

chomutovskému ústavu sociálních sluţeb tuto dotaci pro rok 2007 sníţilo o 4 146 000 korun 

(poţadovaná dotace – 12 492 000 korun, schválená dotace – 8 346 000 korun). S touto 

částkou MÚSS počítal ve svém rozpočtu na pokrytí materiálových nákladů (potraviny), 

spotřeby energií a částečně na úhradu mzdových nákladů a není schopen ji získat vlastními 

trţbami. Poskytnutý příspěvek bude vyčleněn z finanční rezervy města.  

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo poskytnutí dotací na dva projekty Domu 

dětí a mládeže (Oblastní kolo plastikových modelářů – 3 000 korun a Bambiriáda 2007 – 60 

000 korun,) a na dva projekty ASK VALZAP Chomutov (Velká cena města – Ţelezný hasič – 

45 000 korun a Velká cena Chomutova – Krušnohorský mezinárodní turnaj olympijských 

nadějí v zápase – 20 000 korun).  
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Jedna z doprovodných akcí oblíbené Bambiriády na Kamencovém jezeře, a to ukázka 

práce výsadkářů z Policie ČR. 

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo odvolání členů školských rad a jmenovalo 

jejich nové členy. Nově jmenovaní členové školských rad tak nahradili ty, kteří nemají ţádný 

vztah k zřizovateli, tedy ty, kteří po loňských volbách uţ nejsou členy zastupitelstva města. 

Členy školských rad tak byli nově jmenováni Marie Štáfková (ZŠ Kadaňská), Jindřich 

 Petráček a Jaroslav Komínek (ZŠ Písečná), Martin Klouda (ZŠ Hornická), Libuše Zmátlová 

(ZŠ a MŠ 17. listopadu) a Zdeněk Hejna (ZŠ speciální a MŠ Palachova).   

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo změnu v čele Výboru pro národnostní 

menšiny. Dosavadní předsedkyně Výboru MUDr. Dţamila Stehlíková pro své pracovní 

zaneprázdnění na tento post rezignovala a navrhla za sebe nástupkyni: členku rady města 

Kamilu Novákovou, která získala jednohlasnou podporu všech přítomných zastupitelů 

  

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 2. 4. 2007 
  

Rada města Chomutova projednala zprávu o zápisu dětí do základních škol a vzala ji 

na vědomí. Zápisy do všech chomutovských škol probíhaly ve dnech 19. a 20. ledna 2007 a 

k zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2007/2008 se přihlásilo 512 dětí (o rok 

dříve to bylo 591, předloni 630 dětí). Vzhledem ke klesajícímu počtu nových školáků radní 

uloţili Komisi pro výchovu a vzdělávání projednat tuto zprávu a navrhnout radě města další 

postup v řešení otázek sítě škol.  

  
Rada města Chomutova projednala a schválila uzavření smlouvy o exekuční činnosti 

s Exekutorským úřadem Most. V současné době město spolupracuje s exekutorskými úřady 

Plzeň – Jih a Klatovy. V roce 2006 byl jmenován soudní exekutor v Mostě. Uzavření smlouvy 

s mosteckým exekutorským úřadem přinese sníţení nákladů na exekuce, coţ méně zatíţí jak 
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klienta, tak rozpočet města (v ojedinělých případech, kdy je při neúspěšné exekuci povinno 

hradit náklady město).  

  
Rada města Chomutova projednala nabídku právních sluţeb v oblasti vymáhání 

pohledávek od advokátní kanceláře z  Plzně. Schválila nabízenou spolupráci a pověřila 

náměstkyni primátorky jednáním ve věci uzavření předmětné smlouvy. Navrhovaná 

spolupráce má zkvalitnit a zjednodušit práci úseku doplňkové činnosti. Jde o bezplatnou 

sluţbu, náklady advokáta jsou připočítávány k tíţi povinné strany. Protoţe uzavření 

spolupráce nemá za následek ţádný veřejný výdaj, není nutné vyhlašovat na advokátní sluţby 

výběrové řízení či veřejnou soutěţ. 

  

Rada města Chomutova schválila uzavření nájemní smlouvy s obecně prospěšnou 

společností  Člověk v tísni na pronájem buňky v Dukelské ulici. Je jich zde umístěno šest,  

z toho čtyři jsou neobsazené (pro neplatiče je totiţ ubytování v buňce takovým „strašákem“, 

ţe se raději o své vůli přestěhují někam jinam). Tuto buňku hodlají terénní pracovníci 

společnosti vyuţívat pro zajištění doučování, jeţ poskytují dětem ze sociálně vyloučených 

lokalit i v dalších místech v Chomutově v prostředí jejich rodin. V Dukelské zatím tento 

projekt probíhá ve dvou rodinách a Člověk v tísni ji chce rozšířit. Nájemné buňky bude činit 

300 korun měsíčně a poplatky za energie. 

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 16. dubna 2007 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu nájemníkům dvaceti 

pěti městských bytů. Ve všech případech jde o uţivatele bytů, kteří nezaplatili nájemné nebo 

úhradu za plnění poskytovaná s uţíváním bytu za dobu delší neţ tři měsíce.  

Rada města Chomutova schválila pronájem objektu čp. 5307 Fondu ohrožených dětí. 

Jde o bývalou mateřskou školu na Kamenném vrchu, kterou mělo do konce roku 2006 

v pronájmu občanské sdruţení Cíl a provozoval v ní azylový dům. Jeho klienti však svým 

chováním vzbuzovali nespokojenost a stíţnosti obyvatel v okolí, a proto se město rozhodlo 

pronajmout budovu bezproblémovému nájemci. FOD je organizace, která se zaměřuje na 

pomoc týraným, zneuţívaným a zanedbaným dětem. Pro klienty, kteří nemohou zůstat ve své 

původní rodině, buduje síť „Klokánků“, azylových zařízení pro poskytnutí okamţité pomoci. 

V Chomutově hodlá v bývalé školce zřídit na vlastní náklady 12 bytů. Roční nájemné činí 360 

000 korun ročně, náklady za sluţby spojené s uţíváním nebytových prostor si nájemce bude 

hradit sám.  

  Rada města Chomutova projednala zprávu o činnosti domovních správ v roce 2006. 

V roce 2006 pro město Chomutov zajišťovaly správu a údrţbu bytového a nebytového fondu 

pouze dvě společnosti. QARK s. r. o. se sídlem Na Bělidle k 31. 12. 2006 spravovala 2 050 

bytů, z toho 186 v domech SVJ, a 151 nebytových prostor, z toho 32 garáţí. Dospra, s. r. o. se 

sídlem na Březenecké, spravovala k témuţ datu 487 bytů, z toho 345 v SVJ, a 17 nebytových 

prostor. Společnost QARK za rok 2006 mimosoudně vymohla dluţné nájemné ve výši 2 469 

515 korun, Dospra 2 580 778 korun. Společnost QARK měla k dispozici finanční prostředky 

v celkové výši 16 319 117 korun. Největším výdajem za rok 2006 bylo vyklizení a demolice 

další části domu čp. 1623 v Dukelské ulici (1 164 008 korun). Jedná se o dům zdevastovaný 

nepřizpůsobivými obyvateli, kteří dokonali dílo zkázy zaloţením poţáru.   

  
Rada města Chomutova projednala a schválila dotace na projekty z rozpočtu města  
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ţadatelům: ZŠ Písečná na projekt Písničkou za poznáním (20 000 korun), folklorní sdruţení 

Skejušan na projekt Naše kořeny (8 200 korun), MŠ Chomutov na projekt Otvírání studánek 

(7 000 korun), Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov na projekty Trocha 

kultury ani techniky nezabije (15 000 korun) a Je mi lhostejné, jak vypadáš (5 000 korun) a 

Nemocnice Chomutov na projekt konference sester KORN (25 000 korun).  
  

  
Jednání Rady města Chomutova ze dne 14. 5. 2007 
  

Rada města Chomutova projednala a schválila ţádost, s níţ se na kancelář primátorky 

obrátil ředitel Oblastního muzea v Chomutově. Jde o ţádost o zřízení pamětního místa 

bývalého německého obyvatelstva na hřbitově v Beethovenově ulici na opuštěném 

hrobovém místě. O zřízení pamětního místa několik let usilují bývalí obyvatelé Chomutova, 

sdruţení kolem krajanské skupiny v Erlangenu i obě organizace německé menšiny přímo 

v Chomutově (Kulturní svaz Němců v ČR a Svaz Němců). Na základě rozhodnutí rady města 

veškeré náklady spojené s péčí o toto hrobové místo budou hrazeny z rozpočtu Technických 

sluţeb města Chomutova. Podobu architektonického řešení památníku schválí na základě 

návrhu předloţeného muzeem rada města.  

  
Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí informativní zprávu o zápisech 

dětí do mateřských škol. Ze zprávy odboru školství vyplývá, ţe při zápisech, které proběhly 

ve dnech 26. 3. – 30. 3. 2007, se zapsalo 400 dětí, takţe předpokládaný počet dětí pro školní 

rok 2007/2008 je 1 407. Kapacita všech předškolních zařízení v Chomutově je 1 434 dětí, coţ 

znamená, ţe by od příštího školního roku měla být vyuţita na 98 %.  

  

Rada města Chomutova projednala a schválila poskytnutí dotací ţadatelům na 

šest projektů. Jsou to: Exejeans (projekt Chomutov tour CS – 40 000 Kč), Střední průmyslová 

škola a vyšší odborná škola Chomutov (projekt Spolupracující třída – 15 000 Kč), Základní 

škola Chomutov, Akademika Heyrovského (projekty Kouzelný svět loutek - 18 000 Kč a Na 

cestě do Evropy..? – 10 000 korun), Svaz diabetiků ČR, územní organizace Chomutov 

(projekt Edukačně preventivní léčebný pobyt – 25 000 Kč), ZŠ speciální a Mateřská škola, 

Palachova ulice (projekt Zlepšení socializace mentálně retardovaných ţáků a ţáků 

s kombinovanými vadami v rámci environmentální výchovy – 10 000 Kč). Dalších osm 

projektů čtyř ţadatelů o celkovém objemu 190 000 Kč doporučila rada města ke schválení 

zastupitelstvu, tři návrhy byly zamítnuty kvůli nedodrţení Zásad po poskytování dotací 

z rozpočtu města.   

  

Rada města Chomutova projednala a schválila poskytnutí dotací na činnost v roce 

2007, které obdrţí 29 ţadatelů. Rada dále doporučila poskytnutí dotace dalším 22 ţadatelům. 

Protoţe jejich výše přesahuje částku 50 000 korun, konečné rozhodnutí musí učinit 

zastupitelstvo. Třináct subjektů bylo ve svých ţádostech o dotace neúspěšných, protoţe 

nedodrţely Zásady po poskytování dotací z rozpočtu města. Rada města na základě stanoviska 

Komise pro podporu občanských aktivit navrhla rozdělit celkem 2 666 800 Kč.    

  

Rada města Chomutova projednala a schválila ocenění Cenou Jiřího Popela 

z Lobkovic na rok 2007. Komise pro výchovu a vzdělávání, která se přípravou tohoto 

ocenění zabývá, předloţila radě kandidáty z návrhů občanů. Radní z nominovaných vybrali 

čtyři osobnosti, kterým bude cena udělena při slavnostním ceremoniálu dne 15. června. 
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Rada města Chomutova projednala zprávu, hodnotící organizační změnu na odboru 

stavebního úřadu a ţivotního prostředí.  V reakci na stíţnosti občanů, ţe   kontejnery na odpad 

u jejich domovů jim zaplňují ţivnostníci a podnikatelé z okolí, byla 1. května 2006 zřízena 

pozice kontrolního pracovníka na úseku odpadového hospodářství. Nový pracovník od 

května 2006 do dubna 2007 provedl 334 kontrol podnikatelů. Z nich mimo jiné vyplynulo, ţe 

odpad nezákonným způsobem likvidovala třetina kontrolovaných podnikatelů. Rovněţ došlo 

k výraznému početnímu nárůstu těch, kteří s TSmCh uzavírají  smlouvu o odvozu odpadu. 

Zatím bylo zkontrolováno sedm procent provozoven, postupně dojde na všechny. Zřízení 

nového místa přispělo k čistotě města, vedlo k většímu zapojení podnikatelů do třídění 

odpadů a především k poklesu stíţností občanů, stěţujících si na to, ţe podnikatelé ukládají 

svůj odpad do sběrných nádob určených pro běţný komunální odpad. 

  

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 28. 5. 2007 

  

   
Rada města Chomutova projednala a schválila sociální projekt Pracovně-tréninková 

kavárna pro lidi s postižením. Jde o projekt občanského sdruţení Masopust, v jehoţ rámci 

probíhá podpora lidí s mentálním postiţením v dosahování takového stupně samostatnosti, 

aby byli schopni získat a udrţet pracovní místo na otevřeném trhu práce. Uţivatelé programu 

by měli v kavárně pracovat 4 hodiny denně a za podpory asistentek obsluhovat hosty a 

zajišťovat úklid. Jako nejvhodnější bezbariérový prostor se ukázala současná čtenářská 

kavárna Střediska knihovnických a kulturních sluţeb, proto radní uloţili jeho ředitelce uzavřít 

se zástupci o. s. Masopust smlouvu o pronájmu prostor určených pro pracovně-tréninkovou 

kavárnu. Podobné kavárny uţ existují v Praze, Plzni a dalších městech republiky. 

  

                   

Radní města též pravidelně společně účinkují v dobových kostýmech při Chomutovských 

slavnostech jako konšelé a zároveň porotci při soutěži historických týmů.  
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 Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 25. června 2007 

  Zastupitelstvo města Chomutova nevyhovělo ţádosti obyvatel domů č.p. 3886-3888 v 

Beethovenově ulici, kteří formou petice poţadovali umoţnění odkupu jimi uţívaných bytů. 

Město sice v roce 2005 schválilo záměr prodeje č.p. 3886-3888 spolu s dalšími bytovými 

domy, ale později od tohoto úmyslu ustoupilo. Návrh koncepce správy bytového fondu počítá 

s ponecháním určitého mnoţství bytů, zejména v centru, tak, aby město mohlo ovlivňovat 

strukturu obyvatel i ráz města. Nájemníci z domů č.p. 3886-3888 nemají na koupi bytů ţádný 

právní nárok. 

  Zastupitelstvo města Chomutova projednalo Závěrečný účet Statutárního města 

Chomutova za rok 2006 a schválilo ho bez výhrad. Rozpočet města za loňský rok byl po 

několika úpravách stanoven jako vyrovnaný ve výši 1 104 124,50 tisíc Kč, nakonec však 

příjmy činily 1 759 545,70 tisíc Kč a výdaje 1 696 144,24 tisíc Kč. Hospodaření Statutárního 

města Chomutova za rok 2006 skončilo aktivním přebytkem ve výši 71 623 tisíc Kč, z nichţ 

je 70 000 tisíc Kč rozhodnutím zastupitelstva převedeno na financování letošních investičních 

akcí. Součástí předloţeného Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova byla i zpráva 

nezávislého auditora, který v ní konstatuje, ţe k hospodaření města za rok 2006 nemá 

výhrady. Z uvedených skutečností vyplývá, ţe město hospodaří zdravě, jeho provozní výdaje 

nepřevyšují provozní příjmy a není zatíţeno úvěrově. „Patříme mezi nejméně zadluţené obce 

v republice. Rozpočteno na obyvatele města činí dluh města pouhých 113 korun na hlavu,“ 

uvedl před zastupiteli vedoucí odboru ekonomiky Ing. Jan Mareš. 

  Zastupitelstvo města Chomutova pověřilo primátorku Ivanu Řápkovou k zajištění 

úkonů směřujících k ukončení dobrovolného svazku měst Chomutova a Mostu s názvem 

Krajina změny.  Tento účelový svazek vznikl na podzim roku 2006 s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost obou měst při získávání dotací z fondů Evropské unie 2007-2013 a 

vyuţít jej jako ţadatele o tyto dotace. V této oblasti se ovšem situace významně změnila a 

město Chomutov můţe o dotace efektivně ţádat samo. Proto členství ve svazku, který navíc 

formálně nikdy nezahájil činnost, ztratilo pro Chomutov smysl.  

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo vstup města do Svazu měst a obcí ČR.  

Tato organizace sdruţuje 2 441 obcí (39,1 % z celkového počtu), které reprezentují 7 411 370 

obyvatel (72,2 % z celkového počtu).  Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou 

reprezentaci a mimo jiných účelů se tak podílí na přípravě zákonů a dalších opatření, které 

mají dopad na místní samosprávu. Činnost SMO ČR je zaloţena především na aktivitě 

starostů, primátorů a zastupitelů. 

  Zastupitelstvo města Chomutova vzalo na vědomí informace z valné hromady 

Severočeské vodárenské společnosti a.s., kde se novým členem představenstva stal 

chomutovský radní Jindřich Stádník. V tomto správním orgánu má Chomutovsko svého 

zástupce po deseti letech, tím dosud posledním byl do roku 1997 starosta Jirkova Filip Škapa. 

Město Chomutov je akcionářem SVS.  

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo splátkový kalendář pro obce Výsluní, 

Otvice a Kalek. V souladu se školským zákonem jsou obcím fakturovány neinvestiční 

náklady za žáky, kteří v nich trvale bydlí, ale povinnou školní docházku plní 

v chomutovských školách. Za školní rok 2006/2007 je Výsluní fakturováno 83 858 Kč, 
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Otvicím 210 934 Kč a Kalku 52 709 Kč. Obce navrhly splátkový kalendář, podle něhoţ 

postupně uhradí celou částku. Nejpozději z nich splácení ukončí obec Výsluní, která plánuje 

poslední splátku zaslat na účet města v únoru 2008.   

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo pojmenování nové ulice v Chomutově - K 

Lesíku. Ta se nachází v nové zástavbě lokality U Filipových rybníků a o pojmenování 

společně poţádali majitelé nově zde postavených rodinných domků.  

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo dotaci na činnost z rozpočtu města 

následujícím ţadatelům: ASK VALZAP Chomutov – oddíl poţárního sportu 50 000 Kč, 

 Tělocvičná jednota Sokol Chomutov 120 000 Kč,  TJ Klínovec – Loučná 70 000 Kč, 

Tělovýchovná jednota VTŢ Chomutov 330 000 Kč, Tenisový klub Chomutov 100 000 Kč, 

Sportclub 80 Chomutov – oddíl kanoistiky 120 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov - oddíl 

moderní gymnastiky 45 000, Sportclub 80 Chomutov – oddíl ASPV 20 000 Kč, AFK LoKo 

Chomutov 115 000 Kč, TJ Slávie Chomutov – oddíl triatlonu 25 000 Kč, Handball Klub 

Chomutov 150 000 Kč, Jezdecký klub PZOO 70 000 Kč, LOKO-MOTIV Chomutov 90 000 

Kč, Dům dětí a mládeţe Chomutov 80 000 Kč, Folklorní sdruţení Krušnohor Chomutov 

60 000 Kč, Letecký klub Chomutov 50 000 Kč, Aeroklub Chomutov 120 000 Kč, Klub 

vojenské historie Nord-Sever 40 000 Kč, Taneční klub Beethoven D.C. Chomutov 80 000 Kč, 

Milada Zelenková – Taneční škola Stardance 80 000 Kč, Sportovní taneční klub Stardance 

90 000 Kč,  KAPKA 97, sdruţení onkologických pacientů a přátel 65 000 Kč. 

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo dotaci na projekty z rozpočtu města 

následujícím ţadatelům: TJ Slávie Chomutov (projekt Velká cena města Chomutova, 

Memoriál J. Jezbery) 30 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov – oddíl moderní gymnastiky 

(projekt Chomutovský pohár v moderní gymnastice) 8 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov – 

oddíl moderní gymnastiky (projekt Cena města Chomutova ve společných skladbách) 8 000 

Kč, Sportclub 80 Chomutov – oddíl kanoistiky (projekt Velká cena města Chomutova) 20 000 

Kč, Letecký klub Chomutov (projekt Vítání prázdnin) 35 000 Kč, Klub vojenské historie 

Nord-Sever (projekt Řopík 2007) 40 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Závody v 

parkurovém skákání 2. 6. 2007) 5 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Závody v 

parkurovém skákání 18. 9. 2007) 5 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Chomutovské 

voltiţní závody) 10 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Hubertova jízda) 40 000 Kč, 

Jezdecký klub PZOO (projekt Velká cena města Chomutova – skoky ve volnosti) 30 000 Kč, 

Kapka 97, sdruţení onkologických pacientů a přátel (projekt Program rehabilitace – 

rekondiční pobyty) 25 000 Kč, Folklorní sdruţení Krušnohor Chomutov (projekt Viktoriánské 

folklorní slavnosti) 50 000 Kč,  Sportclub 80 Chomutov, oddíl ASPV (projekt Sportování pro 

děti, které nikam neodjely) 5 000 Kč, TJ VEROS Chomutov (projekt Sportovní akce TJ 

VEROS pro dospělé a mládeţ) 16 000 Kč,  TJ VTŢ Chomutov (projekt Velká cena 

Chomutova – děvčata a mláďata) 6 000 Kč,  TJ VTŢ Chomutov (projekt Vánoční turnaj – 

mladší ţáci, ţákyně a mláďata) 6 000 Kč,  TJ VTŢ Chomutov (projekt Vánoční koulení pro 

dětský domov a mentálně postiţené děti) 6 000 Kč. 

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo udělení grantů pro rok 2007. Grantová 

komise posoudila sedm ţádostí a doporučila poskytnout granty pěti z nich: Sportklubu 80 

v rámci grantu Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeţe pro mladé kanoisty 

(dvakrát po 30 000 korunách) a Ski Teamu Straka (30 000 korun). V rámci grantu Prevence 

šikany a agresivního chování v základních školách a Prevence šikany v základních školách 

získaly doporučení projekty Pedagogicko-psychologické poradny (dvakrát 65 000 korun). 

Dvěma projektům přidělení grantu komise nedoporučila, protoţe nesplnily podmínky zadání. 
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Oproti očekávání si o grant nezaţádala ţádná ze základních škol  s projektem, jenţ by otevřel 

školní hřiště veřejnosti.  

  

Jednání Rady města Chomutova ze dne 9. 7.  2007 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila změnu Pravidel pro pronajímání bytů 

v majetku Statutárního města Chomutova. Změnu pravidel navrhl odbor správy majetku 

města na základě poznatků, ţe někteří účastníci veřejných výběrových řízení na poskytnutí 

bytů v domech SVJ na opravu svépomocí (které po opravě vydraţitelé od města získávají do 

vlastnictví), tyto byty následně se ziskem prodávají. Poté se opětovně účastní dalšího 

výběrového řízení, byt vydraţí, opraví, koupí a prodají. Rovněţ bylo zjištěno, ţe výběrového 

řízení se zúčastňují draţitelé, kteří byty získávají pro jiné osoby, jeţ je pak rovněţ prodávají 

se ziskem. Tomuto spekulativnímu jednání mají zabránit změny pravidel, které stanoví, ţe 

nikdo nemůţe získat ve výběrovém řízení města byt víc neţ jednou a ţe v případě následného 

prodeje bude mít město na takový byt předkupní právo, a to za cenu, za jakou jej zájemce od 

města koupil. 

  
Rada města Chomutova projednala zprávu komise pro podporu občanských aktivit a 

schválila poskytnutí dotací na projekty v roce 2007 sedmi ţadatelům. Jsou to: Squashclub 

Chomutov – projekt Squash soustředění (4 000 Kč), Vekibox Chomutov – projekt Oblastní 

soutěţ mládeţe v boxu (8 000 Kč), Leteckomodelářský klub Chomutov – projekt Mistrovství 

ČR s mezinárodní účastí (7 000 Kč),  občanské sdruţení Fokus – projekt Obnaţeni (10 000 

Kč), občanské sdruţení Kuprospěchu – projekt Festival kultury Krušnohoří Cumbajšpíl (23 

000 Kč), pěvecký sbor Hlahol – projekt 60 let sboru Hlahol (11 500 Kč) a okresní organizace 

Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným – projekt Letní tábor Zátaví  (15 000 Kč). 

 

Rada města Chomutova projednala a schválila uzavření darovací smlouvy mezi 

městem a Biskupstvím litoměřickým. Středisko knihovnických a kulturních sluţeb 

Chomutov převzalo vloni v srpnu od Městského muzea Kadaň sochy, které tam byly svezeny 

před rekonstrukcí kostela svatého Ignáce. Jedná se o devět plastik. V listopadu 2006 bylo 

provedeno základní ošetření soch, které stálo 120 000 korun a bylo uhrazeno z prostředků 

města Chomutova, a sochy byly opět umístěny v kostele. Restaurátorská dílna, která provedla 

základní ošetření, vypracovala záměr na celkové restaurování soch. To by stálo asi 580 000 

korun v případě levnější varianty, 860 000 v případě draţší varianty. Protoţe církev, jíţ sochy 

patří, nemá potřebné finanční prostředky a nemá ani moţnost ţádat o granty na obnovu 

památek, postoupila sochy darovací smlouvou městu. Chomutov zaţádá o zápis soch do 

seznamu národních kulturních památek a poté bude moci ţádat o granty na restaurování soch.  

  

Rada města Chomutova projednala informativní zprávu komise ţivotního prostředí o 

stavu veřejné zeleně v Chomutově. Jak ze právy vyplývá, členové komise se přímo v terénu 

přesvědčili, ţe péče o zeleň, kterou zajišťují Technické sluţby města Chomutova, je 

nedostatečná. Zpráva je doplněna posudkem odborníka Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky, který konstatuje, ţe ořez stromů a zmlazovací řezy keřů jsou v některých 

případech provedeny tak neodborně, ţe způsobily nenávratné poškození zeleně. Komise 

ţivotního prostředí došla k závěru, ţe zřejmou příčinou těchto nedostatků je nedostatečná 

kontrola prováděných prací ze strany vedoucích pracovníků a pravděpodobně i špatná 

organizace práce. Rada města uloţila náměstkyni primátorky Janě Vaňhové, aby 

problematiku veřejné zeleně řešila s ředitelem TSmCh. 
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Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmů bytů.  Uţivatelé 

dalších čtrnácti bytů ve vlastnictví města dostanou v nejbliţších dnech výpovědi z nájmu. 

Jedná se buď o dluhy na nájemném nebo za sluţby s ním spojené delší neţ tři měsíce, 

neuţívání bytu či hrubé porušování dobrých mravů. V třech případech z těchto 14 přitom jde 

hned o kombinaci dvou z těchto důvodů.  

  
Rada města Chomutova projednala a schválila maximální přírůstek nájemného 

v bytech v majetku města s regulovaným nájemným, stanovený ministerstvem pro místní 

rozvoj sdělením z 25. června 2007. Přírůstek je stanoven procentuálně podle jednotlivých 

krajů, velikosti obce a stávajícího nájemného. Pro většinu bytů v Chomutově  činí pro příští 

rok 11,5 %. Aktuální nájemné za metr čtvereční v chomutovském městském bytě je 14,48 Kč, 

od 1. ledna příštího roku bude 18,38 Kč. Například uţivatel bytu o rozloze 70 metrů 

čtverečních dnes platí nájemné 1 154 korun, v roce 2008 by to mělo být 1 287 korun (pozn. 

Toto rozhodnutí muselo být jiţ na dalším jednání rady změněno). 

  

 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 27. srpna 2007  

  

Rada města Chomutova revokovala své usnesení z  9. července 2007, týkající se 

přírůstku nájemného v bytech v majetku města. Po projednání předmětné zprávy totiţ 

bylo zjištěno, ţe Chomutov uţ není veden ve skupině obcí s počtem obyvatel nad 50 000 

obyvatel, ale ve skupině 10 000 – 49 999 obyvatel, coţ znamená i jinou, niţší kategorii pro 

zvyšování nájemného. Od 1. 1. 2008 tak vzroste nájemné ve většině městských bytů o 1,10 

Kč, tedy na 17,58 Kč
 
m

2
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  Rada města Chomutova projednala a schválila nové znění smluvních vztahů se 

společnostmi Elektrowin, a.s., Ekolamp, s. r. o. a Asekol, s. r. o. a pověřilo primátorku města 

podpisem nových smluv. Úpravu textů smluv si vyţádaly změny v rámci přechodu na nový 

způsob sběru a zpracování tohoto odpadu. Chomutov spolupracuje s provozovateli 

kolektivních systémů zpětného odběru pouţitých elektrozařízení od roku 2006. Hlavním 

přínosem této spolupráce pro město je úspora nákladů za likvidaci této sloţky komunálního 

odpadu, které jsou hrazeny kolektivním systémem. Obci navíc bude za sběr jednotlivých 

skupin elektrozařízení vyplácena odměna, která bude navýšena o nově stanovené bonusy. 
  

Rada města Chomutova projednala petici občanů z Palackého ulice ve věci záměru 

rekonstrukce ulice Vodních staveb a ploch souvisejících a uloţila vedoucímu odboru 

investic a úřadu územního plánování magistrátu zapracovat poţadavky občanů do projektu. 

Návrh rekonstrukce počítal s parkovacími stáními pro 34 vozidel za domy čp. 3950-52. 

V červnu proběhlo veřejné projednání s občany, na němţ někteří vyjádřili s vybudováním 

parkoviště nesouhlas. Následně byla na magistrát doručena petice občanů se 183  podpisy. 

Jejími signatáři jsou obyvatelé domů čp. 3665-67, 3947-54 a 4058 v Palackého ulici. 

Obsahem petice je poţadavek, aby v dotčeném prostoru byla namísto parkovacích stání 

zřízena klidová zóna, multifunkční hřiště a dětské hřiště a aby do ulice Vodních staveb byl 

zakázán vjezd z Beethovenovy ulice. Odbor investic uţ předtím na základě podnětů z petice 

zadal přepracování řešení návrhu projektu, počet parkovacích stání byl sníţen na úkor hřiště. 

Nová podoba záměru bude opětovně projednána s obyvateli této lokality. 

  

Rada města Chomutova projednala zprávu o stavu příprav na projektu nového 

zimního stadionu a doporučila zastupitelstvu města vzít stav příprav na vědomí. Zpráva 

informuje, ţe dosud byly pořízeny průzkumy geologický, hydrogeologický, ekologický, 
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radonový a dendrologický. Dále byla provedena videoinspekce kanalizace - kamerový 

průzkum, na jehoţ základě byly stanoveny priority oprav a vyčištění splaškové i dešťové 

kanalizace. Areál a dotčené plochy mimo něj byly geodeticky zaměřeny. Analýza rizik staré 

ekologické zátěţe a průzkum pro sanaci kontaminace podzemních vod a hornin byly 

předloţeny České inspekci ţivotního prostředí (ČIŢP) v Ústí nad Labem. Inspekce vydala 

vyjádření, ţe nemá připomínky k těmto materiálům a souhlasí s navrhovaným postupem a 

celkovými závěry. Z uvedených materiálů vyplývá, ţe v areálu kasáren bylo zjištěno 

nevýznamné a prostorově omezené znečištění zeminy a podzemních vod ropnými látkami a 

nebylo prokázáno jejich rozšíření. V rámci dendrologického průzkumu bylo vydáno povolení 

o pokácení dřevin, povolení o odstranění vybraných staveb v areálu nabylo právní moci 23. 

března 2007, územní rozhodnutí nabylo právní moci 22. srpna 2007. 

Rada města Chomutova projednala a schválila přípravu a odevzdání projektů do 

Operačního programu životní prostředí a uloţila vedoucím odborů a ředitelům městských 

organizací, aby zajistili dokumentaci a další potřebné materiály. Z Operačního programu 

ţivotního prostředí bude město moci čerpat dotace aţ do výše 95 % nákladů. Náměty projektů 

jsou  oblast odpadů (10 projektů), oblast zeleně a půdy (11 projektů), oblast energetických 

opatření (7 projektů). 

  

  

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. 9. 2007  
  

  
Rada města Chomutova projednala informace o došlých návrzích na změny územního 

plánu a nedoporučila zastupitelstvu města schválit pořízení změny pro pozemky bývalého 

sportoviště při ZŠ  na Kamenném vrchu. Jde o prostory u křiţovatky mezi Březeneckou a 

Kamennou, který se vyuţívá pro umístění cirkusů a kolotočů. V územním plánu jsou tyto 

pozemky vedeny pro bydlení v bytových domech a veřejnou zeleň. Nový majitel pozemku 

poţádal o změnu územního plánu za účelem výstavby supermarketu. Úřad územního 

plánování nedoporučil pořízení této změny, protoţe velkoplošné zastavění hypermarketem by 

znehodnotilo kvalitu této plochy z urbanistického hlediska a došlo by k vykácení stávající 

hodnotné dubové aleje. Nové obchodní centrum by navíc znemoţnilo další rozvoj stávajících 

objektů obchodní vybavenosti na sídlištích Březenecká a Kamenná. Odborníci z úřadu 

územního plánování rovněţ argumentují tím, ţe město v této lokalitě nový hypermarket 

nepotřebuje a území je vhodné pro navrhované bydlení v bytových domech vyššího 

standardu; pro tento typ bydlení nemá město vhodnější pozemek. 

  
Rada města Chomutova schválila rozdělení dalších dotací na projekty. Na základě 

doporučení komise pro podporu občanských aktivit schválila dotaci oddílu florbalu TJ 

Lokomotiva na projekt Chomutovský florbalový turnaj (5 850 Kč – pronájem haly) a Okresní 

hospodářské komoře na projekt Vzdělávání 2008 (10 000 Kč – pronájem haly). Podpořena 

byla i ţádost Chomutovské ostrostřelecké společnosti, které byl poskytnut  příspěvek ve 

výši 9 800 korun na akci Ostrostřelci Koruny české. Zmíněné občanské sdruţení poţádalo o 

dotaci  na akci Sjednocení historických ostrostřelců v ČR, která se uskuteční koncem září 

v Lokti a Sokolově. Jedná se o propagaci Chomutova na významné akci s mezinárodní účastí, 

proto bylo ţádosti vyhověno.  
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Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 24. září 2007 

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo přechod příspěvkové organizace 

Technické služby města Chomutova na akciovou společnost a uloţilo jejímu řediteli, aby 

připravil harmonogram pro tento přechod v termínu do 31. 10. 2007. Z analýzy, kterou pro 

TSmCh vypracovala poradenská společnost Elektrum, vyplývá, ţe přechodem organizace na 

akciovou společnost bude vytvořen  předpoklad pro dlouhodobý ekonomicky transparentní 

vztah města a nové obchodní společnosti. 

  Zastupitelstvo města Chomutova rozhodlo jako jediný zakladatel o zaloţení akciové 

společnosti Chomutovská bytová a. s., která bude hospodařit s bytovým a nebytovým 

fondem města.   Schválilo peněţitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 2 000 

000 Kč a zakladatelskou listinu společnosti včetně v ní obsaţených stanov. Za členy 

představenstva společnosti určilo Janu Vaňhovou, Mgr. Jana Mareše a Jindřicha Petráčka,  za 

členy dozorčí rady společnosti určilo PaedDr. Jiřího Rotha, JUDr. Pavla Poláka a Stanislava 

Aubrechta. 

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města 

27 ţadatelům v celkové výši 3 295 000 Kč. Z toho bylo 24 ţádostí fyzických osob, 3 ţádosti 

právnických osob a 2 ţádosti Společenství vlastníků jednotek. Stav konta fondu k 17. srpnu 

2007 činil 17 214 683 Kč. Celkem poţadovaná částka půjček byla 3 795 000 Kč, dvěma 

ţadatelům byla částka sníţena z  důvodu nedostatku finančních prostředků na splácení 

poţadované výše splátky. 25 ţadatelům bylo schváleno poskytnutí příspěvku z fondu ve výši 

250 000 Kč na vznik nového rodinného domu (celková částka 6 250 000 Kč). 

  Zastupitelstvo města Chomutova schválilo rozdělení dotací na projekty těmto 

 ţadatelům:  občanské sdruţení Kuprospěchu  na projekt Festival kultury Krušnohoří 

Cumbajšpíl (23 000 Kč - pronájem zařízení, propagace), okresní organizace Sdruţení pro 

pomoc mentálně postiţeným na projekt Letní tábor Zátaví (15 000 Kč - doprava), občanské 

sdruţení Chomutovská liga malého fotbalu na projekt Chomutovský pohár 2007 (12 000 Kč - 

ceny pronájem),  Taneční klub Beethoven D. C. na projekt Mistrovství světa a Evropy 

v Disco Dance a Disco Show Ţilina 2007 (60 000 Kč - doprava),  Sportovní klub S-R-O s. r. 

o. na projekt Šampionky Chomutovu (20 000 Kč - úhrada programu pro děti a pronájem 

pódia). 

 V rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón poskytlo Ministerstvo kultury ČR městu Chomutov 

finanční příspěvek ve výši 950 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky – historické 

radnice.  Finanční prostředky, jejichţ přijetí schválilo zastupitelstvo,  budou pouţity na 

opravu západního průčelí včetně vstupů do suterénu a odvlhčení podzemí gotického 

západního křídla, realizaci odvětrávacího kanálku podél západního křídla radnice. Bude 

proveden nový sokl a oprava omítek včetně klempířských prvků, oprava suterénního zdiva a 

zajištění pískovcových prvků.  
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 8. 10. 2007 
  

  
 Rada města Chomutova jmenovala s účinností od 1. listopadu 2007 do funkce 

vedoucího odboru Stavebního úřadu a ţivotního prostředí Ing. Oldřicha Moravce, který byl 

vybrán ze sedmi uchazečů.  

  
Rada města Chomutova projednala a schválila tři rozpočtová opatření, v jejichţ rámci 

se povýší poloţka příjmů Projekty EU. Městu Chomutov byly poskytnuty dotace na akce 

Odpadové hospodářství v příhraničí (861 324 Kč), Sloup partnerství (162 000 Kč) a 

Komunitní plán města Chomutova (661 000 Kč). Vzhledem k tomu, ţe jde o akce, které byly 

ukončeny v roce 2006, budou tyto prostředky převedeny do finanční rezervy rozpočtu města.    

  
Rada města Chomutova projednala a schválila zadávací dokumentaci na investiční 

akci Víceúčelový objekt – Zimní stadion v Mostecké ulici. Odbor investic a úřad územního 

plánování předloţil radě města základní zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou 

zakázku. Z důvodové zprávy k tomuto materiálu mimo jiné vyplývá, ţe stavba je rozčleněna 

na čtyři části (hala a šatní monoblok, tréninková hala, inţenýrské sítě a dopravní část),  měla 

by být zahájena na přelomu roku 2007-2008 a dokončena v polovině roku 2009. 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila rozpočtové opatření, neboť získala  

neinvestiční dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 300 000 Kč. Tyto finanční 

prostředky jsou určeny na realizaci pilotního projektu Ústeckého kraje Podpora vzdělávání 

žáků v technických oborech  pro studium VŠ technického zaměření v okrese Chomutov. 

Jde o třífázový projekt rozšířené výuky matematiky a fyziky, který by měl být dokončen do 

30. dubna 2008. 

  
Jednání Rady města Chomutova ze dne 22. 10. 2007 
  

Rada města Chomutova projednala zprávu o výsledcích tvůrčí dílny, zabývající se 

návrhy na budoucnost areálu zrušené ZŠ na Kamenném Vrchu. V uplynulém půl roce 

proběhlo pět schůzek zástupců čtyř architektonických týmů, z nichţ kaţdý přišel s vlastním 

návrhem funkčního vyuţití území. Architekti seznámili radní s jednotlivými variantami. Rada 

města po rozsáhlé diskuzi uloţila odboru investic a úřadu územního plánování rozpracovat 

koncept architekta Jaroslava Pachnera, který počítá s částečnou demolicí areálu, rekonstrukcí 

zbylých pavilonů na bytové objekty a rozšířením parkovacích ploch, a návrh praţského 

ateliéru Třiarchitekti. Ten je variantní, předpokládá jak částečnou přestavbu stávajícího 

skeletu školy,  tak úplnou demolici a vybudování novostavby na vyčištěném pozemku. 

  
Rada města Chomutova projednala Plán zimní údržby 2007-2008 a uloţila řediteli 

Technických sluţeb města Chomutova jeho zajištění v plném rozsahu. Součástí plánu je mapa 

udrţované sítě místních komunikací, v níţ jsou jednotlivé komunikace označeny barevně 

podle důleţitosti. Mechanizmy pro údrţbu komunikací I. pořadí důleţitosti musejí vyjet do 30 

minut ve všední dny, do 60 minut mimo pracovní dny. Zmírnění závad ve sjízdnosti musí být 

zajištěno do 4 hodin od výjezdu v I. pořadí důleţitosti, do 12 hodin ve II. pořadí a nejpozději 

do 48 hodin ve III. pořadí důleţitosti. Ve skladech technických sluţeb je k dispozici 930 tun 
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chloridu sodného, přes 166 tun drti a 52 tun písku. Drť a písek se nakupují průběţně po celé 

zimní období. K zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací je připraveno jedenáct sypačů 

s pluhy, osm nosičů pluhu, tři vozidla pro odvoz sněhu, tři nakladače a jedno dispečerské 

vozidlo. 

  

Rada města Chomutova projednala zprávu o činnosti domovních správ za 1. pololetí 

roku 2007. Uloţila náměstkyni primátorky Janě Vaňhové nadále sledovat čerpání 

poskytnutých finančních prostředků na opravy a údrţbu nebytového fondu. Ze zprávy 

vyplývá, ţe  společnost QARK s. r. o. měla k 30. 6. 2007 ve své správě 2 064 bytů, z toho 158 

v domech SVJ, a dále 161 nebytových prostor včetně garáţí. Na opravy a údrţbu bytového 

fondu měl QARK k dispozici 6 491 760 Kč, z toho 5 598 707,98 Kč na běţné opravy a 

údrţbu, 504 575 Kč na revize podle ČSN včetně odstranění zjištěných závad, 243 600 Kč na 

mimořádné akce a 144 875,75 Kč na opravy volných bytů. Společnost QARK vymohla 

mimosoudně pohledávky ve výši 200 105 Kč. Společnost Dospra měla k 30. 6. 2007 ve své 

správě 429 bytů, z toho 287 v domech SVJ, a dále 35 nebytových prostor. Protoţe většina 

bytů v majetku města byla v domech SVJ nebo v domech, kde SVJ vznikají, byl značně 

omezen výdej finančních prostředků do oprav, a to jen na havarijní stavy nebo nutné výměny 

plynových zařízení. Proto byly čerpány finanční prostředky pouze ve výši 226 063,40 Kč. 

Společnost Dospra vymohla mimosoudně pohledávky ve výši 84 037 Kč. 

  

Rada města Chomutova projednala a schválila snížení kapacity ve třech zařízeních 

Městského ústavu sociálních služeb. Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postiţením 

bude sníţena z 37 na 35 míst, kapacita Denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postiţením z 12 na 10 míst. Důvodem ke změně v těchto zařízeních sídlících na Školní pěšině 

je nenaplněná kapacita, stárnutí klientů a okolnost, ţe není evidován ţádný ţadatel o tyto  

sluţby. Rovněţ o dvě místa se sníţí kapacita Denního stacionáře a jeslí na Písečné, mimo jiné 

proto, ţe došlo k poklesu zájmu rodičů o zařazení dětí do reţimu jeslí. Změny vejdou 

v platnost 1. listopadu 2007. 

   
Rada města Chomutova projednala materiál nazvaný Analýza parkování ve městě 

Chomutov a uloţila splnění úkolů vyplývajících z důvodové zprávy. Úkoly se týkají odboru 

investic a úřadu územního plánování, odboru správy majetku města, Technických sluţeb 

města Chomutova a Dopravního podniku Chomutova a Jirkova. Analýza vychází z rozdělení 

města na tři oblasti – historické centrum, střed města navazující na centrum a ostatní části 

města, v nichţ převaţuje bydlení. Počítá se se zpoplatněním parkování a rozmístěním 

parkovacích automatů ve druhé oblasti (se zvýhodněním lidí v místě bydlících). Ke zlepšení 

situace na sídlištích by mělo dojít kombinací dalších opatření,  přemístěním odpadových 

kontejnerů na nová stanoviště, vyuţitím bývalých krytů CO pro parkování a budováním 

nových  parkovacích ploch. Tato opatření jsou doplněna dalšími dílčími úkoly pro 

samosprávu i státní správu (obnova vodorovného značení, posílení kontroly autovraků, řešení 

otázky parkování firemních automobilů apod.).  

  
Rada města Chomutova projednala a schválila dotace na projekt dvěma ţadatelům, 

Střední zdravotnické škole Chomutov na projekt Studentská konference na téma Mezilidské 

vztahy a lidé se zdravotním postiţením (3 000 Kč na propagaci, ceny a upomínkové 

předměty) a Klubu přátel vojenství Armus na projekt Přednáškový seminář Východní fronta 

1917 – 1945 (10 000 Kč na ubytování, tiskové a propagační materiály).  
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 5. 11. 2007  
  

Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí zprávu o naplněnosti 

základních a mateřských škol. Ze zprávy odboru školství vyplývá, ţe v letošním školním 

roce došlo opět k poklesu počtu dětí. Ve srovnání se školním okem 2006/2007 je školáků o 

174 dětí méně, naplněnost tak klesla na 76,71%. V důsledku tohoto trendu a v souladu 

s Koncepcí rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Chomutově do roku 2010 se tak 

připravuje další krok optimalizace základního školství ve městě. V mateřských školách 

naopak počet dětí vzrostl, a to o 43, jejich naplněnost tak činí 98,27%. 

  

Rada města Chomutova projednala návrh optimalizace provozu městské hromadné 

dopravy v Chomutově a Jirkově. Vychází ze zachování, respektive zlepšení kvality dopravy 

a zároveň sníţení nákladů. Návrh, který zpracovala praţská firma Czech Consult s. r. o., 

obsahuje změny intervalů a obměny některých tras a kromě sníţení provozních nákladů počítá 

se zkrácením přepravních dob. Mělo by dojít ke sníţení počtu kilometrů ujetých za rok o 

zhruba 150 tisíc kilometrů, coţ Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova a. s. přinese 

úsporu 1,64 milionu Kč (5,43% stávajících nákladů). Rada návrh schválila a souhlasí s jeho 

realizací s účinností od 1. ledna 2008. Podmínkou je ještě souhlas druhého akcionáře, města 

Jirkova.  

  

  Rada města Chomutova projednala a schválila úhradu nákladů spojených 

s projednáváním obecných přestupků ve výši 1 500 Kč. První veřejnoprávní smlouvy o 

zajišťování přestupkového řízení pro okolní obce byla schválena v roce 2003 a poté formou  

dodatků dvakrát prodlouţena. Původní výše poplatku 200 Kč se za téměř pět let nezměnila.  

Vedení města dospělo k názoru, ţe je potřebné poplatky významně zvýšit. Stávající částka ani 

zdaleka nepokrývá skutečné náklady spojené s projednáváním přestupků, je zhruba čtyřikrát 

niţší. Navíc je třeba do těchto výpočtů zakalkulovat vývoj platů v roce 2007 a 2008, stejně 

jako plánovaný nárůst cen poštovného. 

  
Jednání Rady města Chomutova ze dne 12. 11. 2007  
  

  Rada města Chomutova projednala a schválila převod veřejného osvětlení na stezce 

od čerpací stanice Shell k ţelezniční zastávce Chomutov – město. Podnět k tomuto kroku 

vzešel ze setkání občanů s vedením města a z charty pro občana. Toto veřejné osvětlení není 

v provozu a neosvětluje cestu k zastávce.  Odbor správy majetku města vstoupil s majitelem, 

společností Shell, do jednání, jehoţ výsledkem je dohoda o bezúplatném převedení veřejného 

osvětlení. Na jeho uvedení do provozu město následně vynaloţí asi 50 000 Kč. 

  

 
 Jednání Rady města Chomutova ze dne 3. 12. 2007  

  
  Rada města Chomutova projednala a schválila smlouvu o výpůjčce 100 ks 

odpadových nádob na separaci odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s. Společnost EKO-

COM podle této smlouvy přenechává městu Chomutov k bezplatnému uţívání 50 modrých 

(na papír) a 50 ţlutých (na plasty) odpadových nádob, které budou rozmístěny na jeho 

katastrálním území. Jde o realizaci projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyuţití 
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vyuţitelných sloţek komunálních odpadů včetně jejich obalové sloţky na území Ústeckého 

kraje. 

   

Rada města Chomutova projednala a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci 

projednávání přestupků mezi městem Chomutov a obcemi Bílence, Blatno, Drouţkovice, 

Hrušovany, Kalek, Místo, Nezabylice, Spořice. Podle této smlouvy bude Chomutov jako obec 

s rozšířenou působností část přenesené působnosti vykonávat pro orgány jiných obcí. Platnost 

smluv bude do konce roku 2008. 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila navýšení počtu zaměstnanců Městské 

policie o pět civilních zaměstnanců. Vzhledem k vypršení platné smlouvy města s firmou 

Activ s. r. o., která formou pronájmu provozovala nonstop odstavné parkoviště v Kosmově 

ulici, bylo nutné zabezpečit další řádný chod tohoto parkoviště. Proto ředitel městské policie 

navrhl přijetí pěti zaměstnanců – místních obyvatel, kteří na odstavném parkovišti dosud 

pracovali (do konce listopadu zaměstnanci firmy Activ), do trvalého pracovního poměru. 

  
  Rada města Chomutova projednala a schválila změnu organizační struktury 

Magistrátu města Chomutova.  S účinností od 1. ledna 2008 bude zrušen odbor správy 

majetku města (OSMM). Majetkoprávní oddělení OSMM a oddělení evidence a správy 

majetku města (28 pracovních pozic) budou převedeny do organizační struktury odboru 

investic a úřadu územního plánování, který změní název na odbor rozvoje a investic města. 

Oddělení evidence a správy majetku OSMM (9 pracovních pozic) bude zrušeno a převedeno 

do organizační struktury odboru kancelář tajemníka. 

  
Rada města Chomutova projednala a schválila nákup cisternové automobilové 

stříkačky. Doporučila zastupitelstvu schválit ţádost o poskytnutí dotace na rok 2008 od 

ministerstva vnitra. Cisternová automobilová říčka, kterou má Jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů, byla uvedena do provozu v roce 1985, z toho prvních jedenáct let slouţila ve velmi 

náročném terénu na Dolech Nástup Tušimice. Cisterna je za tuto dobu značně fyzicky 

opotřebovaná a její technický stav vyţaduje velké finanční prostředky na opravu. Při letošní 

prohlídce byly navíc zjištěny další závady a hrozí odstavení vozu. Cena nového vozu je 6 

milionu Kč. Je připravena ţádost na Generální ředitelství HZS o poskytnutí dotace 2 miliony 

korun, jsou zpracovány dopisy k oslovení moţných sponzorů. Zbývající částku bude třeba 

uhradit z rozpočtu měst.  

  
Jednání zastupitelstva města ze dne 10. 12. 2007 

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo rozpočet Statutárního města Chomutova na 

rok 2008. Příjmy a výdaje budou činit 1 323 674 000 Kč.  

Dále se projednávala řada rozpočtových změn, která umoţnila financovat investiční 

akce jako je instalace soch na nábřeţí (130 000 Kč) či vyuţití financí ze státního rozpočtu na 

přípravné práce k novému vyuţití vojenského areálu (14 985 000 Kč), k regeneraci 

panelových sídlišť Horní Ves - Jitřenka (4 197 000) a zajištění bezbariérového přístupu do 

Domu s pečovatelskou sluţbou (4 800 000 Kč). 

Zastupitelé se zabývali změnami, které bylo nutné provést ve schválené verzi 

Integrovaného plánu rozvoje města. V souladu s nově schválenou metodikou Ministerstva 
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pro místní rozvoj byl zastupitelstvu předloţen aktualizovaný seznam projektů v těchto 

oblastech: 

 

 Sídliště místo pro ţivot 

 Město pro mladé profesionály 

 Sportovně rekreační zóna 

 Regenerace městské památkové zóny 

 

Tento materiál zastupitelé města Chomutova schválili 30 hlasy (všichni přítomní hlasovali 

pro).  Primátorka města Chomutova upozornila na fakt, ţe se jedná o objemný zásobník 

projektů v hodnotě téměř 4 miliard korun. Není v silách města zrealizovat všechny projekty, 

ale protoţe není známa konečná podoba metodiky pro přípravu IPRM, musí město pracovat 

na všech projektech, aby nedošlo k časovým ztrátám a město bylo připraveno v krátké době 

Integrovaný plán rozvoje města dopracovat do finální podoby, která bude v souladu 

s metodikou a bude moci uspět v soutěţi s ostatními šesti městy Ústeckého a Karlovarského 

kraje. Dále byli zastupitelé města přizváni ke spolupráci a k zapojení se do příprav tohoto 

projektu. 

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování výherních 

hracích přístrojů. Vyhláška vymezuje lokality, kde nesmí být povoleno provozovat výherní 

hrací automaty. Jsou to školy, školská zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budovy 

státních orgánů a církví. Dále vymezuje čas a místo provozování, a to denně od 14.00 do 

22.00 hodin, na všech veřejně přístupných místech ve městě s výjimkou náměstí 1. máje, 

Husova a Ţiţkova náměstí. Dále byla stanovena minimální vzdálenost od školských a 

předškolských zařízení, budov státních orgánů a církví a zařízení sociální a zdravotní péče, a 

to 20 metrů od těchto budov.   

Dále byla rozhodnutím zastupitelstva změněna zřizovací listina Technických sluţeb 

města Chomutova, kde byla z hlavní činnosti této organizace vyjmuta správa a provozování 

městských  sportovně rekreačních zařízení na Kamencovém jezeře a na velkém Otvickém 

rybníku, které byly převedeny na město Chomutov.    

  Zastupitelstvo schválilo zřízení peněţitého fondu města s názvem Fond rozvoje 

dopravní infrastruktury. Členy komise tohoto fondu byli zvoleni Ing. Mgr. Ivana Řápková, 

Ing. Petr Chytra a Ing. Jan Mareš.   
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Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 
 
 Ve dnech 13. 4. – 14. 4. 2007 se uskutečnily doplňovací volby do Senátu Parlamentu 
ČR, protože dosavadní senátor MUDr. Petr Skála, zvolený v loňském roce na podzim, 30. 
ledna odstoupil. 
 O přízeň voličů se v našem obvodu tentokrát ucházeli: 
 
Milan Beran, věk: 58 let, povolání podnikatel, za volební stranu Nezávislí 
Bc. Milan Doležal,  56 let, ředitel, nezávislý kandidát 
Antonín Drbohlav, 47 let, jednatel společnosti, nezávislý kandidát 
PaedDr. Václav Homolka, 52 let, ředitel kulturního domu, KSČM 
Zdeněk Jánský, 50 let, podnikatel, Humanistická strana 
František Lhotský, 55 let, technik, Svobodní 
Mgr. Josef Märc, 43 let, učitel, navržen Stranou zelených 
Mgr. Jan Mareš, 48 let, ředitel střední školy, ČSSD 
Ing. Jan Řehák, 45 let, první náměstek primátora města Chomutova, ODS 
 

Volby vzbudily u veřejnosti minimální zájem, i když 
se kandidáti představovali obvyklými (billboardy, 
placené články v Nástupu nebo  mítinky) či dokonce 
neobvyklými způsoby (nabídka Antonína Drbohlava). 
K volebním urnám přišlo v celém okrese pouhých 
10,92 % voličů. Tito voliči dali v I. kole nejvíce hlasů 
Ing. Janu Řehákovi (25,41 %) a PaedDr. Václavu 
Homolkovi (23,28 %), kteří tak postoupili do II. kola. 
Na pomyslné třetí příčce se umístil Mgr. Jan Mareš 
(23,11 %), Mgr. Josef Märc obdržel 10,13 % hlasů a 
Milan Beran 8,05 %.  
 V II. kole, které se konalo o týden později, 
rozhodovalo o novém senátorovi 9,73 % voličů, což 
cosi negativního vypovídá o důvěře našich občanů 
této instituci. V II. kole tak v podstatě rozhodovalo, 
ke komu se přikloní voliči kandidátů, kteří v I. kole 
neprošli, a zda přijdou voliči z kola prvního. Ve 
společnosti totiž panuje velká nedůvěra k našim 
politikům. Více hlasů celkově získal PaedDr. Václav 
Homolka, který profesně působí jako ředitel 
kulturního domu v Klášterci nad Ohří. K volebním 
urnám jej přišlo podpořit v celém okrese 5 373 voličů, 

což znamenalo volební zisk ve výši 55,32 %. Ing. Janu Řehákovi odevzdalo svůj hlas 4 338 
občanů.      
 Pro dokreslení uvádím několik postřehů z předvolební kampaně. Kandidát Antonín 
Drbohlav přišel s neobvyklou nabídkou. Vyzval voliče, aby mu pomohli rozdělit 4 000 000,- 
Kč. Zveřejnil telefonní číslo, na kterém očekával náměty a návrhy na rozdělení svého 
budoucího senátorského platu. Uvedl, že je připraven rozdělit celý svůj senátorský plat mezi 
občany chomutovského okresu. Přitom navrhoval, že by byl rád, kdyby tato částka posloužila 
především tělesně či duševně postiženým i dlouhodobě nemocným spoluobčanům a dětem 
(příspěvek na invalidní vozík, nemoc, lůžko apod.). Nabízel také takto řešit nejzávažnější 
problémy v obcích. Uvedl, že pečlivě posoudí došlé návrhy a v kladném případě bude ihned 
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na místě vystavena smlouva, jejímž obsahem bude výše a termín plnění finanční pomoci 
v případě jeho zvolení do senátu. Smlouva měla být notářsky ověřena. Kolik občanů oslovil 
tento slib nevím, každopádně vítězství tohoto kandidáta se nekonalo. Pro zajímavost uvádím 
některé myšlenky z jeho volebního programu:  

- veškerou zdravotní péči je povinen zajistit stát, ne studenti a ostatní občané organizací 
finančních sbírek 

- podpora stagnace těžebního průmyslu z důvodu zkvalitnění životního prostředí 
regionu (například bezplatné vstupné do Podkrušnohorského zooparku, podpora 
rozšiřování sportovních a odpočinkových zón) 

- zastavení privatizace energetických společností 
- uzákonění senátorské funkce jako čestné a neplacené 
- odvolatelnost senátora 
- zvyšování kvality zdravotní péče v regionu – např. znovuotevření zubní pohotovosti v 

Chomutově 
- povinnost pracovat ve výkonu trestu a z výdělku přednostní odškodnění poškozených, 

úhrada nákladů spojených s výkonem trestu atd. 
 

                   
 

Nepřehlédnutelná reklama Antonína Drbohlava na chátrající budově bývalé pošty. 
 

Úspěšný byl kandidát PaedDr. Václav Homolka, jehož programové prohlášení znělo: 
Vážení voliči, v případě mého zvolení senátorem budu i nadále pracovat pro lidi a využívat 
znalosti místních hodnot a tradic. Budu prosazovat: 

- tvorbu zákonů na základě konzultací s veřejností i odborníky, například při zajišťování 
lékařské pohotovosti i specializované zubní pohotovosti 

- zlepšení životních podmínek rodin s malými dětmi a osamělých seniorů ve smyslu 
plnohodnotného života obyvatel 

- změnu v systému soudnictví za účelem rychlejšího rozhodování (více soudců na 
Chomutovsko) 

- lepší a kvalitnější využití zdrojů z finančních fondů Evropské unie i jiných, 
v součinnosti se zástupci měst a obcí. 
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O pouhých 19 hlasů prohrál postup do II. kola kandidát ČSSD Mgr.  Jan Mareš. Ve své 
kampani mluvil o problematice školství, které se ve svém oboru věnuje již řadu let. Patnáct let 
řídí moderní vzdělávací zařízení – Integrovanou střední školu energetickou v Chomutově. 
Tato škola se přitom chlubí řadou ocenění a titulů za zlepšování metod výuky i práci na 
projektech. V oblasti zdravotnictví pak hovořil o tom, že je třeba být sociální a solidární. Jako 
nejpalčivější problémy Chomutovska vnímá stále vysokou nezaměstnanost a nedostatek 
pracovních příležitostí. Zde pociťuje právě důležitost vzdělávání, protože významný podíl na 
nezaměstnanosti v našem regionu má nízká vzdělanost lidí.  

 

                
Taková klasická volební kampaň přináší výdělek nejen reklamním agenturám, ale třeba i 

horolezcům. Tyto volby se vůbec vedly v mužském duchu, nekandidovala jediná žena. 
 

Kandidát ODS Ing. Jan Řehák si přizval ke spolupráci na kampani oblíbeného herce a 
též senátora Tomáše Töpfera. Společně pak hovořili o tom, že pokud chce člověk dosáhnout 
úspěchu, tak je třeba tvrdě pracovat, nečekat, až úspěch přijde, ale jít mu naproti. Politik by 
měl být osobním příkladem pro ostatní. Zůstat člověkem, který není problémům svých 
spoluobčanů vzdálený. Zůstat blízko opravdovému životu. „Chci prostě pro svůj kraj dokázat 
udělat trochu víc, než mohu z pozice náměstka chomutovské primátorky. Znám problémy 
místních lidí a myslím, že jim mohu pomoci je řešit,“ uvedl Jan Řehák v jednom z rozhovorů. 
Jako největší problém označil nezaměstnanost. Nová pracovní místa, která vznikla díky 
průmyslovým zónám nestačí, stále je tu dost lidí ve středním věku a dokonce i mladých, kteří 
nemohou najít práci. Ing. Řehák říká, že do tohoto problému je třeba mnohem více zapojit 
vládu, aby stát více investoval do dopravy, infrastruktury, do vzdělání, bydlení i podpory 
podnikání v našem regionu. Jako další problém zmínil špatnou bezpečnost ve městech, kdy je 
třeba více se soustředit na prevenci a výchovu dětí.  

 Kandidát Zdeněk Jánský se pro změnu pokusil zaujmout voliče slovy: „Před každým 
člověkem ucházejícím se o důvěru voličů stojí obtížný úkol, s jakými tématy voliče oslovit. 
Všichni kandidáti říkají vlastně totéž – chtěli by snižovat nezaměstnanost, zvyšovat 
bezpečnost v ulicích, dávat více peněz na vzdělání a zdravotnictví, stavět nové byty i 
sportovní areály, zlepšovat životní prostředí, investovat do kultury, snižovat daně atd. Jenom 
způsoby řešení jsou různé. Ačkoliv i já mám tyto priority, je mi jasné, že zaujmout s tím dnes 
voliče mohu jen stěží. Lidé to slyšeli už tisíckrát a mají dobrý důvod si o tom myslet své.“ 
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Sám pak nabídl, že funkci senátora se bude věnovat na plný úvazek, ne jako jiní politici, kteří 
při této práci zvládnou vykonávat ještě řadu dalších aktivit. Organizoval také petiční místa 
„Za projednání a schválení zákona o celostátním (obecném) referendu“ a „Speciálním 
referendu o umístění amerického raketového systému“.  

Kandidát Milan Beran  se možným voličům  představil jako člověk finančně nezávislý, 
který vybudoval prosperující firmu AGRO servis Černovice a z nejzadluženější obce 
republiky za pomoci zastupitelů a hlavně občanů za deset let udělal nejbohatší obec s trvalou 
prosperitou. Ve svém volebním programu podrobně popsal to, co se mu v naší zemi nelíbí, a 
jak to chce řešit. Je to například současná politika zaměstnanosti, kdy jsou podporovány cizí 
firmy v průmyslových zónách. Zmínil také cenu vody, kdy zisk z vysokých cen putuje 
prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací rovněž do zahraničí. Jako jediný 
z kandidátů se podrobně vyjádřil k jednomu z palčivých problémů dnešní doby, a to tzv. 
„romské otázce“. Cituji: „A nakonec problém, který se týká každého z nás, a to je otázka 
menšin, přesněji řečeno otázka Romů. Do revoluce u nás byli pouze cikáni. Chodili s námi do 
školy, hráli si na ulicích, učili se v učilištích a studovali na školách a hlavně pracovali a 
pracují dodnes. Nikdy se neurazili, když jim někdo řekl „cikán“. Naopak měli svou hrdost. Po 
revoluci kamsi zmizeli a objevili se u nás dříve zcela neznámí Romové. Od té doby u nás 
nastaly problémy, které do dneška nikdo nedokázal vyřešit. Těmto problémům se říká 
„romská otázka“. Jediné, co naše vlády zatím dokázaly, je sypat peníze do různých projektů, 
romských iniciativ a štědrých sociálních dávek. Je to stejná černá díra jako naše zdravotnictví. 
Uvědomují si naše vlády a zákonodárci, že za takových deset až patnáct let, pokud bude tento 
problém pokračovat, se může stát, že my budeme ta menšina? Co myslíte, budou k nám 
Romové stejně štědří, jako my k nim? Odpovězte si každý sám. 

Myslím si, že znám řešení, které nás nebude stát o nic více, než to stálo do dnešního dne:  
1. Vzít všechny finanční prostředky, kterými se financují ty různé projekty a iniciativy. 

Část těchto peněz poskytnout těm bývalým dodnes pracujícím cikánům (mezi kterými mám 
dodnes dost kamarádů) na založení a vybavení vlastních firem. Tyto firmy budou schopny 
vytvořit spoustu pracovních míst pro své spoluobčany.  

2. Snížit poskytování sociálních dávek až na stav, kdy bude výhodnější chodit do práce, 
než brát sociální dávky. Dnes je totiž nejlepší zaměstnání dělat děti. Když nabídnete Romovi 
pracovní místo, nastoupí pouze pod podmínkou, že ho budete zaměstnávat načerno. To proto, 
aby nepřišel o sociální dávky.  

3. Teď to poslední, z mého hlediska nejkrutější, ale jediné možné. Ve všech větších 
městech se kvůli nedostatku žáků uvolňují školní budovy. Navrhuji z těchto budov udělat 
týdenní internáty. Do těchto internátů umístit děti z rodin, které přes vysoké sociální dávky 
nedokáží svým dětem zajistit základní sociální potřeby a odpovídající bydlení. Rodiče budou 
moci své děti přes týden navštěvovat a na sobotu a neděli si je brát domů. Děti se budou učit 
všem hygienickým potřebám a základům slušného života a připravovat se na školu. Starší 
budou docházet do základních škol. Budou dostávat jídlo, ošacení, školní pomůcky a vše, co 
k životu potřebují. Až si jejich rodiče vybudují odpovídající zázemí, budou jim děti vráceny.   

Jaký bude způsob financování těchto zařízení? Jednoduchý: 
Použije se zbylá část peněz odebraných z různých projektů a iniciativ, jak jsem už zmínil. 
Rodičům dětí, které budou v tomto zařízení umístěny, budou odebrány dávky určené pro 

děti a použity na provoz tohoto zařízení.  
Věřím tomu, že až tyto děti poznají, že se dá žít lépe, než žily doposud, budou tlačit na své 

rodiče, aby svůj styl života změnili. Nic jiného nezbývá než vsadit na mladé. Jestli se toto 
řešení nebude líbit některému evropskému státu, nic mu nebrání v tom, aby si naše 
spoluobčany adoptoval a staral se o ně. To samé platí pro naše spoluobčany. Pokud se jim u 
nás nebude líbit, nic jim nebrání v tom odejít někam jinam. Evropská legislativa to umožňuje 
každému.“  
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Globální problémy a názory našich zákonodárců  
 

V loňském zápise do kroniky jsem zaznamenala, že do současného Parlamentu ČR se 
dostal nebývalý počet  Chomutováků. Hodnotit jejich práci si netroufám, mohu jen říci, že to 
vypadá tak, že pracují jak mají. Tedy v rámci svého svědomí i programu politické strany, 
kterou zastupují. Navíc můžeme být rádi, že se žádný z nich nestal terčem či přímo aktérem 
některé z nepříjemných afér, které čas od času pravidelně hýbou celorepublikovým veřejným 
míněním. A to v negativním smyslu. 

Deník Chomutovska pravidelně dával poslancům otázky a zároveň je vybízel, aby 
otázky svým politickým oponentům sami kladli. Této spolupráce s tiskem, díky níž jsme se 
mohli my voliči dozvědět, jak poslanci smýšlejí a co prosazují, se pravidelně účastnil Mgr.  
Jiří Polanský (Občanská demokratická strana), MVDr. Přemysl Rabas (Strana zelených), 
Zdeněk Maršíček (Komunistická strana Čech a Moravy) a nový senátor PhDr. Václav 
Homolka (též KSČM, jako jediný ne Chomutovák, nýbrž obyvatel Klášterce nad Ohří). Pouze 
MUDr. Jaroslav Krákora (Česká strana sociálně demokratická) často nechával položené 
otázky nezodpovězené.  

Řadový občan přitom měl možnost vyhledat svého poslance v jeho kanceláři při jeho 
poslaneckém dni. Jako kancelář slouží většinou kancelář té které politické strany. Forma 
rozhovoru v novinách ovšem může oslovit mnohem širší veřejnost, než když poslanec probírá 
určitý problém či návrhy na řešení jen s jedním člověkem osobně. 

Pro ilustraci jsem si vybrala otázku MVDr. Přemysla Rabase, kdy se v závěru roku 
zeptal svých kolegů: Věříte spolu se mnou, že může dojít k prolomení ledů a sjednocení 
názorových proudů při řešení skutečných problémů dříve, než zmizí poslední, kvapem 
tající ledovce v Antarktidě?  

Mgr. Ji ří Polanský (ODS): „Byl bych tomu rád, ale nejsem si jist, zda možnosti 
lidstva jsou zásadní tak, aby mohlo významně zasáhnout do chodu přírody. Myslím, že 
atmosféra je nad námi nejenom fakticky, ale i obrazně jako něco, co zatím nemůžeme zásadně 
ovlivňovat. Viz případ orkánů, otáčení mořských proudů nebo El Niňa. Člověk je malý až 
bezvýznamný k velikosti všeho, co souvisí s přírodou a charakterem zeměkoule.“ 

Zdeněk Maršíček (KSČM): „ Mám dojem, že opravdu dříve roztají ledovce, než 
v současném bipolárním světě dojde ke sjednocení názorových proudů. Nedokážeme se 
domluvit ani na nejzákladnějších problémech v naší zemi, natož abychom se sjednotili na 
názorech o řešení globálních problémů naší planety.“  

PhDr. Václav Homolka (KSČM): „ I když patřím k optimistům, tak si nejsem jist, že 
by toho politici byli schopni. Dokud jim tající ledovce nepotečou do bot, tak budou 
vyhledávat umělé problémy a rozdělovat lidi do různých zájmových skupin, aby si s ledovým 
klidem zajistili svou existenční opodstatněnost. Jestli se časem takové myšlení z jejich hlav 
vypaří, je určitá naděje nejen pro Antarktidu. Pokud se ovšem mezi tím nevypaří veškerá 
pitná voda z naší barevné planety.“  



 82 

Otevření nové provozní budovy firmy PULS investiční 
 

 

 30. června 2007 byla v Chomutově slavnostně 

otevřena nová provozní budova firmy PULS, zabývající se 

vývojem a výrobou elektronického napájení. Projekt 

futuristické budovy v hodnotě 180 miliónů korun vznikal od r. 

2004 v mnichovské kanceláři Koch + Partner Architekten und 

Stadtplanen. Stavba v chomutovské průmyslové zóně se 

skládá ze tří provozů: v dvoupatrové severní části je umístěno 

vedení, které obsahuje hlavní vstup do objektu, vývojové a 

kancelářské místnosti, společenské prostory jako je kuchyně a 

kantýna s přístupem na terasu v atriu. Skladová část na jihu  

 

běží rovnoběžně s budovou vedení. Sklad disponuje 

výškovými regály, obalovnou, výrobní a odbavovací 

zónou v dvoupodlažní části. Výrobní úsek tvoří dvě 

haly bez vnitřních sloupů umístěné mezi správním 

objektem a skladem. Přes atrium jsou mezi sebou obě 

haly propojeny chodbami. Vnější výraz stavby má 

podle slov architekta signalizovat pokrokovost a 

inovační sílu firmy a jejích výrobků.  

 Tato stavba byla navržena na jednu z cen Stavba 

roku 2007.  

 

            Společnosti PULS investiční s.r.o., PULS EP, k.s. a  PULS Produktion s.r.o. patří do 

skupiny společností vlastněných německou firmou PULS GmbH Power Supplies. Společnosti 

této skupiny najdeme jak v mateřské zemi v Německu, tak i v České republice. Obchodní 

pobočky pak v Rakousku, Švýcarsku, Francii a USA. Skupina PULS se zabývá 

projektováním, vývojem a výrobou elektronických zařízení. Společnost je více než jen 

prodejcem výkonové elektroniky, podnik je již po mnoho let po technologické stránce v čele 

trhu pro taktované napájecí zdroje a do okruhu svých zákazníků může počítat množství 

národních i nadnárodních společností v oblasti průmyslu. 

 

 Přímo v Chomutově firma zaměstnávala v loňském roce  235 

zaměstnanců s výhledem 275 zaměstnanců do konce roku 2007.  Počítá se i s vybudováním 

firemní mateřské školy. 
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Nové trendy v průmyslu 
 
 Při mé práci na odboru životního prostředí jsem měla možnost nahlédnout do jednoho 
z nových průmyslových podniků, které jsou podle mého názoru chomutovskou budoucností. 
Jedná se o menší provoz v jedné z pronajatých hal poblíž Železáren. Zde byla Karlem Hejdou, 
který v této oblasti působí již od r. 2001 jako fyzická osoba, založena v  roce 2007 spol. s r.o. 
N+H CNC Group. Podnikatel si pořídil několik moderních obráběcích strojů, které už jsou 
laicky řečeno částečně počítačem. Jejich obsluha tedy nevyžaduje namáhavou fyzickou práci, 
naopak se jedná o ovládání jednoduché, kdy zaměstnanec zadává potřebné údaje právě do 
počítače a manipulace s výrobky je omezena na několik úkonů. Navíc stroje pracují potichu a 
pracovní prostředí je příjemné, i když se jedná o velkou průmyslovou halu.   
 Ve firmě je využíván CNC soustruh SPS – 25 – 1, který umožňuje přesné obrábění i 
velmi složitých součástí nejrůznějších tvarů s otvory a kapsami. Frézařské práce se pak 
provádějí na moderním vertikálním centru MCFV-840, který rovněž umožňuje velmi složité 
úkony. Firma má tolik zakázek, že dokonce musí některé odmítat.  Pořízení tří strojů a 
příslušenství vyšlo podnikatele na několik miliónů korun a byla to dobrá investice. Firma 
prosperuje, zaměstnanci mají perspektivu stálé práce a samozřejmě každá taková firma živí 
firmy další.  
 
 

        
 
      Zaměstnanec firmy N+H CNC Group při práci u moderního stroje na CNC  frézování. 
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Severočeské doly a.s. 
 
 Jako již tradičně považuji za důležité zaznamenat v kronice dění v hospodářské 
společnosti, která je  největším místním zaměstnavatelem a také důležitým sponzorem 
v oblasti veřejného života.   
 Severočeské doly jsou součástí Skupiny ČEZ, která působí hned v několika zemích 
střední a jihovýchodní Evropy. V našem regionu bylo v r. 2007 důležité zahájení projektu 
komplexní obnovy  hnědouhelné elektrárny Tušimice II a komplexní obnovy elektrárny 
Prunéřov II. Zvýšená účinnost obnovovaných či nových uhelných elektráren umožní ušetřit 
oproti současné spotřebě 15 až 25 % paliva a výrazně přispěje ke snižování emisí CO2.  
 Podle slov předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů Ing. 
Jana Demjanoviče byl rok 2007 rokem prohlubující se debaty o celosvětové, evropské i české 
energetické bezpečnosti a soběstačnosti a o energetické koncepci budoucích let. Tato debata 
se nesla na pozadí sílícího tlaku na čistší spalování všech fosilních paliv, zvláště pak uhlí a 
tlaku na masivnější zavádění obnovitelných zdrojů do procesu výroby elektrické energie. Byla 
zavedena ekologická daň na spalování uhlí. Přitom hnědé uhlí má v České republice svůj 
nezastupitelný význam, Česká republika je čtvrtým největším producentem hnědého uhlí 
v Evropě.  
 Rok 2007 byl prvním celým rokem, kdy měla společnost Severočeské doly jediného 
vlastníka, a to ČEZ a.s. Celá skupina ČEZ je jednoznačně orientována na výkon, což 
znamenalo restrukturalizaci, kdy bylo například do samostatné dceřinné společnosti 
vyčleněno provádění rekultivačních aktivit. Nově vzniklá společnost, ve které doly drží 100 
% majetku, budou provádět technickou i biologickou rekultivaci, a to nejen pro doly, ale i pro 
jednotlivé elektrárny ČEZ.  
 V roce 2007 bylo ve všech důležitých ukazatelích dosaženo nejlepších výsledků za 
celou dobu existence Severočeských dolů, tj. od 1. ledna 1994. Dosažení výnosů v částce 
vyšší než 10 000 mil. Kč umožnilo vytvořit čistý zisk 2 925 mil. Kč. Na to navazují další 
klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita 
vlastního kapitálu, ekonomická přidaná hodnota atd., které také dosáhly v r. 2007 historicky 
nejvyšších hodnot. To vše současně s rozsáhlým investováním do obnovy těžební a pomocné 
techniky a především do ochrany životního prostředí a rekultivací. Mírné posílení dělnických 
profesí na úkor technických znamenalo přibližně stejný počet zaměstnanců jako v roce 
předchozím, tedy více než 3 500. To umožnilo vytěžit 23 597 tis. tun uhlí, což je opět 
historicky největší těžba. Dceřinné společnosti, které vznikly především vyčleněním 
obslužných provozů, přispěly do konsolidovaného celku více než 100 mil. Kč čistého zisku a 
zaměstnávaly 1 300 pracovníků. Rok 2007 byl důležitý i v prohlubování spolupráce s obcemi 
sousedícími s Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice. Doly podpořily částkou 65 mil. Kč celou 
řadu projektů v Ústeckém kraji, které byly nasměrovány do oblasti infrastruktury obcí, 
zdravotnictví, školství, kultury, ekologie a sportu.   
 Mezi nejdůležitější události roku patřilo zahájení provozu na přeložce trati Správy 
železničních dopravních cest v úseku Chomutov – Březno u Chomutova.  
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Železnice současná i minulá 
 
 Rozhodnutím Krajského úřadu v Ústí nad Labem byla od 9. prosince tohoto roku 
radikálně omezena doprava na železnici Chomutov – Vejprty. Ironií přitom je, že do oprav 
právě této trati bylo od roku 1992 dosud investováno více jak 70 miliónů korun! Takovéto 
plýtvání státními penězi a hlavně nezájem o osudy lidí z horských oblastí se stalo terčem 
veřejné kritiky z nejrůznějších stran. „Občané Vejprtska se musí cítit odepsaní. Jakýkoliv 
režim byl vždy schopen zajistit dopravu do všech možných koutů republiky. Také je to 
zneuctění díla našich předků, kteří budovali tuto krásnou horskou trať,“ říká jeden z našich 
občanů. Přemysl Rabas se Strany zelených pak uvedl: „Je to nešťastný krok zpátky. Vlaková 
doprava by se měla podporovat. Silnice jsou přetížené, přibývá dopravních nehod a silniční 
provoz je neekologický.“ Krajští úředníci sice nahradili zrušené spoje autobusy, ty však 
nevyhovují ve všech místech jako dosavadní vlak. Například v Suchdole mají autobusovou 
zastávku na hlavní silnici téměř dva kilometry od obce a to je v zimě, která je na horách plná 
sněhu,  pro místní opravdu problém. Přesto v novém jízdním řádu zůstaly vlakové spoje 
pouze o víkendech a ve svátek. Důvodem je ekonomická ztrátovost dosavadních vlakových 
spojů. Technický stav tratě je přitom nejlepší za posledních 50 let. V letech 1992-1993 byla 
postavena nová mostní konstrukce přes hraniční potok Polava ve Vejprtech v hodnotě 30 mil. 
korun, oprava železničního mostu přes silnici Křimov – Výsluní stála jeden milión, obnova 
železničního svršku Domina – Suchdol miliónů hned 24. Částečné opravy se přitom dočkalo i 
vejprtské nádraží. 
 Tiskový mluvčí Ústeckého kraje po kritice v médiích podal vysvětlení, ve kterém 
uvedl, že vlakem tudy jelo v průběhu pracovního týdne pouhých 18 lidí a osada Suchdol má 
dnes jen 6 stálých obyvatel. Ztrátové spoje jsou přitom hrazeny z peněz „nás všech“.  
 Další milióny navíc ovšem proudí poblíž Chomutova do přeložky železniční trati 
Chomutov – Březno. Pamatuji dobu, kdy před několika lety místní ekologická aktivistka 
upozorňovala na nevhodně zvolený postup výstavby. Odborníci jí nevyslyšeli a pochybnosti, 
které paní Ježková tenkrát vznášela, se potvrzují. Nestabilní podloží zdejšího terénu si 
každoročně vyžádá další investice navíc. Díky letošní havárii, kdy začátkem listopadu došlo 
k vybočení koleje a jejímu náhlému poklesu právě díky jílovitému podloží, byl na trati 
zastaven provoz a nutné stavební práce si vyžádají několik dalších miliónů korun navíc. Kolik 
miliónů se zde už ze „státního“ proinvestovalo zřejmě nikoho netrápí. Peníze tečou a přiznat 
nějakou chybu se v našich krajích nenosí.    
 Příznivou letošní zprávou z oblasti železnice je zájem Železničního muzea v Praze o 
prostory zrušeného železničního depa v Chomutově. To patří v rámci republiky k těm 
největším, má 11 tisíc metrů čtverečních a své zázemí zde nyní najde sedmdesát až osmdesát 
historických kolejových vozidel. „Postupně sem budou svezeny exponáty rozmístěné od Aše 
až po Jablůnkov,“ uvedl zástupce ředitele Železničního muzea Milan Sýkora. A počítá se i 
s akcemi pro veřejnost, kdy je část depozitu zpřístupněna buď při dnech otevřených dveří 
nebo individuálně domluvenou prohlídkou. A co mohou návštěvníci v muzeu vidět? Je to 
například poslední vyrobená lokomotiva 556.0510 z 50. let, dále pak lokomotiva 475.1142, 
která se proslavila svou propagační cestou po Číně, vlečková lokomotiva z roku 1901 či 
unikátní vagón z roku 1888. Některé z exponátů jsou přitom v zuboženém stavu, takže se jich 
v budoucnu ujmou restaurátoři. Dalším pozitivem zřízení depozitního zázemí muzea 
v Chomutově je skutečnost, že tam našla práci téměř desítka lidí.   
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Při dnu otevřených dveří, který se uskutečnil poslední červnový víkend, přišla do 
zpřístupněného depozitu na prohlídku řada nadšenců historické techniky. 
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Podkrušnohorský zoopark 

 
Rok 2007 znamenal pro chomutovský zoopark především rekordní návštěvnost.  

V závěru roku přesáhl počet návštěvníků čtvrt milionu. V tomto roce se v chomutovském 

zooparku narodilo 226 mláďat. „Asi největší radost nám udělali jeřábi bělošíjí, kterým se 

podařilo poprvé odchovat mládě. Jsme také rádi, ţe jsme na Den Země mohli návštěvníkům 

předvést novou průchozí voliéru pro vodní ptáky,“ uvedl v hodnotící zprávě ředitel PZOO 

MVDr. Přemysl Rabas a pokračoval: „Smutnější je, ţe se po celý rok nedařilo vyjednat s 

koordinátorem pro chov piţmoňů náhradu uhynulého chovného samce. S koncem roku se 

však ledy přece jen pohnuly a tak se snad během několika týdnů uskuteční očekávaný dovoz 

nového samce z Krefeldu. Situaci s dovozem ptáků stále komplikuje výskyt ptačí chřipky v 

Evropě. Přesto se podařilo dohodnout podmínky pro dovoz jeřábů sibiřských a popelavých z 

Ruska.“   

Dalším významným počinem při budování skanzenu Stará Ves bylo otevření 

hrázděného statku na jaře 2007. V průběhu roku se pak podařilo dokončit hrubou stavbu 

roubené chalupy přesunuté ze Soběnic na Litoměřicku. Ve skanzenu se i přes jeho 

rozestavěnost pořádala celá řada akcí, které si našly své příznivce. V závěru roku potěšilo a 

také překvapilo ocenění, kterého se zooparku dostalo od Asociace mateřských center.  

 

 

               
 

 

            V roce 2007 navštívilo zoopark celkem 251 427 návštěvníků, coţ je nejvyšší 

návštěvnost v celé historii tohoto zařízení. 

K lepší orientaci návštěvníků jiţ při jejich příjezdu přispěla úprava navigačního 

systému, kterou se podařilo realizovat díky prostředkům z  projektu EU: Podkrušnohorský 

zoopark Chomutov očima návštěvníků - Místo setkání člověka s přírodou. Tato úprava 

směřuje většinu návštěvníků k horní pokladně, kde je parkoviště s dostatečnou kapacitou a 

navíc doprava nezatěţuje centrum města. Novou sluţbou, kterou bylo třeba zavést vzhledem 

k mnoţícím se krádeţím na parkovišti, bylo zavedení hlídací sluţby. Ta navíc ve spolupráci 
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s městskou i státní policií zajišťuje ostrahu neoplocené části zooparku – skanzen, naučnou 

stezku a louku s chýšemi z období raného středověku.  

„Velkou pečlivost jsme věnovali úklidu a údrţbě areálu, budování nových expozic, 

kvalitě občerstvení a sluţeb, naučnému a zároveň odpočinkovému charakteru celého zařízení. 

Hlavně však tomu, aby se u nás návštěvníci cítili spokojeně a odcházeli příjemně naladěni. 

Naším velkým přáním zůstává, aby jich k nám zavítalo v příštím roce opět více neţ letos,“ 

uvedl ředitel MVDr. Přemysl Rabas.    

Nabídku sluţeb návštěvníkům opět doplňovala Lokálka Amálka, která jezdila 

převáţně na tradičním okruhu uvnitř zooparku. Safari Expres zajišťoval kromě projíţděk v 

safari a nočních jízd i nově jízdy se zaměřením na skanzen. Uskutečnilo se i Pohádkové 

Safari, které se těšilo velkému zájmu, kdy byli organizátoři odměněni spontánní radostí dětí. 

Vánočně vyzdobená Lokálka Amálka jezdila jiţ tradičně po celou dobu konání vánočních 

trhů na okruhu kolem chomutovského náměstí.  

Stávající sortiment zboží, které se nabízí k prodeji na pokladnách, byl rozšířen o větší 

nabídku hraček. Nově byl zaveden prodej zboţí typu Fair Trade, coţ je vybrané zboţí, jehoţ 

původ zajišťuje, ţe se na něm ve výrobním procesu nepodílely svou prací děti a dotyčný 

producent dodrţel i další podmínky, stanovené touto asociací. Dále byl zaveden prodej 

výrobků, splňujících označení BIO. Na pokladnách se téţ podporovala  kampaň Zachraňme 

Madagaskar, a to prodejem vybraného sortimentu zboţí.   

I v letošním roce se podařilo rozšířit plán akcí, který je kaţdoročně připraven na celý 

rok. Za zmínku stojí například akce s firmou Oriflame, konaná dne 23. června. Zázemí pro 

akci bylo vytvořeno v dětské ZOO. Z ozvučeného pódia zněla hudba, kterou se prolínaly 

vstupy moderátora. Část her a soutěţí přitom zajistila firma Oriflame z vlastních zdrojů. Ve 

stanech, které lemovaly okraj této lokality, probíhaly předváděcí akce výrobků firmy, část 

slouţila i k prezentaci Nadace Terezy Maxové. Maminky hrajících si dětí si mohly nechat 

poradit i s líčením nebo výběrem kosmetiky. Součástí akce byla i konference pracovníků 

firmy, která se odehrála v restauraci Tajga. Následovalo vyhodnocení a ocenění nejlepších 

pracovníků. V další části dne měly velkou odezvu připravené adrenalinové soutěţe a speciální 

jízdy Safari Expresu. V závěru akce Tereza Maxová předala šek na 1 400 000,- Kč na projekt 

Oriflame dětem pro letošní rok. 

Zoologie 

Nezvykle mírná zima způsobila aktivitu ptáků, kdy u plameňáků jedna samice 

zahnízdila a snesla vejce. O snůšku se pečlivě starala, avšak vejce po několika dnech zmizelo. 

Další dílčí úspěch byl zaznamenán u pelikánů, kteří opětovně zahnízdili. I přes snahu 

ošetřovatelů a vyuţití nejmodernější líhně však nebyla vejce úspěšně dolíhnuta. Odchov dvou 

mláďat se podařil mořským orlům, kdy k velké lítosti chovatelů samice poté v květnu 

uhynula.             

Významný úspěch byl zaznamenán u chovného páru jeřábů daurských, který je v 

zooparku jiţ 10 let. Kaţdoročně byla u jeřábů zaznamenána snůška dvou vajec. Poprvé se 

však po prvním neúspěšném hnízdění samice podnesla a snesla opět další dvě vejce. Obě nová 

vejce byla oplozena a dolíhnuta. Úspěšně odchováno rodiči bylo jedno mládě.  

          Pravidelnými se v chomutovském zooparku staly také odchovy kvakošů nočních. Od tří 

párů se narodilo 6 mláďat. S kolegy ze ZOO Praha se v letošním roce bedlivě sledovalo 

hnízdění u orlosupů bradatých, kteří jiţ dosáhli pohlavní zralosti a zahnízdili. Samice seděla 

na dvou vejcích, která byla monitorována kamerou umístěnou nad hnízdem. Samice se o vejce 

pečlivě starala, vejce se však nelíhla. Po konzultaci s Karlem Pithartem ze ZOO Praha byla 
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vejce odebrána a zkontrolována. V jednom vejci bylo nedolíhnuté, jiţ vyvinuté a částečně 

opeřené mládě, které uhynulo krátce před líhnutím. I přes velké zklamání ošetřovatelů nad 

nevylíhnutým mládětem je velkým úspěchem zahnízdění a oplozená vejce u orlosupů 

bradatých.  

          Zajímavé druhy ptáků jako jsou kolpík bílý, volavky, bukač velký a různé druhy 

kachniček mohou návštěvníci spatřit v nově otevřené průchozí voliéře. Expozice je 

koncipována pro druhy ptáků vázaných k okolí vodních toků, velmi úspěšně se zabydlely ve 

voliéře vzácné slípky modré. Pozorný návštěvník můţe spatřit i ledňáčka, který vlétne do 

voliéry a loví rybky u přítoku. Do voliéry byly umístěny i mimoevropské druhy vodních ţelv, 

pro které se stal zoopark útočištěm, kdyţ je jejich majitelé jiţ dále nechtěli chovat v bytě.  

Skupina ibisů byla pro důslednější sledování aktivity jednotlivých zvířat označena 

plastovými krouţky a dále jejich voliéra ke konci roku nově vybavena mělkým bazénkem, 

který jim výrazně zlepší pohodu v chovné voliéře.  

Zástupce velkých sov jako je puštík bělavý, který se pravidelně u nás rozmnoţuje, 

potěšil i kolegy z Národního parku Šumava. Byla jim předána další 3 mláďata, která vypustili 

v NP Šumava.  

U kopytníků se mírná zima  projevila na zvýšeném výskytu endoparazitů, převáţně u 

přeţvýkavců. Další komplikací byl výskyt hemoragické horečky u našich sousedů v 

Německu. Veterinární správa v rámci opatření zahrnula Ústecký kraj do oblasti s omezeným 

pohybem přeţvýkavců. Pro kaţdý přesun těchto zvířat v kraji i mimo oblast platila přísnější 

veterinární pravidla a náročnější veterinární rozbory. Po úhynu starého samce piţmoně 

grónského chovatelé celý rok hledali nového jedince pro skupinu tří samic. Vhodný samec byl 

nakonec nalezen. V malé skupině jelenů bucharských se narodila pouze jedna samice.  

Po nákupu brusky na kopyta se zlepšila péče o spárky. Dříve bylo prováděno 

odstranění přerostlých spárků kovářskými kleštěmi převáţně u větších druhů zvířat jako jsou 

piţmoni a takini. Zákrok byl zdlouhavý a fyzicky náročný pro všechny zúčastněné. Za pomoci 

brusky se zrychlil průběh jednotlivých zákroků a došlo ke kvalitnějšímu odstranění 

přerostlých, mnohdy velice tvrdých spárků. Dobře se rozmnoţující skupina kozoroţců 

alpských potěšila chovatele dalšími 5 mláďaty. Některá mláďata z předešlých let našla svůj 

nový domov v Alpách. Je pravděpodobné, ţe v budoucnu budou tyto transporty do Alp 

pokračovat.  

V zooparku je kaţdoročně odchováno mnoho mláďat původních plemen domácích 

zvířat, která pocházejí z různých oblastí Evropy. O odchovy ovcí cápových a walliských, 

nebo koz karpatských a walliských zpravidla projevují zájem další organizace, nebo 

zemědělci zabývající se chovem těchto domácích zvířat. Primárním zájmem zúčastněných 

subjektů je udrţení dostatečně velkého genofondu populace v České republice. Velký zájem 

je v posledních letech i o chov buvola domácího, v letošním roce bylo prodáno soukromým 

osobám celkem sedm kusů mláďat. Z domácích druhů zvířat přibyli noví jedinci prasat 

domácích - mangalic. Nový mladý pár dovezený ze Slovenska se koncem roku odměnil 

novým vrhem šesti kusů selat. V letošním roce se ve skupině klisen shetlandských pony 

narodilo celkem sedm hříbat po připouštění hřebcem Arbonym.  

            



 90 

  V eurosafari se negativně projevila uplynulá mírná zima, zvýšil se počet výskytu 

parazitů u přeţvýkavců, které se jen velice těţko dařilo likvidovat v podmínkách prostorných 

výběhů. Z těchto důvodů byly provedeny přípravy k rozsáhlé revitalizaci pastvin eurosafari. 

Odchytla se také část početného stáda muflonů. Skupina byla přeléčena a byly upraveny 

spárky. Skotskému náhornímu skotu se na rozsáhlých pastvinách daří velice dobře a stádo se 

pravidelně rozmnoţuje. V letošním roce se narodilo celkem šest mláďat. Jeden z divokých 

polooslů - kiang se naučil překonávat přejezd mezi jednotlivými sekcemi a terorizoval ostatní 

koňovité. Zvíře bylo zatlačeno zpět do samostatné sekce a překáţka zvětšena tak, aby 

znemoţnila vstup kiangovi do jiných sekcí. Eurosafari bylo obohaceno novým zvířetem. 

Jedná se o mladého samce velblouda dvouhrbého narozeného v zooparku. Pravidelnými 

uţivateli vodních ploch v eurosafari se, převáţně v letních měsících, stala skupina buvola 

vodního – balkánského. 

U šelem  se novým přírůstkem stal tchoř tmavý a v noktuáriu našli svůj domov dva 

jedinci jezevce lesního. Jezevci se aktivují převáţně v noci, a proto jim byla vybudována 

osvětlená nora, ve které mohou návštěvníci obdivovat jejich krásné zbarvení. Dalším novým 

druhem, který se po letech opět vrátil do zooparku, je rys ostrovid. Mladá samice byla jako 

nesamostatné mládě, které zřejmě přišlo o matku, odchycena v Kašperských horách. Protoţe 

se jedná o chráněný druh a zvíře je i geneticky cenné, bude v úzké spolupráci s kolegy ze 

ZOO Bojnice po dosaţení pohlavní dospělosti zvířete sestaven chovný pár. V minulých letech 

byl sestaven chovný pár kočky divoké. V letošním roce se podařilo těmto zvířatům odchovat 

dvě mláďata - obě samice. Pravidelné jsou odchovy i u ţenetek tečkovaných, letos byla 

úspěšně odchována další dvě mláďata. V noktuáriu se rozmnoţila i skupina kaloňů. Úspěšně 

se podařilo odchovat i pět kolonoků sibiřských. Počátkem roku bývá pravidelným lákadlem 

pro návštěvníky narození mláděte tuleně kuţelozubého. Odchov narozeného samce probíhal 

zpočátku bez váţnějších komplikací. Pravděpodobně vlivem vyššího věku chovného samce 

docházelo v období páření k jeho četnějším projevům nervozity a agresivity vůči ostatním 

členům skupiny. Z těchto důvodů samice kojila mládě velice krátkou dobu a zvíře muselo být 

brzy odebráno od matky a převedeno na pevnou stravu. Po skončení říje při spojování 

odchovaného mláděte se skupinou ostatních tuleňů došlo k jeho úhynu. Na mláděti nebyly 

patrné známky ataků ze strany samce a i chování ve skupině bylo klidné.  

Pozornost návštěvníků stále přitahuje i expozice terárií, a to i přesto, nebo právě 

proto, ţe zde najdou především zástupce evropské fauny. I v tomto roce se chovatelé dočkali 

několika odchovů. Stejně jako v loňském roce snesla samice blavora několik vajec, která byla 

ihned umístěna do inkubátoru. Ke konci inkubace došlo k neočekávaným výpadkům 

elektrické energie, které narušily dokončení zdárného vývoje a došlo ke zničení celé snůšky. 

Odchovy blavorů v zajetí jsou velmi vzácné. Pravidelně se daří odchovávat scinky válcovité a 

zmije obecné. Expozici opět doplnil samec chameleona jemenského a přibyla i samice uţovky 

stromové, která vytvořila s naším samcem nový chovný pár. I v roce 2007 se pokračovalo na 

přestavbě expozice vyder, bobrů a akvárií. Stejně jako v minulých letech se zde objevila řada 

technických problémů způsobených především stářím stávajícího objektu. V květnu byla 

zprovozněna čistička vody pro bazény vyder a bobrů. Pro čištění vody je pouţita biologická 

filtrace s uzavřeným cyklem doplněná o UV lampu a pískový filtr. V průběhu roku došlo k 

dokončení některých dekorací, resp. vymletých břehů u bazénu bobrů. Značné změny doznala 

připravovaná expozice akvaterárií, mořského a sladkovodního akvária. Na počátku jara se 

zprovoznila obě 3 000 litrová akvária a byla osazena studenovodními, resp. mořskými 

ţivočichy. V průběhu roku probíhal jejich zkušební provoz. V druhé polovině roku bohuţel 

došlo v zooparku k poruše na elektrorozvodech, která nepřímo ovlivnila především mořské 

akvárium, v němţ došlo k nárůstu hodnoty NO
2
 a fosfátů. Nestabilita vody způsobila úhyn 
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většiny ryb a došlo k rozbujení řas. V novém studenovodním akváriu se "pstruhovou vodou" 

budou moci návštěvníci vidět pstruha duhového, siveny americké a okouny. V mořském 

akváriu pak zlizouny, některé druhy ostenců a kněţíky. Pracovalo se i na připravovaných 

akvateráriích a menším teráriu pro obojţivelníky. Upraveny byly i zdi v chodbě a vyrobeny 

průhledy do ubikací vyder a bobrů.  

Další zajímavou novinkou pro návštěvníky areálu jsou nyní naučné knihy. Jejich 

výroba je spolufinancována Ministerstvem ţivotního prostředí. Po areálu je jich rozmístěno 

celkem 10, jsou česko-anglické, obsahují také zajímavé otázky a umístěny jsou např. v 

průchozí voliéře pro vodní ptáky, v teráriích, u dravých ptáků, na statku a v noktuáriu. 

Celkový objem tohoto projektu činí cca 113 tisíc korun. Ze stejného zdroje byla financována 

výroba a distribuce dalších dvou dílů dokumentárního seriálu "Přeţili rok 2000", zabývajícího 

se některými druhy zvířat, které se celosvětově dostaly na pokraj vyhubení, popřípadě byly 

vyhubeny v určitých významných oblastech svého výskytu a díky intenzivní mezinárodní 

spolupráci se pak dostaly mimo bezprostřední ohroţení. Seriál navazuje na první část 

vyrobenou v roce 2006. Celkové náklady činily 225 tisíc korun.  

Chov koní  

           K 31. 12. 2007 bylo v Chomutovském zooparku ustájeno celkem 31 koní. K areálu 

stájí patří expozice statku, kde je ustájeno 11 koní (tarpani, fjord, teplokrevníci a pár 

shirských klisen). V roce 2007 bylo připuštěno 10 klisen, z tohoto počtu zabřezlo 5 klisen.  

         Jezdecký  klub PZOO opět prezentoval na výstavě "Člověk a kůň" v Lysé nad Labem. 

Na této prestiţní, mezinárodní výstavě byla koněm roku vyhlášena klisna z majetku PZOO 

Blackden Contessa.  

           Voltiţní oddíl jezdeckého klubu PZOO se zúčastnil několika závodů, vţdy s výborným 

umístěním, na mezinárodních závodech v Brně se závodnice umístily na 1. a 2. místě. V roce 

2007 byl jezdecký oddíl PZOO pověřen uspořádáním mistrovství ČR ve voltiţi.  

PZOO se rovněţ zúčastnil slavnostní akce ve Staré a Mladé Boleslavi, pod patronací 

předsedy senátu, pana Přemysla Sobotky. Pár shirských klisen, v zápřahu s kočárem, vozil 

manţelku prezidenta ČR, paní Livii Klausovou, na dostihu 1. dámy na hippodromu v Mostě.  

V prosinci 2007 JK PZOO uspořádal 6. ročník závodů "Skoky ve volnosti". Součástí 

závodů byly 2 soutěţe - třída mladých a skok mohutnosti. Skok mohutnosti vyhrál valach 

Berio na výšce 190 cm, 2. a 3. místo obsadili koně JK PZOO - Lea a Grand, s výškou 180 cm. 

JK PZOO téţ uspořádal další parkurové závody, kterých se účastnili závodníci z celé ČR. 

Tradiční Hubertova jízda proběhla uţ jako 7. ročník, za patronace ministra zemědělství, pana 

Gandaloviče.  

Jezdecký klub kaţdoročně napomáhá realizaci Císařského dne v Kadani, Mikulášské 

jízdy, Jízdy tří králů, spoluorganizuje masopusty v Chomutově, Kadani a Vysoké Peci.  

Skanzen Stará Ves 2007  

V květnu 2007 se slavnostně otevřel právě dokončený hrázděný statek, byl tak  

vybudován další objekt ve skanzenu Stará Ves.  
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V současné době jsou zpřístupněny pro veřejnost:  

Hrázděný statek - ukázka typické krušnohorské architektury s dobovým zařízením interiéru, 

součástí je i výstava starých zemědělských strojů a techniky. Větrný mlýn - holandského 

typu (otáčivá kopule i lopatky). V přízemí je vystaven model Ahníkovského zámku, zajímavé 

je technologické zařízení na mletí obilí, které je funkční. Kaplička - kopie kapličky z obce 

Krupice z Doupovských hor, která byla v šedesátých letech zbořena. 

Koncem roku byla dokončena hrubá stavba dalšího objektu. Jde o roubenku 

přemístěnou ze Soběnic u Úštěka.  

Mimo akcí uvedených v kapitole propagace se ve skanzenu v loňském roce také 

hodovalo.  

15.  9. Mistrovství ve vaření svíčkové - další ročník oblíbené soutěţe, která vznikla 

před 12 lety na zámku Červený Hrádek a jejíţ poslední ročník se konal v areálu skanzenu 

Stará Ves. V porotě tohoto ročníku zasedal rozhlasový moderátor Luboš Xaver Veselý. 

Vítězem tohoto ročníku se stala statkářka Věra Stejná.  

17. 11. Zabijačkové hody - atraktivní akce zachovávající naše kulturní tradice. 

Desítky návštěvníků skanzenu si přišly na své při ochutnávání zabijačkových pochoutek.  

I mimo kulturní akce se stal skanzen Stará Ves vyhledávaným návštěvním a výletním 

místem všech věkových skupin. V období prázdnin aţ do konce září (soboty, neděle) bylo 

moţné spojit jízdu na safari s prohlídkou Krušnohorského statku spojenou s předváděním 

historických zemědělských strojů. Na začátku a na konci školního roku se stal skanzen 

oblíbeným místem školních kolektivů, kdy jeho návštěva v součinnosti s Ekologickým 

centrem zooparku byla příjemným zpestřením výuky.  

Vzhledem k okolnostem, ţe se na Krušnohorském statku v prvním "zajíţděcím" roce 

vybíral jako vstupné - starý hrníček, obohatila se i sbírka místního mobiliáře. Někteří 

návštěvníci přinesli i mimo nich pro zoopark další "kouzelné" zapomenuté staré věci 

(bábovky, pekáčky, lívanečníky),  kterými byla obohacena stávající expozice.   

Stanice pro handicapované živočichy  

V roce 2007 bylo ošetřeno ve Stanici pro handicapované ţivočichy při 

Podkrušnohorském zooparku okolo 130 zvířat nejrůznějších druhů. Většinou byla poraněná 

nebo oslabená zvířata donesena obyvateli přímo do stanice. Stanice nedisponuje vyčleněným 

dopravním prostředkem, který by zaměstnancům umoţňoval pro poraněná zvířata operativně 

zajíţdět na vzdálenější místa.  

Kaţdoročně se nejpočetnější skupinou ošetřených zvířat stávají jeţci a poštolky. V 

letošním roce začali lidé nosit jeţky jiţ v měsíci září. Zvířata,  pokud nebyla poraněna nebo 

nemocná, nebyla do stanice přijímána. Zoologové opět vysvětlovali, kdy a za jakých 

podmínek je potřeba jeţkům pomoci. Vyuţívali místní tisk, čtvrtletní noviny zooparku Oáza i 

nástěnky umístěné v areálu zooparku. Vzhledem k příjemně teplému podzimu byla pro jeţky 

příprava na zimu příznivá. Příjem jeţků probíhal dokonce i v průběhu měsíce listopadu.  



 93 

Do stanice byl přijat i jezevec. Oproti minulým rokům byl zaznamenán niţší příjem 

mláďat dravých ptáků a sov, které při prvním vylétnutí z hnízda teprve nabírají zkušenosti s 

technikou letu. Stanicí prošlo i 6 srnců obecných, 15 netopýrů rezavých, 2 krahujci obecní a 1 

orlovec říční.  

Mezinárodní aktivity - v roce 2007 zaměstnanci zooparku navštívili: Zoo Taškent, 

Antananarivo, Johanesburk, Vídeň, Budapešť, Györ, Debrecen, Nyíregyáza, Katovice, 

Varšava, Lodţ, Kaunas, Mořské muzeum Klajpeda, soukromou zoo v Klajpedě, skanzen 

Rumšiškes a Roţnov pod Radhoštěm.  

Účasti na konferencích  

28. 3. - 31. 3.  Mgr. Hamerský - Maďarsko - konference IZE (EAZA) 

10. 4. - 20. 4.  MVDr. Rabas, I.Houfová - Taškent, Uzbekistán - EARAZA konference 

26. 8. - 30. 8.  MVDr. Rabas - Budapešť, Maďarsko - WAZA konference 

11. 9. - 15. 9.  P. Krásenský - Varšava, Polsko - EAZA konference  

Ekonomika 

V září skončil projekt z dotačního titulu Rozvoje lidských zdrojů. Na dvouletý projekt, 

spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, byla přidělena dotace 

ve výši 3,6 mil. Kč. Díky tomu měl zoopark hrazeny mzdové prostředky pro vedoucího 

ekologického centra, 2 zahradníky a 8 pomocných dělníků. Po skončení se podařilo zachovat 

sedm pracovních míst.  

Investice 
Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2007: 

 Investiční dotace zřizovatele 3 800 000 Kč  

 Investiční dotace na projekt Větrný mlýn 1 502 145 Kč  

 Investiční dotace na projekt Krušnohorský statek 3 531 901 Kč  

 Příspěvek SD, a.s. 350 000 Kč  

Celkem přijaté investiční dotace a příspěvky 9 184 046 Kč  

Pořízení investic v roce 2007 
Stroje a zařízení: 

Billboard 85 000 Kč  

Stavební investice:  

 Větrný mlýn 3 500 Kč  

 Krušnohorský statek 4 366 302 Kč  

 Roubenka 1 392 944 Kč  

 Expozice pro bobry a vydry 493 611 Kč  

 Voliéra vodních ptáků 117 676 Kč  

 Expozice Arktida 699 449 Kč  

Celkem investice v roce 2007: 7 158 482 Kč. 
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Příjmy 2007 celkem  34 040 611 Kč  

Dotace zřizovatel  13 500 000 Kč  

Dotace Úřad práce – VPP  334 627 Kč  

Dotace Ústecký kraj – kraj přírody a člověka  367 055 Kč  

Dotace Zoopark – akce pro veřejnost 2007  100 000 Kč  

Dotace ESF – Tvorba nových pracovních míst v PZOO  927 389 Kč  

Dotace Podkrušnohorský zoopark v očích návštěvníků  582 525 Kč  

Dotace MŢP  2 414 380 Kč  

Adopce zvířat  200 000 Kč  

Dary  100 000 Kč  

Vstupné  8 274 316 Kč  

Prodej zvířat  207 956 Kč  

Výnosy z prodeje a sluţeb  4 119 409 Kč  

Výnosy z reklamy  2 709 787 Kč  

Ostatní výnosy  203 167 Kč  

 

 

Výdaje 2007 celkem  33 536 847 Kč  

mzdy a odvody  14 667 679 Kč  

spotřeba krmiv  2 739 623 Kč  

nákup zvířat  89 165 Kč  

spotřeba materiálu  2 491 919 Kč  

spotřeba léčiv  62 344 Kč  

spotřeba PH  642 724 Kč  

nákup zboţí  474 980 Kč  

spotřeba energií  1 791 461 Kč  

spotřeba vody  218 720 Kč  

opravy a údrţba  1 298 976 Kč  

veterinární sluţby  532 244 Kč  

ostatní sluţby  5 950 619 Kč  

ostatní náklady  1 602 538 Kč  

odpisy HIM  973 855 Kč  

Hospodářský výsledek  +503 764 Kč  
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Středisko knihovnických a kulturních služeb 
 

I letos si ve Středisku knihovnických a kulturních služeb mohly najít to své nejrůznější 
věkové i zájmové kategorie lidí. Seniorům byl zpřístupňován internet a při akci Týden 
knihoven mohli využít nabídky přihlásit se k roční registraci zdarma. Elektronické databáze 
knihovny jsou k dispozici zdarma také nezaměstnaným a zdravotně postiženým 
spoluobčanům, kteří takto mohou ve studovně získávat potřebné informace. Handicapovaným 
slouží také pravidelné schůzky jejich organizace SONS, které se odehrávají v literární 
kavárně. Další skupinou jsou maminky s dětmi, kdy nadále pokračovala spolupráce 
s občanským sdružení Na louce – Kolibřík. Tyto akce probíhaly jak v atriu, tak i na sále v 1. 
patře.  Svůj prostor má v knihovně i Svaz bojovníků za svobodu. Na oplátku za poskytování 
prostor poskytla tato organizace knihovně tituly, které vydává ústředí svazu a nejsou na 
knižním trhu běžně k dostání. Zázemí v knihovně nadále nachází i Malířské společenství. 

 Pozornosti se dostávalo i nemocným dětem, které jsou hospitalizovány 
v chomutovské nemocnici. Přímo zde se na lůžkovém oddělení uskutečnila dvě pohádková 
představení. Díky sponzorskému daru Severočeských dolů byla obohacena vědomostní soutěž 
pro základní školy o ceny pro soutěžící za 10 000 Kč. Spolupořadatelství rockového koncertu 
v prostorách MC Kotelna přineslo výtěžek 10 944 Kč, který putoval na konto onkologického 
centra v Chomutově.  

Stěžejní funkcí střediska je činnost knihovnická, pro kterou je důležité doplňování 
knihovního fondu. Vzhledem k velkému zájmu o literaturu naučnou bylo zakoupeno více 
literatury naučné než beletrie. Jednalo se celkem o 9 610 svazků a 370 elektronických zdrojů. 
Do knihovny se dostává i nový formát, a to je mp3, kdy dosavadní magnetofonové kazety pro 
nevidomé jsou doplňovány právě médiem mp3. Dokoupeno bylo 48 titulů načtených knih, 
které tak rozšířily dosavadní fond 250 titulů na 1 700 kazetách.   

Celkový počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček se oproti loňskému roku prakticky 
nezměnil. Čtenářů bylo evidováno 5 180, návštěv 31 850 a vypůjčeno bylo 101 304 titulů. 
Internet pro veřejnost využilo 4 429 uživatelů.  

Zájem o jednotlivá oddělení knihovny byl následující. Studovna měla 2 141 čtenářů, 
16 264 návštěv a 63 668 výpůjček. Uskutečnilo se zde také 23 exkurzí pro celkem 690 žáků 
středních škol.  

V hudební oddělení je k dispozici 3 244 CD nosičů, 178 DVD nosičů a 672 filmů na 
DVD. Směřovalo sem 10 816 návštěv a vypůjčeno bylo 21 922 nosičů. 

Vzdělávací oddělení organizovalo kurzy cizích jazyků, kdy největší zájem byl o 
angličtinu (16 kurzů navštěvovalo 196 posluchačů). Vyučovala se také němčina, španělština, 
francouzština a italština.  Další kurzy byly zaměřené na výuku práce s výpočetní technikou, 
přípravu ke studiu na SŠ, rétorice či klubu starých uměleckých řemesel a akademii 3. věku. 
Právě akademie 3. věku byla nejnavštěvovanější akcí, na celkem 9 přednášek přišlo 365 
zájemců o další vzdělávání z řad seniorů. Uspořádány byly i autobusové zájezdy pro tuto 
skupinu lidí.  Celkem se 66 vzdělávacích akcí zúčastnilo 1 159 lidí.  

Oddělení naučné literatury  mělo 3 313 stálých čtenářů, kteří učinili 37 570 návštěv a 
117 565 výpůjček. Dobře funguje také meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční 
služba, kdy od jiných knihoven bylo přijato a zároveň kladně vyřízeno 1 677 požadavků o 
zapůjčení, přitom samotní čtenáři SKKS  tímto způsobem získali knížky v 372 případech. 
 Oddělení beletrie pro dospělé mělo 3 338 čtenářů, kteří učinili 38 752 návštěv a 
145 440 výpůjček. 
 V oddělení pro děti a mládež se věnuje mimořádná pozornost práci s dětmi, z nichž 
jsou takto vychováváni budoucí dospělí čtenáři. Prostřednictvím průkazky „Knihánek“ si 
můžou půjčovat nejmenší děti (do 6 let) knížky zdarma. Mezi další akce v tomto roce patřilo 
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založení literárního klubu Knihovnický pisálek, soutěž s názvem Staň se ilustrátorem, 
dopoledne s Andersenem, Zuby nehty – autorské čtení Ilony Březinové a studenta vysoké 
školy tvůrčího psaní J. Škvoreckého, Kolibřík  setkání maminek s dětmi, prázdninová soutěž 
o zaslanou pohlednici, soutěž Rumcajs slaví 40 narozeniny či výstava Ladovy české vánoce.  
Uskutečnilo se celkem 96 půjčování knížek pro školy, 80 besed, 5 exkurzí. Oddělení mělo 
2 178 čtenářů, 21 415 návštěvníků a 92 803 výpůjček.  

Zvýšil se zájem o služby pobočky na Březenecké, která evidovala 792 čtenářů (vloni 
639), kteří navštívili knihovnu 8 780 krát a vypůjčili si 51 502 titulů. Uskutečnily se zde též 2 
výstavy, 4 besedy a 4 exkurze. 
 Celá knihovna pak zaznamenala 6 163 čtenářů (o 80 více než vloni), 165 447 návštěv 
(o 1 671 více) a 594 204 výpůjček (o 11 221 více než v r. 2006). 
 Důležitou činností střediska je též regionální funkce, kdy je zajišťována poradenská a 
konzultační činnost pro základní knihovny regionu. Do těchto knihoven putuje 124 
výměnných souborů, v nichž bylo zařazeno 11 267 svazků. Cena těchto knih přesáhla 1 
milion korun, což přináší knihovnám velký přínos, který je nad jejich vlastní finanční 
možnosti. Další pomocí bylo zpracování a aktualizace knihovních fondů základních knihoven 
a vytváření jejich ON-LINE katalogu. Zajišťován byl i nákup, zpracování a distribuce 
knihovních fondů z prostředků obcí, kdy bylo pro 7 knihoven zpracováno 393 svazků za 
62 234 Kč. Nechyběly ani konzultace a metodické návštěvy.    

Pro kulturní programy a koncerty se využívalo atrium, kostel sv. Ignáce, literární 
kavárna, sál a galerie Lurago. V atriu byly nejnavštěvovanější swingové koncerty Big Bandu, 
které navštívilo 686 posluchačů (8 koncertů), zájem byl i o koncerty v rámci Chomutovských 
slavností, ZUŠ, finále soutěže Mladá píseň 2007, Indian summer, Viktoriánské slavnosti, 
rozlučkový koncert V.I.S. Gymnázia Chomutov, Album a Arcus, Festival Mitte Europa a 
Musica da Carnera. Celkem na 38 koncertů přišlo 2 345 lidí. Atrium je přitom s oblibou 
využíváno i k odpočinku a posezení v teplých letních dnech, kdy zde zurčí fontána. 

 
 

 
                   
             Vystoupení hudební skupiny Jablkoň v rámci festivalu Otevřeno.  
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Kostel sv. Ignáce se stal prostorem pro koncerty pěveckých sborů mateřských škol, 

komorního smíšeného sboru Ventilky, při kterém hostovaly sbory z Loun a Litoměřic, 
trubkový koncert Bořivoje Čecha,  Slovinské ozvěny, Festival L. van Beethovena, Benefice – 
varhany (J. Svěcený), Viktoriánské slavnosti, Missa Solemnis, Musica da Kamera, divadlo 
Tatuas, májový koncert V.I.S. a čtyři adventní koncerty, které završila Česká mše vánoční od 
J. J. Ryby. Na všechny tyto koncerty přišlo celkem 2 689 posluchačů. Nejvyšší návštěvnost 
přitom měly koncerty adventní (741 posluchačů) a půlnoční Česká mše vánoční (516 
posluchačů). 

Hudební pořady se konaly i v literární kavárn ě, kde se představilo uskupení CZ 
menu s Eržikou, P. Buchtele, šansoniérka Vesna Cáceres, Acoustic Elenin či Petr Benda 
s houslovým koncertem. Kavárna slouží zejména přednáškám, besedám a klubovým 
setkáním, kdy největší návštěvnost má setkání SONS, které je vždy spojeno i s kulturním 
programem (255 návštěvníků), na povídání o bylinkách s PaedDr. J. Rothem zavítalo 160 
posluchačů (celkem 10 pořadů), zaujala i astrologie v podání Radima Žáčka (78 návštěvníků 
ve 3 pořadech), autorské čtení Jiřiny Rothmeierové (40 posluchačů), beseda s Arnoštem 
Lustigem – ta byla pro velký zájem přesunuta z kavárny do prostor sálu ve II. patře. Těchto 
akcí se uskutečnilo 53 a navštívilo je 1 172 posluchačů.  

Dalším prostorem, který slouží jak pro přednášky a besedy, tak i hudební pořady, je 
sál ve II. patře a galerie Lurago. Právě v galerii se uskutečnil již tradiční odpolední adventní 
koncert Loutny české, který si přišlo poslechnout 160 lidí. 140 návštěvníků měla akademie 
soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy, 90 posluchačů vánoční koncert V.I.S., 
195 zájemců přišlo na přednášku Na kolech kolem světa. Zájem byl i o východní filozofii 
v podání Josefa Kořenka.  

Tyto prostory byly využívány také pro soutěže a akce pro děti. Je to již tradiční 
soutěž v interpretaci populárních písní, které předcházely veřejné přípravné pracovní 
semináře za účasti 200 účinkujících. Oblíbená je také soutěž dětí v recitaci s názvem Den 
poezie, kdy se ve dvou dnech představilo 315 účinkujících i diváků. Soutěž dětí ve zpěvu 
lidových písní Chomutovský skřivánek zaznamenala účast 115 lidí, 4 x 4 x 4 – vědomostní 
soutěž pro ZŠ o Chomutovsku zaujala 130 účinkujících. Na 10 pohádek pro děti 
z mateřských a základních škol se přišlo podívat 1 129 dětí.  
  V oblasti výstavnictví se využívaly prostory galerie Lurago, výstavní síň knihovny, 

galerie na schodech a kostel sv. Ignáce. 10 výstav místních i přespolních výtvarníků v galerii 
Lurago přilákalo 1 328 návštěvníků, dalších zhruba 650 lidí se zúčastnilo vernisáží, 4 200 
lidí navštívilo 10 výstav ve výstavní síni knihovny, zhruba 2 000 lidí shlédlo 4 výstavy 
v galerii na schodech, do kostela sv. Ignáce pak při 5 vernisážích přišlo 500 lidí a v průběhu 
výstav dalších 438 návštěvníků. Prostory kostela sv. Ignáce a dalších prostor bývalého 
jezuitského gymnázia navštěvovaly i exkurze, konaly se zde prohlídky s výkladem v českém 
a německém jazyce.  Výtvarným dílům sloužilo i atrium, kde se uskutečnila výstava děl ze 
sochařského sympozia v  Boleboři. Celkem se všech těchto výstavních akcí (spolu 
s návštěvou odpočinkové zóny v atriu) zúčastnilo 24 050 občanů i turistů.  

 

Z rozboru hospodaření vyplývá, že SKKS měla za rok 2007 náklady ve výši 
18 649 445,24 Kč, vlastní příjmy 2 572 634,79 Kč, dotace od magistrátu činily 15 292 000 
Kč a dotace od Ministerstva kultury ČR (na regionální funkce) 1 010 000 Kč.  
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Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. 
 
 
 K jednotlivým provozům – sportovištím – letos od 1. 8. přibyl do správy  Skatepark. 

Ten nechalo postavit město v bývalém 
areálu letního kina na Kamenném vrchu. 
Vytvořila se tak další příležitost pro 
sportovní vyžití zejména mládeže i prostor 
pro konání celorepublikových závodů.  Ty 
se zde uskutečnily již 22. září, kdy si zde 
změřili své síly špičkoví jezdci z celé 
republiky v  rámci Českého 
skateboardového poháru 2007. Závodu se 
zúčastnilo 70 závodníků i závodnic, jejichž 
umu přihlíželo v průběhu tří dnů na tisíc 
diváků.   
 

 
 

        
 

               Dřevěná „vana“ ve skateparku patří k největším v republice. 
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                             O pořádané závody je zájem ze strany soutěžících i publika. 
 
  

V hospodaření společnosti je z pohledu na jednotlivé provozy společnosti  dosažený 
hospodářský výsledek zatížen nejvíce městskými lázněmi, kde byla vykázána ztráta 883 000 
Kč. Meziročně se pak výsledek zhoršil právě u městských lázní s celkovým dopadem v 
hodnotě 2 664 000 Kč (zejména vliv spotřeby energií). 

Celkové  výnosy  Správy  sportovních zařízení, s.r.o. Chomutov včetně dotací od 
Statutárního města Chomutova ve výši  22 130 000 Kč činí 37 850 000 Kč .  

Vlastní výnosy v celkové hodnotě 15 720 000 Kč  tvoří především  tržby z 
krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v úhrnné hodnotě  10 390 000 Kč.  Dále jsou tvořeny 
tržbami za  vybrané  vstupné v celkovém součtu 5 080 000 Kč, které  činily   v případě  
městských lázní  4 149 tis. Kč  (bazén, fitnes, kondiční lázně, rehabilitace, spinning),  u 
sportovní haly 567 000 Kč (pohybové kurzy) a  zimního  stadionu  216 000 Kč (za veřejné 
bruslení), ostatní areály pak 148 000 Kč. Ostatní provozní  výnosy jsou  ve výši 250 000 Kč.  
 

Celkové náklady činily 40 110 000 Kč. Nejvíce připadalo z těchto nákladů na 
spotřebované   energie, a to 16 066 000 Kč, tj. 40 % z celkových nákladů (el. energie 5 074 
000 Kč, teplo 8 866 000 Kč, voda 1 836 000 Kč, plyn 290 000 Kč). Průměrná hrubá mzda na 
jednoho pracovníka činila  13 868 Kč, organizace zaměstnávala 62 pracovníků.  
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Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 
 
 V roce 2007 byl na základě výběrového řízení jmenován novým generální ředitelem 
společnosti  Ing. Jiří Melničuk. Spolu s předsedou představenstva Ing. Janem Řehákem ve 
výroční zprávě organizace uvedl: „V roce 2007 se výrazně prohloubil proekonomický a 
procesní charakter řízení společnosti, proběhla nebo byla nastartována celá řada efektivních 
opatření uvnitř i navenek společnosti, bylo dosaženo několika významných obchodních 
úspěchů, zejména získání nových kontraktů v oblasti veřejné linkové dopravy – základní 
dopravní obslužnost na území Ústeckého kraje.“ 
 Především vlivem nových zakázek došlo k meziročnímu nárůstu obratu společnosti o 
téměř 35 mil. Kč/rok, tj. o necelých 22 %. To umožnilo zahájit mohutnou modernizaci 
vozového parku linkové dopravy, za podmínky zachování ziskovosti společnosti. V roce 2007 
bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 233 tis. Kč.     
 Jedním ze strategických cílů, který se v r. 2007 dařilo naplňovat, byla účast ve 
výběrovém řízení na základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje a získání nových oblastí 
k rozšíření dopravních služeb společnosti.  
 V průběhu roku 2007 proběhlo 10 celodenních dopravních průzkumů v MHD, na 
základě nichž byl zpracován optimální model přepravní sítě MHD  v Chomutově a Jirkově. 
Dosažené úspory budou v následujícím roce zčásti kompenzovat výrazný nárůst vstupních 
nákladů (nafta, elektřina, osobní náklady) a zvýšení spodní sazby DPH.  
 Doslova životní šancí k realizaci dalších strategických cílů společnosti jsou dotační 
tituly EU „ROP-Severozápad“ a případná úspěšnost v žádostech o tyto dotace. V roce 2007 
byla celá situace kolem evropských fondů pečlivě monitorována a připraveno několik 
variantních řešení, jak v oblasti nového odbavovacího systému, tak i obnovy vozového parku 
MHD. Konkrétní projekty budou zpracovány ve spolupráci se specializovanou firmou až 
v průběhu roku 2008, po vyhlášení výzev k předložení žádostí.  
 Městská hromadná doprava zajišťovala v tomto roce provoz na 15 autobusových a 7 
trolejbusových linkách. Celkově přepravila 16 208 tis. cestujících a najela 2 670 tis. 
kilometrů.  Osobní pravidelná linková doprava dosáhla postupně v  průběhu roku 2007 
celkového objemu 43 linek provozovaných v oblastech Chomutovska, Jirkovska, 
Chomutovska – Krušnohoří, Kadaňska – Žatecka, Českého středohoří – západ a na lince do 
Prahy. Touto expanzí dopravních výkonů se DPCHJ stala jedním z největších dopravců 
v Ústeckém kraji. Tato expanze by nebyla realizovatelná bez rozhodnutí o pořízení 28 nových 
autobusů, v celkové pořizovací hodnotě  zhruba 75 mil. Kč. Společnost využila řady 
dostupných nástrojů k financování (vlastní zdroje, dotace, finanční leasing a operativní 
leasing). Strategickým 
rozhodnutím je změna 
struktury vozového parku, 
s přihlédnutím na konkrétní 
poptávku na jednotlivých 
linkách a spojích. Jedná se o 
nasazování mini a minibusů 
(na snímku typ Iveco Daily 
Stratos L 27), které jsou oproti 
standardním autobusům velmi 
hospodárnými v oblasti 
provozních nákladů. Za 
zmínku stojí také úspora 
investičních nákladů a šetrnost 
k životnímu prostředí.  
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Na operativní leasing bylo letos pořízeno 8 vozidel Iveco Crosway 12,0 m. 
 

 Vozový park představuje 32 autobusů MHD, s průměrným stářím 9,3 roku, 30 
trolejbusů MHD (10,3 roku) a 41 autobusů linkové a zájezdové dopravy (9 let). Obnova 
vozového parku MHD bude realizována až za pomoci projektů EU.  
 Zlepšení mobility a kvality přepravy cestujících trolejbusovou dopravou, kterou letos 
DPCHJ realizoval za finanční pomoci měst Chomutova a Jirkova, byla výstavba nové 
trolejbusové výhybky v Jirkově na křižovatce ulic Dvořákova a Studentská.    
 V oblasti reklamy bylo letos úplnou novinkou zahájení spolupráce s firmou TV-
Transport, kdy bylo zahájeno vysílání reklamních spotů v LCD monitorech uvnitř autobusů a 
trolejbusů MHD. V r. 2007 byla provedena montáž 22 ks těchto monitorů. Tuto prezentaci 
využila i DPCHJ k prezentaci nově připravované přepravní sítě MHD.  
 Dosud využívanou nabídku reklamních ploch rozšířil reklamní polep celého vnějšku 
autobusu, včetně oken, polopropustnou folií. Díky této nové technologii výroby reklamní fólie 
může cestující i nadále nerušeně pozorovat oknem okolí vozidla.  
 Společnost zaměstnávala 116 řidičů autobusů, 50 řidičů trolejbusů, 40 opravářů, 29 
THP zaměstnanců a 28 ostatních dělníků. Většina zaměstnanců (103) se pohybuje ve věkové 
skupině 50 – 60 let a dále ve skupině 40 – 50 let (64).  
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Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o.  
 
 Nabídka kulturních aktivit chomutovského největšího kulturního zařízení vycházela 
z poptávky diváků a posluchačů všech věkových kategorií a příznivců nejširšího spektra 
žánrů. „Programovou skladbou jsme se snažili vyjít vstříc jak publiku náročnějšímu, tak 
příznivcům komerční tvorby,“ uvedla ve své hodnotící zprávě Věra Flašková, jednatelka 
zařízení a pokračovala těmito slovy: „Základem činnosti SKZ jsou aktivity v Městském 
divadle. Pro stálé návštěvníky divadla byla opět připravena nabídka cyklu abonentních 
divadelních představení, kterých bylo uspořádáno 13. Zaznamenali jsme oproti loňskému 
roku nárůst zájmu o divadelní předplatné. Nabídka byla koncipována s ohledem na to, že 
diváci preferují divadelní představení, v nichž vidí známé televizní či filmové tváře. 
Pozitivním počinem byla rekonstrukce kuchyně, sociálního zázemí v divadelní sklípku a 
následná výměna provozovatele restauračních služeb, která vedla po delší odmlce k rozšíření 
nabídky gastronomických služeb.“ 
 Mimo rámec předplatného se uskutečnilo divadelní představení prestižní pražské 
komorní scény Ungelt Šest tanečních hodin v šesti týdnech, představení Němý Bobeš Divadla 
Járy Cimrmana a do třetice představení Tři sestry v provedení herců Činoherního studia Ústí 
nad Labem, které se uskutečnilo v rámci projektu Dny ruské kultury. Alternativní divadelní 
představení si mohli milovníci divadla vychutnat v rámci festivalu Otevřeno, kde se 
představilo Zatmění divadla Continuo, Bílé divadlo Ostrava, Dubbuj Teatra novogo fronta a 
řada dalších.  
 

                         
 

Momentka z vystoupení divadelního uskupení Černí šviháci, které Chomutovákům opět 
nabídlo svůj pohled na svět při festivalu Otevřeno. 

 
 
 V Městském divadle se pravidelně konají koncerty klasické hudby, které pořádá 
agentura MMMM, Jazzový masopust potěšil příznivce jazzové muziky. Mezi mimořádné 
divácké zážitky patřily akce Slet bubeníků a dvojkoncert Kryštof akustic best of tour. Úspěch 
zaznamenaly i koncerty Lenky Filipové, Hany Hegerové i Ondřeje Havelky.  
 Vzhledem k tomu, že zábavné pořady jsou dnes na okraji zájmu veřejnosti, 
uskutečnil se pouze pořad Zdeňka Izera a Petra Freunda Dnes Vás baví holohlaví, který se 
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konal v Kulturním domě na Zahradní. Mimo pravidelných cyklů tanečních odpolední 
vyvolalo mimořádný zájem populární pěvecké duo Eva a Vašek.  
 Dramaturgie nezapomíná ani na děti a mládež, výběr a četnost pořadů je přitom 
konzultována s představiteli školských zařízení. Pravidelným pořadem jsou pohádky pro 
nejmenší v Kulturním domě na Zahradní vždy v poslední neděli v měsíci. Nezapomínalo se 
ani na důchodce, pro které je pořádán Večerníček s dechovkou.    
 Pokračuje se v trendu pořádání menších kulturních akcí v  Kulisárn ě u Městského 
divadla namísto v Kulturním domě na Zahradní z důvodu vyšší atraktivity prostoru a tím i 
vyšší návštěvnosti. V Kulisárně se uskutečnily koncerty Mariána Vargy, skupin Psí vojáci, 
Trabant, Mňága a Žďorp, Visací zámek, Totální nasazení a Doktor PP. Zazněly rovněž 
šansony Edith Piaf v podání Radky Fišarové a v rámci Dnů ruské kultury se představil 
houslový virtuos Alexander Shonert s klavírním doprovodem. Vrcholnou přehlídkou 
nekomerčních hudebních i divadelních aktivit byl každoroční festival Otevřeno. Přes 
menšinové zaměření této multižánrové přehlídky jsou mnohá představení zcela vyprodána. 
Specifikem akce jsou produkce ve veřejném, otevřeném prostoru. Největší pozornost 
návštěvníků i náhodných chodců vyvolaly koncerty Jana Budaře s uskupením Eliščin band, 
skupiny Wohnout, Gaia Mesiah, divadlo Continuo. Akce byla částečně financována 
Ústeckým krajem.  
 
 

                     
 
               Vystoupení jedné z hudebních skupin při festivalu Otevřeno na náměstí 1. máje. 
                         
   Druhým festivalovým počinem festivalové sezóny je prázdninový Kamenčák, kde 
vystoupily skupiny Guločar, Čankišou, Žlutý pes atd. Specifikum akce je velká soutěžní hra 
pro rodiče s dětmi, která byla spojena s odhalením sochy chomutovské příšery. Akce si kladla 
za cíl mimo jiné i propagaci unikátního Kamencového jezera.  
 I v roce 2007 připravila Správa kulturních zařízení několik tématických 
komponovaných pořadů, kdy jsou spojována představení filmová, divadelní, hudební a 
podobně. Mezi největší patřily Dny ruské kultury , které byly pořádány ve spolupráci s Mgr. 
Pavlem Karlem Markvartem. 
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 SKZ Chomutov s.r.o. provozovala dvě kina kamenná a kino letní. Návštěvnost kin 
činila 27 273 diváků. Kromě aktuálních filmových titulů byla nabídnuta i umělecká díla 
v rámci Filmového klubu, který nabídl i snímky zařazené do celostátní přehlídky Projekt 100. 
V letním kině se uskutečnilo 70 filmových představení a 3 nájemní akce (divadelní 
představení Dívčí válka, rómský festival a hudební festival).  
 V Galerii Špejchar se uskutečnilo 15 výstav. Kromě výstav Jitky Kůsové, Jaroslava 
Vodičky, Jana Pištěka, Borise Jirků, Ivo Medka, Jana Veselého, Jany Lucas, Evy Haškové, 
Stanislavy Kavanové, Pavla Knapka a dalších se zde konala i velikonoční výstava, výstava 
dětských prací a ve spolupráci s agenturou Stejný výstava čertů v předvánočním období. 
Dramaturgií galerie potvrdila svoji pozici významného centra výtvarného umění nejen 
v rámci našeho regionu.   
 
                              

                        
 
Výstavu obrazů Jana Pištěka (uprostřed) přijel zahájil houslový virtuos Pavel Šporcl (vpravo) 
 
 V roce 2007 prošel rekonstrukcí ochoz městské věže, provedla se výměna osvětlení a 
obnova stálé expozice. Od května do září navštívilo tuto krásnou chomutovskou dominantu 
4 500 návštěvníků.   
 Rok 2007 byl pro společnost rokem stabilizovaným, bez výkyvů, veřejnost i média 
hodnotila činnost této organizace kladně. Zvláštní poděkování za podporu kulturních aktivit 
patří akciové společnosti Severočeské doly.  
 Ve společnosti pracovalo 17 zaměstnanců. Výnosy činily 17 711 tis. Kč, z toho 12 588 
tis. tvořily tržby a 5 100 tis. dotace (5 000 tis. Kč od Města Chomutov, 100 tisíc od Ústeckého 
kraje). Vlastní výnosy tvořily zejména výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a 
nájmů. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4 516 tis. Kč (divadlo 2 027 tis. Kč, 
KASS 312 tis. Kč, kina 1 993 tis. Kč, galerie 52 tis. Kč, věž 64 tis. Kč, ostatní 68 tis. Kč).  
 Z celkových nákladů připadla na náklady za služby částka 6 658 tis. Kč (38,61 %), 
jednalo se zejména o honoráře (2 787 tis. Kč), půjčovné filmů (955  tis. Kč), stočné (231 tis. 
Kč), ozvučení (391 tis. Kč), tantiémy (197 tis. Kč), pořadatelská a stavěcí služba (452 tis. Kč), 
výlep plakátů (157 tis. Kč) a další. Mzdové náklady činily 6 417 tis. Kč (37,21 % celkových 
nákladů), náklady na spotřebu energie 2 425 tis. Kč (14,06 %), náklady na udržování 243 tis. 
Kč (1,41%)  
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Technické služby města Chomutova 
 
 
      V průběhu roku 2007 se příspěvková organizace TSmCh aktivně podílela na 
zajišťování úkolů v oblastech,  jež v žádoucím směru ovlivňují  stav a úroveň životního 
prostředí ve městě Chomutov. 

V roce 2007 se opětovně podařilo obhájit získané certifikáty integrovaného systému 
řízení. Certifikační orgán CQS zjišťoval shodu s příslušnými  normami a zlepšování 
zavedeného integrovaného systému řízení. Při auditu nebyla shledána žádná odchylka od 
prvků norem. Dozorový audit prokázal znalosti a dodržování předepsaných postupů a snahu 
managementu organizace o neustálé zlepšování ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Certifikáty jsou platné do 31. 12. 2008 a platí pro:  ● Nakládání s odpady včetně 
nebezpečných ● Čištění města ● Správu a údržbu komunikací včetně zimní údržby ● Správu 
a údržbu veřejné zeleně ● Hřbitovní a pohřební služby ● Provoz a údržbu veřejného osvětlení 
a světelné dopravní signalizace ● Správu a provozování rekreačně sportovních zařízení ● 
Dopravu ● Opravy a údržbu motorových vozidel, mechanizačních prostředků, strojů a 
zařízení. Certifikát na sběr a svoz komunálního odpadu od autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM byl prodloužen do 30. 6. 2008.  

Náročnost úkolů na dílčích provozech TSmCh vyplývá z rozsahu kapacit, na kterých 
jsou dílčí činnosti zajišťovány. Pro názornost jsou dále uváděny údaje dokumentující nárůst 
kapacit ve srovnání let 2001 a 2007. 
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ROZLOHA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ROCE 2001 A 2007 (v ha)
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      Ke zvládnutí časově a věcně náročných úkolů  vyplývajících z nárůstu kapacit byla 
uplatňována moderní technika. V roce 2007 bylo vynaloženo na obnovu a technický rozvoj  
více než 12 milionů Kč. V rámci dílčích nákupů byl pořízen například vysavač výkalů, žací 
stroj ISEKI, vozidlo na svoz odpadů IVECO, kontejnerová, fekální nástavba, nákladní vozidlo 
AVIA D 75 a další technika. 
 
      Plnění úkolů si v roce 2007 vyžádalo více než 138,7 milionu Kč, z čehož bylo více 
než  32 % kryto vlastními  zdroji organizace, zbylá část pak byla kryta příspěvkem na činnost 
od zřizovatele a dalšími účelovými zdroji v rámci realizace plánu práce. Zde pak byly v roce 
2007 využívány  účelové zdroje na krytí veřejně prospěšných prací a na pracovní místa na 
údržbě veřejné zeleně v rámci projektu Komplexního vzdělávacího programu s následným 
vytvořením pracovních míst  JOB AKTIV KOMPLEX, kde realizace zahrnuje období od 2. 4. 
2007 do 30. 6. 2008. 
 

 
 
 
 
     Přes vysokou náročnost  plněných  úkolů v rámci roku 2007 bylo dosaženo zlepšeného 
hospodářského výsledku. 
 
      V roce 2007 základní organizační složky příspěvkové organizace TSmCh  zahrnují tyto 
provozovny: 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČIŠTĚNÍ 
MĚSTA 

ÚDRŽBA 
VEŘEJNÉHO 

OSVĚTENÍ, SDS 

ÚDRŽBA 
MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ 

HŘBITOVNÍ 
SLUŽBY 

ODPADOVÉ 
HOSP.MĚSTA 
CHOMUTOVA 

HOSPODAŘENÍ 
S ODPADY 

(SEPARACE ODPADŮ) 

VEŘEJNÁ 
WC 

ODVOZ  
ODPADŮ 

POHŘEBNÍ 
SLUŽBY 

MĚSTSKÁ 
TRŽNICE 

ÚDRŽBA 
VEŘEJNÉ 
ZELENĚ 

KAMENCOVÉ 
JEZERO 
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      Náplň činností jednotlivých provozoven vyplývá z dílčích úkolů  konkrétního, 
profesního zaměření těchto provozoven. V průběhu roku  se promítá při zajišťování úkolů 
vliv sezónních prací.  
 
      V rámci počátku roku jde zejména o zaměření na zajištění  schůdnosti chodníků a 
sjízdnosti vozovek v rámci zimní údržby. Avšak i v tomto období, kdy stav  klimatických 
podmínek nevyžadoval provádění zásahů na zimní  údržbě,  byl zajišťován náhradní program 
zaměřující se i na čištění města. 
 
     K ochraně životního prostředí významně přispívá provozovna  údržby  veřejné zeleně, 
kde se promítá výrazný nárůst kapacit.     
 
Foto: Úprava před fontánou v Táboritské ulici 
 

 

ÚTULEK PRO 
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DOPRAVA 

PARKOVIŠTĚ 

POMOCNÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

(DÍLNY) 

PROVOZ ZAJIŠTĚN 
PROSTŘEDNICTVÍM 

NÁJEMCE, 
ZAJIŠŤOVATELEM 

PROVOZU : 
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Foto: Úprava zeleně v ul. Chelčického 
 

 
 
 
      Řada dílčích prací byla zabezpečována i na úseku údržby místních  komunikací, na síti 
vozovek i chodníků, na svislém dopravním značení. 

Zajišťovanou údržbou komunikační sítě jsou vedle bezpečného  provozu na těchto 
komunikacích vytvářeny předpoklady pro uplatnění  čistící techniky k její maximální 
účinnosti při čištění, což se  pozitivně  promítá  do ovlivňování prašnosti ovzduší. 
 
      Z hlediska čištění města se osvědčuje jako účinná forma práce uplatňované  
komplexní blokové čistění,  v rámci kterého  bylo sebráno v roce  2007 celkem 539,88 tun 
smetků. 
 
      Kvalitní komunikační síť tvoří i odpovídající úroveň sítě veřejného osvětlení a  
provoz světelné dopravní signalizace v rámci města. I zde byla zajišťována  celá řada prací 
charakteru údržby a oprav. 
 

 Významné místo v rámci činností zajišťovaných TSmCh patří oblasti odpadového 
hospodářství, kde jde o úplný komplex služeb, jež zde příspěvková organizace TSmCh 
zabezpečuje.  
 
            Snažení a soustředění se na rozvoj oblasti hospodaření s odpady se příznivě promítlo 
ve výsledku soutěže Skleněná popelnice 2006 v rámci Ústeckého kraje, kde se město 
Chomutov umístilo v celokrajské konkurenci na čtvrtém místě. Před ním se umístily jen 
Česká Kamenice, Roudnice a Litoměřice. Sousední města Most nebo Teplice se například 
vůbec na hodnocených místech neobjevila. Jedním z kritérií soutěže byly poskytované služby 
občanům v oblasti třídění odpadu. Druhým kritériem byli samotní občané. U nich se 
hodnotilo, jak nádoby na tříděný odpad využívají. 
      Přínosem pro ochranu životního prostředí je výkon všech činností v rámci 
odpadového hospodářství. K  rozvoji došlo u separace odpadů, kde se dále rozvíjel i sběr  
tříděné  komodity – bioodpadu.        
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     Rozvoj oblasti hospodaření s odpady nejlépe dokumentuje meziroční vývoj 
2005/2006/2007,  kde je u  separace odpadů zřejmý rozvoj jak  v rámci města Chomutova, tak 
v rámci celé svozové oblasti obsluhované organizací TSmCh:                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Přes dosažené dobré výsledky na úseku odpadového hospodaření nelze pominout 
některé přetrvávající negativní jevy, mezi které stále  patří vytváření tzv. černých skládek, jež 
musejí být průběžně likvidovány s vynaložením vyšších nákladů. 
 
      Nadále docházelo k zapalování nádob na odpad z  plastů neznámým pachatelem. 
Zapáleno tak bylo 21 ks kontejnerů na komunální odpad a na separaci odpadů. Byla tak 
způsobena škoda ve výši téměř 130 tisíc Kč. 
 
          
 

 Rok PAPÍR SKLO PLAST 
2005 418,130 

 
250,880 136,950 

2006 489,670 
 

306,890 166,500 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ  
V CHOMUTOV Ě 
tun 

2007 
 

611,870 265,36 224,500 

2005 30,159 
 

18,530 19,839 

2006 62,910 
 

68,111 40,390 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 
VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH  
tun 

2007 86,900 
 

72,721 64,909 

2005 448,289 
 

269,410 156,789 

2006 552,580 
 

375,001 206,890 

 
 
S O U H R N 
tun 

2007 698,770 
 

338,081 289,409 

 Rok KOVY BIOODPAD 
2005 
 

189,420 121,530 

2006 
 

195,880 167,740 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ  
V CHOMUTOV Ě tun 

2007 
 

141,500 211,720 
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     Zaměstnanci TSmCh při ukotvování velikonoční břízy na náměstí l. máje 
 
  
 V průběhu celého roku byla věnována maximální pozornost rekreačně  sportovnímu areálu 
Kamencového jezera, kde hlavní letní sezóna probíhá  od 15. 5. do 15. 9., tj. po dobu čtyř 
měsíců. V průběhu sezóny z kontrolních  odběrů vody vyplývala vždy dobrá kvalita vody 
vhodné ke koupání.   
 
      V roce 2007 proběhly na Kamencovém jezeře tyto akce: XIII. ročník Srazu 
historických vozidel Chomutov 2007 pořádaný Veteran car clubem Chomutov, Bambiriáda 
2007 – celostátní akce pro děti – pořadatel Česká rada dětí a mládeže s podporou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany, Velká cena Chomutova, pohárový 
závod v rychlostní kanoistice, pořadatel SK Vodní stavby Chomutov, Konference zdravotních 
sester – pořadatel Nemocnice Chomutov, Kamenčák 2007. 
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SROVNÁVACÍ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI KAMENCOVÉHO JEZERA:  

 
 

 
 

NÁVŠTĚVNOST  KOUPALIŠTĚ KAMENCOVÉHO JEZERA: 
 

R O K  
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

C E L K E M 
(BEZ 
PERNAMENTEK)  

50 318 41 424 73 781 41 293 

Z TOHO: 
DOSPĚLÍ 

 
39 451 

 
32 635 

 
59 116 

 
33 344 

DĚTI OD 6 DO  
15 LET 

 
10 760 

 
8 678 

 
13 799 

 
7 585 

PERNAMENTNÍ       
VSTUPENKY 

 
107 

 
111 

 
106 

 
135 

ZTP X X 760 364 
 
 

          
 
 

POČET UBYTOVANÝCH NA  KAMENCOVÉM JEZERU: 
 

ROK: HOTEL KEMP CHATKY UBYTOVNA CELKEM 
 2004 3 398 6 452 3 398 186 13 434 
 2005 3 959 5 632 3 611 194 13 396 
 2006 3 998 5 936 3 199 117 13 250 
 2007 3 334 4 408 2 763 337 10 842 

 
 

 
 

POČTY JÍZD NA VODOLYŽAŘSKÉM VLEKU: 
 

PROVOZ NA VODOLYŽAŘSKÉM 
VLEKU BYL ZAHÁJEN → → → → →  

 
15.5.2007 
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CELKEM POČET JÍZD V ROCE 2007 11 350 JÍZD  
2006 16 120 JÍZD 
2005 13 287 JÍZD 

 
POČET 
JÍZD 
V ROCE 

2004 11 431 JÍZD 

  
 
      Ke změně v rámci spravovaného majetku došlo u budov, konkrétně u objektu 
v Jiráskově ulici čp. 4597, kde je umístěno organizací TSmCh provozované sběrné místo. 
Tento objekt, v návaznosti na provedené stavební úpravy k bydlení, byl vyčleněn ze správy 
TSmCh a k užívání prostor pro sběrné místo byla s TSmCh uzavřena s účinností  od 1. 6. 
2007 nájemní smlouva. 
 
      Upřesňována byla i otázka předpokládané doby provozu Městské tržnice v návaznosti 
na stanovenou lhůtu pro odstranění této stavby. 
 
      V návaznosti na analýzu činností TSmCh byla prováděna příprava pro řešení 
přechodu příspěvkové organizace TSmCh na obchodní společnost.  Dle usnesení Rady 
města č. 468/07 z 5. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města č. 185/07 z 10. 12. 2007 byla 
prováděna příprava ke splnění úkolů vyplývajících pro zajištění převodu provozu 
Kamencového jezera k 1. 2. 2008. 
 
      „Souhrnně lze k činnostem TSmCh říci, že cíle vyplývající pro Technické služby 
města Chomutova, příspěvkovou organizaci na rok 2007 byly přes zvýšenou náročnost úkolů 
na dílčích provozech splněny. Snahou TSmCh bylo průběžně, operativně reagovat na 
připomínky občanů, na zjištění k obhospodařovanému majetku v oblastech, jež se týkají 
náplně práce TSmCh. Průběžně uplatňovaným aktivním přístupem se podařilo v řadě činností 
zabezpečit širší rozsah úkolů realizovaných ku prospěchu zlepšování úrovně životního 
prostředí ve městě Chomutov,“ uvedl v závěru své hodnotí zprávy ekonomický náměstek  Ing. 
Vladimír Stehlík.   
 

 
Městské lesy Chomutov 
 

Ředitel organizace Ing. František Vohralík při hodnocení uplynulého roku 
zaznamenal: „Mírná zima umožnila včasné zahájení jarních prací. Tato skutečnost se 
projevila výrazně vyššími objemy prací celého prvního pololetí. Mírný srážkový deficit 
pozdního jara ovlivnil pouze dobu jarních prací na úseku Strážky. Na výkony druhého 
pololetí pak mělo  zásadně vliv nevyplacení přiznaných příspěvků na hospodaření v lesích a 
s tím spojená nutnost výrazných úspor nákladů. V září se organizace Městské lesy s ohledem 
na již uvedené nevyplacení příspěvků KÚ dostala do situace, že jsme byli nuceni požádat 
zakladatele o finanční půjčku (nedostatek finanční hotovosti). Přes řadu příslibů a termínů 
Krajský úřad do konce roku situaci nevyřešil, prostředky za provedené práce nevyplatil.“ 

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti činil  793 646,-  Kč. Objem prací 
byl následující:  obnova lesa sadbou  46,54  ha,  příprava půdy  4,76  ha, ožin  459,26  ha,                         
rekonstrukce porostů  16,99  ha, prořezávky  14,18  ha, těžba 2 143,66 m3.  
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Technické služby města Chomutova 
 
 
      V průběhu roku 2007 se příspěvková organizace TSmCh aktivně podílela na 
zajišťování úkolů v oblastech,  jež v žádoucím směru ovlivňují  stav a úroveň životního 
prostředí ve městě Chomutov. 

V roce 2007 se opětovně podařilo obhájit získané certifikáty integrovaného systému 
řízení. Certifikační orgán CQS zjišťoval shodu s příslušnými  normami a zlepšování 
zavedeného integrovaného systému řízení. Při auditu nebyla shledána žádná odchylka od 
prvků norem. Dozorový audit prokázal znalosti a dodržování předepsaných postupů a snahu 
managementu organizace o neustálé zlepšování ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Certifikáty jsou platné do 31. 12. 2008 a platí pro:  ● Nakládání s odpady včetně 
nebezpečných ● Čištění města ● Správu a údržbu komunikací včetně zimní údržby ● Správu 
a údržbu veřejné zeleně ● Hřbitovní a pohřební služby ● Provoz a údržbu veřejného osvětlení 
a světelné dopravní signalizace ● Správu a provozování rekreačně sportovních zařízení ● 
Dopravu ● Opravy a údržbu motorových vozidel, mechanizačních prostředků, strojů a 
zařízení. Certifikát na sběr a svoz komunálního odpadu od autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM byl prodloužen do 30. 6. 2008.  

Náročnost úkolů na dílčích provozech TSmCh vyplývá z rozsahu kapacit, na kterých 
jsou dílčí činnosti zajišťovány. Pro názornost jsou dále uváděny údaje dokumentující nárůst 
kapacit ve srovnání let 2001 a 2007. 
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ROZLOHA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ROCE 2001 A 2007 (v ha)
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      Ke zvládnutí časově a věcně náročných úkolů  vyplývajících z nárůstu kapacit byla 
uplatňována moderní technika. V roce 2007 bylo vynaloženo na obnovu a technický rozvoj  
více než 12 milionů Kč. V rámci dílčích nákupů byl pořízen například vysavač výkalů, žací 
stroj ISEKI, vozidlo na svoz odpadů IVECO, kontejnerová, fekální nástavba, nákladní vozidlo 
AVIA D 75 a další technika. 
 
      Plnění úkolů si v roce 2007 vyžádalo více než 138,7 milionu Kč, z čehož bylo více 
než  32 % kryto vlastními  zdroji organizace, zbylá část pak byla kryta příspěvkem na činnost 
od zřizovatele a dalšími účelovými zdroji v rámci realizace plánu práce. Zde pak byly v roce 
2007 využívány  účelové zdroje na krytí veřejně prospěšných prací a na pracovní místa na 
údržbě veřejné zeleně v rámci projektu Komplexního vzdělávacího programu s následným 
vytvořením pracovních míst  JOB AKTIV KOMPLEX, kde realizace zahrnuje období od 2. 4. 
2007 do 30. 6. 2008. 
 

 
 
 
 
     Přes vysokou náročnost  plněných  úkolů v rámci roku 2007 bylo dosaženo zlepšeného 
hospodářského výsledku. 
 
      V roce 2007 základní organizační složky příspěvkové organizace TSmCh  zahrnují tyto 
provozovny: 
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ÚDRŽBA 
MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ 

HŘBITOVNÍ 
SLUŽBY 
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      Náplň činností jednotlivých provozoven vyplývá z dílčích úkolů  konkrétního, 
profesního zaměření těchto provozoven. V průběhu roku  se promítá při zajišťování úkolů 
vliv sezónních prací.  
 
      V rámci počátku roku jde zejména o zaměření na zajištění  schůdnosti chodníků a 
sjízdnosti vozovek v rámci zimní údržby. Avšak i v tomto období, kdy stav  klimatických 
podmínek nevyžadoval provádění zásahů na zimní  údržbě,  byl zajišťován náhradní program 
zaměřující se i na čištění města. 
 
     K ochraně životního prostředí významně přispívá provozovna  údržby  veřejné zeleně, 
kde se promítá výrazný nárůst kapacit.     
 
Foto: Úprava před fontánou v Táboritské ulici 
 

 

ÚTULEK PRO 
PSY 

DOPRAVA 

PARKOVIŠTĚ 
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Foto: Úprava zeleně v ul. Chelčického 
 

 
 
 
      Řada dílčích prací byla zabezpečována i na úseku údržby místních  komunikací, na síti 
vozovek i chodníků, na svislém dopravním značení. 

Zajišťovanou údržbou komunikační sítě jsou vedle bezpečného  provozu na těchto 
komunikacích vytvářeny předpoklady pro uplatnění  čistící techniky k její maximální 
účinnosti při čištění, což se  pozitivně  promítá  do ovlivňování prašnosti ovzduší. 
 
      Z hlediska čištění města se osvědčuje jako účinná forma práce uplatňované  
komplexní blokové čistění,  v rámci kterého  bylo sebráno v roce  2007 celkem 539,88 tun 
smetků. 
 
      Kvalitní komunikační síť tvoří i odpovídající úroveň sítě veřejného osvětlení a  
provoz světelné dopravní signalizace v rámci města. I zde byla zajišťována  celá řada prací 
charakteru údržby a oprav. 
 

 Významné místo v rámci činností zajišťovaných TSmCh patří oblasti odpadového 
hospodářství, kde jde o úplný komplex služeb, jež zde příspěvková organizace TSmCh 
zabezpečuje.  
 
            Snažení a soustředění se na rozvoj oblasti hospodaření s odpady se příznivě promítlo 
ve výsledku soutěže Skleněná popelnice 2006 v rámci Ústeckého kraje, kde se město 
Chomutov umístilo v celokrajské konkurenci na čtvrtém místě. Před ním se umístily jen 
Česká Kamenice, Roudnice a Litoměřice. Sousední města Most nebo Teplice se například 
vůbec na hodnocených místech neobjevila. Jedním z kritérií soutěže byly poskytované služby 
občanům v oblasti třídění odpadu. Druhým kritériem byli samotní občané. U nich se 
hodnotilo, jak nádoby na tříděný odpad využívají. 
      Přínosem pro ochranu životního prostředí je výkon všech činností v rámci 
odpadového hospodářství. K  rozvoji došlo u separace odpadů, kde se dále rozvíjel i sběr  
tříděné  komodity – bioodpadu.        
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     Rozvoj oblasti hospodaření s odpady nejlépe dokumentuje meziroční vývoj 
2005/2006/2007,  kde je u  separace odpadů zřejmý rozvoj jak  v rámci města Chomutova, tak 
v rámci celé svozové oblasti obsluhované organizací TSmCh:                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Přes dosažené dobré výsledky na úseku odpadového hospodaření nelze pominout 
některé přetrvávající negativní jevy, mezi které stále  patří vytváření tzv. černých skládek, jež 
musejí být průběžně likvidovány s vynaložením vyšších nákladů. 
 
      Nadále docházelo k zapalování nádob na odpad z  plastů neznámým pachatelem. 
Zapáleno tak bylo 21 ks kontejnerů na komunální odpad a na separaci odpadů. Byla tak 
způsobena škoda ve výši téměř 130 tisíc Kč. 
 
          
 

 Rok PAPÍR SKLO PLAST 
2005 418,130 

 
250,880 136,950 

2006 489,670 
 

306,890 166,500 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ  
V CHOMUTOV Ě 
tun 

2007 
 

611,870 265,36 224,500 

2005 30,159 
 

18,530 19,839 

2006 62,910 
 

68,111 40,390 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 
VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH  
tun 

2007 86,900 
 

72,721 64,909 

2005 448,289 
 

269,410 156,789 

2006 552,580 
 

375,001 206,890 

 
 
S O U H R N 
tun 

2007 698,770 
 

338,081 289,409 

 Rok KOVY BIOODPAD 
2005 
 

189,420 121,530 

2006 
 

195,880 167,740 

 
SEBRANÉ MNOŽSTVÍ  
V CHOMUTOV Ě tun 

2007 
 

141,500 211,720 
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     Zaměstnanci TSmCh při ukotvování velikonoční břízy na náměstí l. máje 
 
  
 V průběhu celého roku byla věnována maximální pozornost rekreačně  sportovnímu areálu 
Kamencového jezera, kde hlavní letní sezóna probíhá  od 15. 5. do 15. 9., tj. po dobu čtyř 
měsíců. V průběhu sezóny z kontrolních  odběrů vody vyplývala vždy dobrá kvalita vody 
vhodné ke koupání.   
 
      V roce 2007 proběhly na Kamencovém jezeře tyto akce: XIII. ročník Srazu 
historických vozidel Chomutov 2007 pořádaný Veteran car clubem Chomutov, Bambiriáda 
2007 – celostátní akce pro děti – pořadatel Česká rada dětí a mládeže s podporou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany, Velká cena Chomutova, pohárový 
závod v rychlostní kanoistice, pořadatel SK Vodní stavby Chomutov, Konference zdravotních 
sester – pořadatel Nemocnice Chomutov, Kamenčák 2007. 
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SROVNÁVACÍ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI KAMENCOVÉHO JEZERA:  

 
 

 
 

NÁVŠTĚVNOST  KOUPALIŠTĚ KAMENCOVÉHO JEZERA: 
 

R O K  
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

C E L K E M 
(BEZ 
PERNAMENTEK)  

50 318 41 424 73 781 41 293 

Z TOHO: 
DOSPĚLÍ 

 
39 451 

 
32 635 

 
59 116 

 
33 344 

DĚTI OD 6 DO  
15 LET 

 
10 760 

 
8 678 

 
13 799 

 
7 585 

PERNAMENTNÍ       
VSTUPENKY 

 
107 

 
111 

 
106 

 
135 

ZTP X X 760 364 
 
 

          
 
 

POČET UBYTOVANÝCH NA  KAMENCOVÉM JEZERU: 
 

ROK: HOTEL KEMP CHATKY UBYTOVNA CELKEM 
 2004 3 398 6 452 3 398 186 13 434 
 2005 3 959 5 632 3 611 194 13 396 
 2006 3 998 5 936 3 199 117 13 250 
 2007 3 334 4 408 2 763 337 10 842 

 
 

 
 

POČTY JÍZD NA VODOLYŽAŘSKÉM VLEKU: 
 

PROVOZ NA VODOLYŽAŘSKÉM 
VLEKU BYL ZAHÁJEN → → → → →  

 
15.5.2007 
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CELKEM POČET JÍZD V ROCE 2007 11 350 JÍZD  
2006 16 120 JÍZD 
2005 13 287 JÍZD 

 
POČET 
JÍZD 
V ROCE 

2004 11 431 JÍZD 

  
 
      Ke změně v rámci spravovaného majetku došlo u budov, konkrétně u objektu 
v Jiráskově ulici čp. 4597, kde je umístěno organizací TSmCh provozované sběrné místo. 
Tento objekt, v návaznosti na provedené stavební úpravy k bydlení, byl vyčleněn ze správy 
TSmCh a k užívání prostor pro sběrné místo byla s TSmCh uzavřena s účinností  od 1. 6. 
2007 nájemní smlouva. 
 
      Upřesňována byla i otázka předpokládané doby provozu Městské tržnice v návaznosti 
na stanovenou lhůtu pro odstranění této stavby. 
 
      V návaznosti na analýzu činností TSmCh byla prováděna příprava pro řešení 
přechodu příspěvkové organizace TSmCh na obchodní společnost.  Dle usnesení Rady 
města č. 468/07 z 5. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města č. 185/07 z 10. 12. 2007 byla 
prováděna příprava ke splnění úkolů vyplývajících pro zajištění převodu provozu 
Kamencového jezera k 1. 2. 2008. 
 
      „Souhrnně lze k činnostem TSmCh říci, že cíle vyplývající pro Technické služby 
města Chomutova, příspěvkovou organizaci na rok 2007 byly přes zvýšenou náročnost úkolů 
na dílčích provozech splněny. Snahou TSmCh bylo průběžně, operativně reagovat na 
připomínky občanů, na zjištění k obhospodařovanému majetku v oblastech, jež se týkají 
náplně práce TSmCh. Průběžně uplatňovaným aktivním přístupem se podařilo v řadě činností 
zabezpečit širší rozsah úkolů realizovaných ku prospěchu zlepšování úrovně životního 
prostředí ve městě Chomutov,“ uvedl v závěru své hodnotí zprávy ekonomický náměstek  Ing. 
Vladimír Stehlík.   
 

 
Městské lesy Chomutov 
 

Ředitel organizace Ing. František Vohralík při hodnocení uplynulého roku 
zaznamenal: „Mírná zima umožnila včasné zahájení jarních prací. Tato skutečnost se 
projevila výrazně vyššími objemy prací celého prvního pololetí. Mírný srážkový deficit 
pozdního jara ovlivnil pouze dobu jarních prací na úseku Strážky. Na výkony druhého 
pololetí pak mělo  zásadně vliv nevyplacení přiznaných příspěvků na hospodaření v lesích a 
s tím spojená nutnost výrazných úspor nákladů. V září se organizace Městské lesy s ohledem 
na již uvedené nevyplacení příspěvků KÚ dostala do situace, že jsme byli nuceni požádat 
zakladatele o finanční půjčku (nedostatek finanční hotovosti). Přes řadu příslibů a termínů 
Krajský úřad do konce roku situaci nevyřešil, prostředky za provedené práce nevyplatil.“ 

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti činil  793 646,-  Kč. Objem prací 
byl následující:  obnova lesa sadbou  46,54  ha,  příprava půdy  4,76  ha, ožin  459,26  ha,                         
rekonstrukce porostů  16,99  ha, prořezávky  14,18  ha, těžba 2 143,66 m3.  
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Městský ústav sociálních služeb 
 

„Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i 
pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který 
komplexně řeší danou problematiku v nových souvislostech. Poskytovatelům sociálních 
služeb přinesl celou řadu nových povinností, ať už se jedná o registraci, naplňování standardů 
kvality či smlouvy se zdravotními pojišťovnami,“ uvedla v úvodu své hodnotící zprávy Mgr. 
Alena Tölgová, ředitelka této příspěvkové organizace a pokračovala:    
 

„Velmi významnou a potřebnou změnou v tomto směru je přímá orientace na uživatele 
sociálních služeb, při respektování lidské důstojnosti, oprávněných práv a zájmů a svobod.  
Spolu s podporou jejich individuality a soběstačnosti pomocí systému rozhodování o sobě 
samém jim tak umožnit žít v přirozeném sociálním prostředí a zvýšit tak kvalitu jejich života. 
 

MÚSS Chomutov je velmi moderní, dynamická, ale zároveň stabilizovaná organizace, 
která v sociální oblasti působí již 15 let. V porovnání s ostatními subjekty v regionu i 
celostátně ji lze hodnotit jako vysoce profesionálního poskytovatele, který své záměry může 
realizovat především díky velmi významné podpoře města, svého zřizovatele. 
 

V loňském roce pokračovala naše organizace v dlouhodobě nastartovaných 
racionalizačních změnách, které měly za cíl poskytování vysoce kvalitní sociální služby podle 
nových poznatků v oboru prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců organizace.“ 
 

MÚSS Chomutov je držitelem rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. 
Na základě tohoto rozhodnutí má zaregistrovány služby: 

 
 

druh služby 

místo poskytování 
forma kapacita cílová skupina 

domovy pro seniory 

Písečná 5062 Chomutov 
pobytová 160 senioři  

osoby s jiným zdravotním postižením domovy pro osoby se zdravotním 
postižením osoby s mentálním postižením 
Písečná 5062 Chomutov 

pobytová 5 

  

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

osoby se zdravotním postižením 
Školní pěšina 5249 

pobytová 35 

  

denní stacionáře 

Písečná 5176 
ambulantní 45 osoby s tělesným postižením 

osoby s kombinovaným postižením denní stacionáře 
osoby s mentálním postižením 

Školní pěšina 5249 

ambulantní 10 

  

odborné sociální poradenství 

Písečná 5030 
ambulantní 

800 
intervencí 

osoby v krizi 
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osoby do 26 let věku opouštějící  
školská zařízení pro výkon ústavní 
péče 

domy na půl cesty 

pachatelé trestné činnosti 
Písečná 5030 

pobytová 10 

  

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi azylové domy 

rodiny s dítětem/dětmi 
Písečná 5030 

pobytová 39 

  

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

pečovatelská služba 

senioři  
Bezručova 4512 

terénní 875 

  

 
 

Střediska organizace: 
 
V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, byly 
změněny názvy středisek MÚSS Chomutov. K tomuto kroku se přistoupilo s ohledem na 
uživatele služeb a jejich snadnější orientaci jak v zákoně, tak v struktuře organizace. 
 
� Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov  

(DpS Písečná) 
 

� Domov pro osoby se zdravotním postižením,  Školní pěšina 5249, Chomutov  
(DOZP Školní pěšina) 

 
� Centrum denních služeb, Bezručova 4512, Chomutov  

(CDS Bezručova) 
 

� Sociální centrum, Písečná 5030, Chomutov  
(SC Písečná) 

 
� Denní stacionář a jesle, Písečná 5176, Chomutov  

(DSJ Písečná) 
 

� Doprava a údržba, Písečná 5030, Chomutov 
(DÚ) 

 
� Ředitelství MÚSS Chomutov, Písečná 5030, Chomutov 

 
 

V MÚSS pracovalo v průměru 160 zaměstnanců, průměrná hrubá mzda činila 14 212 Kč. 
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 V rámci schváleného rozpočtu byly realizovány opravy a rekonstrukce za  3 
232 000 Kč, z toho největší byla oprava výtahu v budově Domovu pro seniory (1 223 000 Kč) 
a oprava II. části oken také v DpS Písečná (1 697 000 Kč).   
 
 MÚSS se přihlásil do dotačního programu vyhlášeného Ústeckým krajem Sport a 
volný čas. V rámci tohoto dotačního titulu se podařilo získat celkem 100 000 Kč na pokrytí 
nákladů akce Olympiáda pro seniory 2007. 

 
Celkové výnosy za rok 2007 jsou ve výši 75 008 000 Kč, z toho: 
 

� výnosy za hlavní činnost   74 286 000 Kč  
� výnosy za vedlejší činnost       722 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotace na provoz od ÚSC - kraje         100 000 Kč 
dotace na provoz od ÚSC - města    33 340 037 Kč 
dotace na provoz ze státního rozpočtu     9 577 320 Kč 
dotace na provoz celkem     43 017 357 Kč 
 
       V Domově pro seniory na Písečné byla kromě již zmíněných velkých oprav nově 
vybudována společenská místnost na 2. a 3. patře, započala rekonstrukce jedné ze sesteren a 
byla zahájena výstavba společenské místnosti.  

V Denním stacionáři a jeslích byla zahájena rekonstrukce bazénu a sauny a oprava 
zahrady. Rekonstruována je místnost pro logopedii a rehabilitaci.  
       V Domově pro osoby se zdravotním postižením byla začátkem roku otevřena 
stimulační  místnost. Na jaře zde byl zahájen provoz přechodného pobytu.   
 

   V letošním roce se pokračovalo ve spolupráci s německým partnerem Domovem pro 
seniory Adama Riese, Annaberg-Buchholz. Společenská oblast je orientována především na 
obyvatele domovů pro seniory obou partnerů a odvíjí se od společných aktivit. Profesní oblast 
se soustředí na poznávání a výměnu oboustranných odborných informací a je  zaměřena 
především na klíčové profese v sociální oblasti. Pracovní aktivy se uskutečňují pravidelně 
jednou měsíčně na výměnné bázi. 
            V jednotlivých zařízeních život klientů obohacovala řada kulturních a společenských 
akcí. Byla to například návštěva ministrů vlády ČR – A. Vondry, P. Nečase a vrcholných 
představitelů města Chomutova v čele s primátorkou Ing. Mgr. I. Řápkovou, IV. zahradní 
slavnost organizace, VI. ročník olympiády pro seniory, besedy s primátorkou, rekreace 

Rozdělení p říjmů

tržby od 
uživatelů

41%

ostatní příjmy
1%

zřizovatel
45%

MPSV
13%

KÚ



 118 

seniorů v rekreačním středisku, vánoční trhy spojené s prodejem výrobků či slavnostní 
vánoční bohoslužba v místní kapli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání seniorů s A. Vondrou. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda pro seniory. 
 

 
 V Denním stacionáři a jeslích se 
konaly zábavné akce pro děti, besídky pro 
maminky, kreslení křídou na chodníky, 
sportovní akce jako je podzimní 
olympiáda, drakiáda či pohádková cesta na 
nově otevřené zahradě. Byl vytvořen 
zookoutek pro děti, uskutečnila se 
canisterapie (na snímku) a děti 
navštěvovaly solnou jeskyni.  
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Život klientů v Domově pro osoby se zdravotním postižením na  Školní pěšině 
zpestřil VI. ročník diskotéky  pro handicapované v TIP Clubu, návštěva Matějské poutě 
v Praze, koncert Nadace NOVA Praha, rekreace klientů v Itálii, návštěva sportovního dne 
v SRN, divadelních přčdstavení v Mostě či vytvoření zookoutku.  

   
V rámci  Klubu seniorů se konaly kurzy na internetu Seniornet, odborné přednášky 

na téma léčivé bylinky, pravidelná posezení s reprodukovanou hudbou a Univerzita 3. věku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Výlet Klubu seniorů v Červeném Újezdu. 
 

 
          „Práce v sociálních službách je velmi náročná. Zaměstnanci MÚSS Chomutov se denně 
setkávají s různými lidskými osudy a příběhy, o to více si vážíme jejich profesionálního 
přístupu k řešení individuálních i společenských problémů uživatelů našich služeb. Bez jejich 
přičinění bychom nemohli dosáhnout stanoveného cíle – vybudovat takové sociální služby, 
které by se v maximální míře přiblížily rodinnému prostředí,“ uvedla v závěru své zprávy 
ředitelka zařízení a neopomněla zmínit vstřícný přístup zřizovatele, bez něhož by se nedalo 
dosáhnout zamýšlené kvality a plánovaného rozvoje. Poděkování patří také sponzorům, mezi 
největší patřili: Miloslav Mendl (sponzorský dar ve výši 94 367,40 Kč), KIWANIS Kadaň 
(70 000 Kč), Actherm Chomutov (50 000 Kč) a FANAK s.r.o. (20 000 Kč).    
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Městská policie 
 
    Podle slov ředitele této organizace Ing. Jana Dřízhala mělo na činnosti Městské policie 
Chomutov vliv několik faktorů. Jednalo se především o organizační změny, které byly 
provedeny na základě potřeb zajišťovat ve větší míře veřejný pořádek v nočních hodinách. 
Byla zrušena denní činnost pochůzkářů, kteří byli převedeni do nepřetržitého směnného 
provozu. Tím zákonitě došlo ke snížení počtu řešených přestupků, neboť v denní době je 
daleko větší možnost (vzhledem k  pohybu velkého množství lidí a motorových vozidel) 
setkat se s protiprávním jednáním a okamžitě jej řešit než v noční době. 
          Ve větší míře byla zajišťována přednášková vzdělávací činnost v rámci prevence 
kriminality  na mateřských a základních školách, kterou zajišťovaly pod vedením manažerky 
prevence kriminality dvě strážnice - specialistky. Jedna z nich v tomto roce úspěšně ukončila 
dvouletý speciální kurz dotovaný evropským sociálním fondem s názvem „Žena, bezpečí 
s novou tváří pro město“. Přednášky byly zaměřeny na situace, se kterými se mohou děti ve 
svém životě setkat a jak by se měly zachovat a jednat, kam volat o pomoc. Současně se děti 
učí i základům BESIP. Strážnice si pro lepší názornost a větší zaujetí dětí připravily vlastní 
pomůcky, snaží se děti učit hrou a za aktivitu a správné odpovědi je odměňují pozornostmi 
z oblasti BESIP a propagačně  poučnými pomůckami. 

Větší koncentrace nepřizpůsobivých občanů, problémy s  nimi a množství 
provozoven na sídlištích Zahradní a Písečná si vyžádalo větší pozornost ze strany strážníků 
k zajišťování únosného stavu ve veřejném pořádku. Proto byla uzavřena nájemní smlouva na 
novou služebnu městské policie v problémovém místě v průchodu u KaSS na Zahradní.  Na 
dodržování veřejného pořádku v této oblasti byli určeni nejkvalitnější a nekompromisní 
strážníci, aby zde získali dobrou místní a osobní znalost a razantněji řešili protiprávní jednání. 
Služba je zde konána nepřetržitě 24 hodin. 
      Z důvodů zajištění přítomnosti hlídky v noční době a v okolí problémových míst byly 
nově zavedeny tzv. kontrolní body, které se každé hlídce v daném úseku stanovily v rozpise 
úkolů. Zde má motohlídka za povinnost vystoupit z vozidla a projít okolí kontrolního bodu 
tak, aby měla v dohledu služební vozidlo, pro případ, že bude potřeba urychleně vyrazit 
k zákroku. Tím také má vedení městské policie daleko lepší možnost kontroly hlídek 
v nočních hodinách.  
           Dalším opatřením ke zlepšení činnosti strážníků bylo vydané nařízení o nošení 
reflexních vest, a to z důvodů jak bezpečnostních, tak preventivních, aby občané v nočních 
hodinách viděli, že strážníci provádí v jejich lokalitách  kontrolní činnost. 
            Městská policie se v roce 2007 prioritně zaměřila na zajišťování čistoty ve městě, tj. 
vyhledávání neoprávněného založení skládek a odhalování jejich původců, znečišťování 
veřejného prostranství, vybírání popelnic a kontejnerů sociálně slabšími obyvateli a na 
neoprávněné zábory  (vozidly, materiálem, lešením, apod.). Další prioritou byl dohled nad 
dodržováním obecně závazné vyhlášky, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství současně s kontrolami, zda má majitel psa přihlášeného a zaplacený 
příslušný poplatek. Další prioritou bylo dodržování tzv. tabákového zákona, tj. zákazu prodeje 
a konzumace alkoholických nápojů mládeži, kouření na místech, kde je to zakázáno. Další 
činnost směřovala i na potlačování pouliční prostituce, tj. nabízení sexuálních služeb na 
ulicích Lipská, Kadaňská a Černovická. 
 Mezi obvyklé činnosti, jimž se strážníci i nadále věnují, patří zajišťování bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Při této činnosti se strážníci zaměřovali 
zejména na odhalování a řešení přestupků porušením nařízení rady města o užívání určených 
úseků ke stání motorových vozidel za cenu sjednanou, částečně na odtahování vozidel, která 
tvoří překážku v silničním provozu a na neoprávněné zábory veřejného prostranství (stání na 
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zeleni). Dále se strážníci zaměřovali na vyhledávání odstavených motorových vozidel, která 
vykazovala znaky vraků, umisťovali na ně výzvy provozovateli (majiteli) k odstranění 
takového vozidla, prováděli fotodokumentaci a pokoušeli se provozovatele zjišťovat a 
upozorňovat na zjištěný nedostatek s možnými následky, pokud vrak neodstraní. O 
vylepených výzvách byl následně vyrozuměn příslušný pracovník odboru správy majetku 
města.  
      V letních měsících MěPo měřila rychlost motorových vozidel ve městě na 
vytipovaných místech. Ve dvou případech pak společně s Policií ČR při akcích „Kryštof“. 
V nočních hodinách zimních měsíců prováděli strážníci kontroly, zda ve městě protiprávně 
neparkují nákladní vozidla.  
       V rámci prevence kriminality byl zaveden program tzv. schránky důvěry , kdy byla na 
ZŠ Zahradní umístěna poštovní schránka, kam žáci vhazují lístky nebo obálky, kde se svěřují 
jak s problémy ve škole se spolužáky, tak i s učiteli. Vše je následně vyhodnocováno na tzv. 
„raníčcích“, tedy před začátkem vyučovacích hodin, kdy jsou dle problému navozovány 
situace, poukazováno co není dobré, jak pomoci apod. Podněty na problémy s učiteli se 
anonymně předávají ředitelce školy, stejně tak je seznamována s ostatními poznatky 
(záškoláctví, šikana, ohrožování mravní výchovy, drobné krádeže, kouření apod.). Program se 
osvědčil a bude se rozšiřovat do dalších základních škol.  

Přednášková a metodická činnost byla zavedena i u seniorů  - klubů důchodců a u 
sdružení osob nevidomých a slabozrakých. Těm byly na konci přednášek darovány osobní 
alarmy. 
      Skupina prevence kriminality se aktivně zapojila do programu komise LINKS, kterou 
vede Mgr. Pavel Karel Markvart. Proběhla příprava na program nové strategie prevence 
kriminality pro léta 2008-2011.  
       
 V oblasti porušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu působí 8 
strážníků, kteří jsou rozděleni po dvou do čtyř směn v nepřetržitém provozu. K  výkonu své 
činnosti používají vozidlo CITROEN BERLINGO, ve kterém vozí tzv. technické prostředky 
k zabránění odjezdu vozidla. Za celý rok 2007  jich bylo nasazeno celkem 1588 a  byly 
uloženy blokové pokuty v celkové výši 527 050 Kč. Hlavní důraz byl kladen na zpoplatněné 
parkování ve středu města. Na celkovém množství zjištěných přestupků v dopravě se již 
podíleli všichni strážníci a celkem bylo zjištěno 5 502 přestupků s celkovými sankcemi ve 
výši 1 464 250 Kč, z toho 1 144 800 Kč za 4 190 přestupků v hotovosti. Zbytek byly pokuty 
na místě nezaplacené, což je 1312 přestupků za 319 450 Kč. 

Dále byly prováděny odtahy vozidel, a to jak při komplexním blokovém čištění,  tak i 
těch vozidel, která svým způsobem stání vytvořila překážku v provozu na pozemních 
komunikacích. Provedeno jich bylo celkem 303 a uloženo za ně v blokových pokutách 
celkem 74 700 Kč. 

Pokračovalo se také v měření rychlosti, které bylo zaměřeno na problémové části 
města, které jsou vytipovány na základě měření. To se provádí pomocí měřiče rychlosti 
(VIASIS). Ten vyhodnocuje počty a rychlosti vozidel, které v určitém čase a období projedou 
místem, v němž je VIASIS umístěn. Následně se na těchto místech provádí měření rychlosti 
radarem. Celkem bylo provedeno 81 měření, při nichž bylo přistiženo celkem 225 řidičů, kteří 
překročili povolenou rychlost v obci.  
 

V průběhu roku 2007 došlo k modernizacím městského kamerového dohlížecího 
systému, a to  terminálů Březenecká, Holešická, Kruhový objezd, Vršovců. Byly vyměněny 
kamery za kamerové komplety Auto-dome Panasonic. V oblasti přenosu signálů došlo 
k dokončení výměny koaxiálních vedení za optické trasy v rámci středu města, vybudováním 
optické trasy pro kamerový post náměstí 1. máje. V oblasti záznamu obrazových dat došlo 
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k repasi datových úložišť digitálních záznamníků obrazu, při které byla navýšena kapacita 
datových prvků na 6TB. Ekvivalentem je nepřetržitý záznam ze všech kamerových terminálů 
po dobu 30 dní v nejvyšší kvalitě, kterou digitální záznamníky obrazu umožňují. 
 Na pult centrální ochrany objektů bylo k 31. 12. 2006 napojeno 30 objektů škol a 
školek a 9 objektů magistrátu.  
 V rámci spolupráce s Policií ČR bylo uskutečněno 9 součinnostních akcí, při nichž 
bylo kontrolováno 59 provozoven (restaurace, herny, bary), kdy byly zajištěny 2 osoby 
hledané policií či zjištěno 23 různých porušení v náležitostech provozoven. Součinnost 
probíhá i na utkáních Klubu ledního hokeje a dalších sportovních a společenských akcích. 
Zástupce Policie ČR se nově zúčastní i briefingů (besed s občany), kde se řeší nejrůznější 
problémy a podněty občanů z  jednotlivých lokalit. Samozřejmostí jsou pravidelné 
součinnostní porady a okamžitá konzultace v případech, které nesnesou odkladu.     
 Pro potřeby magistrátu strážníci prověřují trvalá bydliště občanů (zhruba 250 
prověrek za rok), provádějí doručování některých doporučených dopisů, asistenci 
pracovníkům odborů či dohled při výplatách sociálních dávek. Asistencí pomáhají též 
bytovému družstvu a úřadu práce při kontrolní činnosti.  Důležitý je též dohled strážníků 
v ranních hodinách u vytipovaných silničních přechodů u několika základních škol.   
 Strážníci též vypomáhali v rámci Integrovaného záchranného systému,  a  to při 
požárech či podezření na možný požár, zjišťování jmen účastníků a svědků, usměrňování 
dopravy do příjezdu Policie ČR, zajišťování místa trestného činu do příjezdu Policie ČR či 
další asistenci, a to v 60 případech za rok. Ve 164 zajistili odchyt nebezpečných nebo 
nemocných volně se toulajících psů.  
 „Pro zdárnější zajišťování veřejného pořádku v oblasti veřejného pohoršení, řešení 
opilců a osob pod vlivem omamných látek, chybí v dostatečné blízkosti záchytná stanice 
nebo detoxikační centrum. Není v silách strážníků zajistit bezpečnost a ochranu života a 
zdraví jak opilců, feťáků samotných, kteří jsou předávkováni návykovými látkami, tak 
kolemjdoucích občanů nebo řidičů motorových vozidel. Pro opilce a feťáky, pokud nejsou 
zraněni, rychlá záchranná služba nepřijede,“ posteskl si ředitel strážníků Ing. Jan Dřízhal.  
   V roce 2007 začala Městská policie Chomutov hospodařit se schváleným rozpočtem 
ve výši 33 000 000 Kč na straně výdajů a rozpočtovanými příjmy ve výši 3 500 000 Kč. Na 
konci roku byl výdajový rozpočet navýšen o částku 2 947 000 Kč a celkový rozpočet pak tedy 
činil 35 947 000 Kč. Rozpočet byl navýšen o investiční prostředky na nákup parkovacích 
automatů v rámci rozšířeného systému parkování. 
      Příjmová část rozpočtu byla v roce 2007 navýšena a to ze schválených 3 500 000 Kč 
na konečných 4 047 000 Kč. Toto navýšení, které v konečném důsledku činilo částku 547 000 
Kč, bylo realizováno z důvodu nárůstu příjmů vlastní činností - vyšší výběr parkovného 
z parkovacích automatů a příjmem z pojistného plnění. 
      Celkově tedy lze konstatovat, že po ekonomické stránce se jednalo z pohledu Městské 
policie Chomutov o rok úspěšný, neboť na straně výdajů nebyly vyčerpány všechny finanční 
prostředky (úspora celkem ve výši  1 121 198,76 Kč) a příjmy i po jejich navýšení byly 
splněny. 
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Činnost oblastního muzea  
 

 Výstavní činnost oblastního muzea byla zahájena v „lehčím“ duchu, teprve později 

měla přijít na řadu témata z naší nedávné historie, která jsou opravdu bolavá. Začínáme tedy 

takto:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Všední svět nevšedním pohledem – tak se jmenovala výstava makrofotografie, 

kterou v muzeu připravil Pavel Krásenský. Pohledy do života hmyzu a rostlin, které jsou 

běžným okem těžko viditelné, zdobily výstavní prostory bývalého jezuitského gymnázia od 1. 

2. do 24. 3.    

               

Makrofotografii se dnes věnuje řada fotografů – amatérů, kteří takto objevují opravdu 

podivuhodný svět přírody. Je přitom tedy třeba investovat do kvalitních fotoaparátů 

s příslušenstvím a mít dostatek trpělivosti při čekání na ten nejlepší záběr. Toulky přírodou 

s fotoaparátem jsou pro mnohé z nás vítanou protiváhou života ve městě. 
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29. března byla v sále Jiřího Popela z Lobkovic zahájena výstava „Jaro v muzeu“, 

která přinesla jak možnost prohlédnout si dobovou výzdobu, tak si jí v průběhu „rukodělných 

pátků“ vlastnoručně vyrobit. Muzeum přitom spolupracovalo s Klubem starých řemesel 

z Chomutova a Klubem patchworku z Kadaně. Všichni zájemci si tak mohli vyzdobit 

velikonoční vajíčka, vyrobit originální prostírání, drobnosti ze slaného pečiva či přání 

z ručního papíru.   

Letní měsíce pak patřily výstavě Znovuobjevené Krušnohoří aneb Krajina za školou. 

Na tomto projektu spolupracovalo muzeum s nadačním fondem Klínovec, městem Boží Dar a 

Základní školou Chomutov, Březenecká 4679. Jedná se o mezinárodní projekt Krajina za 

školou, kterého se účastní desítky škol z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Polska, 

Maďarska či Rumunska. Děti ze škol se tak blíže seznamovaly s krajinou, která je obklopuje a 

která často zůstává stranou zájmu. Zapojení do projektu inicioval fotograf Petr Mikšíček, 

který se již několik let aktivně zabývá poznáváním bývalých Sudet a vytvářením lepší 

„image“ krajiny Krušnohoří.  

           

Pro následující téma jsem vybrala fotografii „Vernéřovská meditace“ od Petra Mikšíčka. 

V sobotu 22. září se na chomutovském hřbitově sešli zástupci německých krajanských 

a místních organizací, aby za účasti chomutovského magistrátu, oblastního muzea a farního 

úřadu odhalili nově zřízený pomník bývalým německým spoluobčanům. Ten se po 

dlouhém úsilí podařilo díky přispění městského zastupitelstva vytvořit z bývalého hrobu 

rodiny Legitů. Na neopracovaném žulovém kvádru je umístěna prostá deska z černé žuly 

s českým a německým nápisem tohoto znění: „Německým spoluobčanům, kterým byl 

Chomutov po staletí milovaným domovem“.  
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Krátký pietní akt, který ve slunečném podzimním dni proběhl za účasti několika 

desítek přítomných, zahájil ředitel Oblastního muzea Stanislav Děd krátkým proslovem, jímž 

připomněl smysl celého shromáždění - vytvoření místa pro vzpomínku na generace 

významných i obyčejných lidí, kteří vytvářeli historii Chomutova. „Lásku k domovu nejde 

vynutit ani zakázat,“ řekl. Zástupkyně chomutovských krajanů, paní Hedwig Gemmrig, 

mluvila o symbolickém významu pomníku a poděkovala chomutovské radnici za vstřícný 

postoj k několik let připravovanému záměru památníku. Ten podle ní patří nejen těm, kdo leží 

na hřbitovech ve staré i nové vlasti, ale i těm, kterým se nedostalo řádného křesťanského 

pohřbu. Se zájmem si přítomní vyslechli slova 1. náměstka primátorky Jana Řeháka o tom, že 

pamětní místo je pro Chomutov dobrá a důležitá věc a ocenil text nápisu. „Cílem radnice je 

tvořit budoucnost města na základech, které jste sami po generace stavěli,“ řekl a dodal, že 

dnešní vedení města má zájem na tom, aby se i bývalí chomutovští obyvatelé, kterým 

poválečné události vzaly jejich domov, vraceli do Chomutova s pocitem, že jsou zde upřímně 

vítáni. O respektu k lidským osudům i v okamžicích velkých dějinných zvratů mluvil i 

vedoucí pražské sudetoněmecké kanceláře Peter Barton. Závěr slavnosti patřil vysvěcení 

pomníku farářem Karl Brünnlerem a vikářem Janem Kozárem. Oba přitom velmi lidsky 

připomněli pomíjejícnost lidské existence, to, že pravou vlast má každý bez ohledu na 

národnost v království Božím a vyjádřili důvěru ve shledání v něm. Shromáždění bylo 

zakončeno společnou modlitbou v německém a českém jazyce a písní Antona Günthera.  

Samotný pomník a úprava místa je dílem kamenické firmy Kappa, která práci provedla 

k velkému uznání všech přítomných. Chomutov se tak důstojně zařadil mezi místa, která 

nezavírají oči před svou historií.  

 

Tenkrát v Chomutově… (Češi a Němci v květnu 1945) 

Úvodní slovo z vernisáže 19. 4. 2007 

 

Vážení přátelé a hosté, dámy a pánové, 

dovolte mi, abych úvodem řekl šest stručných poznámek k šesti oddílům výstavy. 

 

1. Výstava je především o reflexi, o oboustranné reflexi, o soucitu a odpuštění. 

2. Výstava přináší: 

1. pouze dokumenty doložená fakta 

2. kopie archivních dokumentů 

3. osobní výpovědi lidí, kteří je poskytli s důvěrou, že budou použity s vážným úmyslem 

a nestanou se obětí primitivního zjednodušování a nálepkování 

4. vzácné osobní předměty, které jsou v Chomutově poprvé -  rukávové pásky a 

vězeňská čísla k označení Němců 

5. nově historikem Eduardem Vackem objevené dokumenty, úřední řečí potvrzující 

emotivně zabarvené vzpomínky lidí osobně účastných – výpovědi soudního asistenta 

Františka Brabce a dalších svědků  

6. doklady o lidském postoji sovětské posádky a zejména velitele mjr. Nosova, 

protestujícího proti masakrování bezbranných – to bylo i pro mne osobní překvapení 

7. vzácné doklady kritického a hluboce mravního postoje dvou autorit obou stran – 

německého kancléře Willy Brandta a českého žurnalisty Ferdinanda Peroutky, kterého 

rozhodně nelze podezřívat ze zproněvěry zásadám, na kterých byla budována 1. 
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republika. F. Peroutka dokázal již v r. 1946 jasně oddělit oprávněný boj proti fašismu 

od českého gestapismu se všemi jeho projevy a postavit se kampani proti jeho kritice 

3. Výstava zabírá období dvou měsíců, rozdělené chronologicky do 6. oddílů podle 

společných rysů: 

1. konec německé správy, 2. průběh osvobození, 3. období bezvládí a obnovy života, 4. 

období teroru tzv. lounských partyzánů, 5. období organizovaného vypuzování, 6. období 

nucených prací a organizovaného odsunu. 

Významné je zejména 5. období organizovaného vypuzování pod taktovkou armády: 

7. 6. přebrala koncentrační tábor Glashütte a večer uskutečnila masakr 70 obětí, 

9. 6. nařídila shromáždění chomutovských mužů na Jahnově hřišti a vedla pochod 

smrti do Záluží, 

22. 6. nařídila shromáždění chomutovských žen na Jahnově hřišti a jejich odvoz na 

nucené práce na Kladensko. 

Bylo to období nejhorších zvěrstev, překonávající medializovaný teror tzv. lounských 

partyzánů. 

4. Výstava se vyhýbá hodnocení vysoké politiky a soustřeďuje se na Chomutov. Nově 

ukazuje i pohled ze strany obětí a snaží se nás samotné přivést k zamyšlení nad otázkou, kde 

leží hranice mezi politikou a lidskostí. 

5. Výstava je o kontaktech a vztazích mezi lidmi. Děkujeme krajanskému kruhu Chomutov z 

Erlangenu a zejména paní Hedwig Gemmrig za poskytnuté materiály a velkou práci při jejich 

získání. Rovněž děkujeme všem, kdo materiály poskytli.  

Dámy a pánové, naším cílem a nadějí do budoucna je, aby dveře, které jsme našim 

krajanům mezi Erlangenem a Chomutovem otevřeli, zůstaly pro příchozí z obou stran 

otevřené trvale. Děkuji Vám za návštěvu vernisáže a přeji výstavě hodně zdaru.  

 

 Stanislav Děd 

 

Po ukončení výstavy okresní muzeum uspořádalo katalog, který byl zveřejněn na 

internetových stránkách muzea. Veřejnost tak mohla nahlédnout do historických dokumentů, 

o kterých bychom měli vědět. Více si komentovat tyto události netroufám.  Snad jen, že doba 

to byla opravdu složitá. Osobně bych si přála, aby bývalí němečtí obyvatelé Chomutova došli 

klidu. Zřízení pietního místa bylo jistě dobrý počinem. 
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V závěru roku se v muzeu již tradičně představily historické i nově vytvořené  betlémy, které 

navozují atmosféru vánočních svátků. Koledy pak zpíval gymnaziální sbor  V.I.S. 
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Občanské sdružení Kuprospěchu 
 
 I když plánovaná rekonstrukce bývalého kina Evropa se zatím nekoná, tak lidé 
z Kuprospěchu ani letos nezaháleli ve svých aktivitách.   

 29. 9. 2007 vzniklo v bývalé vinárně Družba nízkoprahové centrum, které bylo tento 
den představeno veřejnosti. Akce probíhala v rámci infokampaně Týden nízkoprahových 
klubů, kterou pořádala Česká asociace streetwork po celé ČR. Kromě Dne otevřených dveří 
byl připraven i doprovodný program pro děti. „Jsme rádi, že se přišli podívat hlavně lidé z 
veřejnoprávních institucí, které se zabývají sociální oblastí a nejvíce samozřejmě za to, že 
přišly samotné děti, které zůstaly až do večerních hodin. Znovu jsme si tak ověřili, že dané 
zařízení má smysl a najde si svou cílovou skupinu“, říkají lidé ze sdružení (všechny jsem 
jmenovala v loňském kronikářském zápisu). 

Ve dnech státního svátku 
28. 10. se opět koná akce Lípa, 
kdy je již počtvrté uctěna 
památka lípy padlé u Lidlu a jsou 
vysazeny stromy nové. Pietní akt 
se koná u sochy Kořeny, která 
vznikla jako memento 
k barbarskému pokácení letitého 
stromu.  
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Opět se uskutečnil Cumbajšpíl, jenž organizátoři na svých internetových stránkách 
popsali takto: „Tak nám proběhl s největší pravděpodobností poslední Cumbajšpíl. Štěstí nám 
přálo, takže počasí vydrželo v klidu po celý víkend. V programu vznikla v průběhu 
posledního týdne další neočekávaná změna, neboť Klimorim z Chemnitzu na poslední chvíli 
odřekli svou účast. Jejich místo zastoupil Noční klid z Chomutova. K vidění bylo celkem 17 
hudebních skupin rozličných žánrů. Vzpomeňme Sonic boom foundation, kteří roztancovali 
návštěvníky široko daleko, Jiřího Schmitzera přišla podpořit řada jeho fanoušků a WWW nám 
na závěr naložili pěknou várku alternativního hiphopu. Esgmeq se netajili tím, že poslední 
zkoušku měli v listopadu, ale na jejich výkonu to znát nebylo. Immunology předvedli nejen 
pomocí flexy pěkně hlučný set a na závěr kdo jiný, než stálice festivalu Maniak Tesla hrál na 
nekompromisní strunu celé dva dny a u Ivoše v čajovně vládla tradiční pohoda. Holky ve 
výtvarném stanu prováděly výtvarnou osvětu aneb jak dlouho jste neměli v ruce modelínu? 
Filmový stan představil sérii nezávislých krátkých filmů a několik celovečerních laskomin. 
Návštěvníků přišlo o něco méně než minulý rok, ale o nic nedůstojného se nejednalo. 
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás jakkoli podpořili či pomohli. You 
know who you are.“   

3. 11. 2007 se v bývalé restauraci Družba na Březenecké (komplex kina Evropa) 
uskutečnila výstava s názvem Mozaika. Mladí fotografové Kamila Stehlíková, Lowda, 
Miloš Štáfek a Zdeněk Březina zmapovali všechny mozaiky a reliéfy ze  70. a 80. let 20. 
století, které jsou umístěné v Chomutově. Jedná se o díla více než 20 let stará, jimž se 
nevěnuje žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo 
jsou nahrazena novými fasádami. Autoři výstavy se pokusili co nejvíce těchto objektů 
zdokumentovat, nafotit a v archivech města vyhledat jejich autory. Výstupem pak byla 
výstava fotografií těchto děl, společně s dokumentací (rok výroby, materiál, autor, název). 
Tomuto tématu se přitom autoři hodlají věnovat i v budoucnu, rozšiřováním archivu, jehož 
výstupem by měla být publikace či rozsáhlejší putovní výstava. Projekt si přitom nekladl 

žádná politická poselství, 
nechtěl ani hodnotit díla z 
hlediska jejich umělecké 
kvality. Cílem bylo 
zdokumentovat tento 
specifický architektonický 
fenomén. 
Díky trhlinám v 
dokumentaci majitelů 
jednotlivých objektů se 
zatím podařilo získat údaje 
pouze asi o čtvrtině 
artefaktů. Na výstavu se 
přišel podívat i akad. mal. 
Kamil Sopko, jehož tvorba 
zanechala ve městě své 
nesmazatelné stopy. 
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Návštěvníci výstavy si přitom mohli sami 
svojí vlastní mozaiku též vytvořit. 
Tato výstava byla jedním z projektů, na 
které se Kuprospěchu  podařilo získat 
prostředky od Nadace Vodafone na projekt 
Tvoje idea, jehož hlavním cílem byl rozvoj 
komunit v našem městě. Prostředky byly 
určeny k realizaci 10 projektů, které byly 
vybrány na základě veřejné kampaně od 
mladých lidí.  

Soupiska vybraných projektů : Březen – 
V čem je chyba – iniciativa studentů 
chomutovského gymnázia, kteří se snažili 
poukázat na pravidla tzv. spravedlivého 
obchodu a na provázanost některých 
problémů 3. světa s dovážením levného 
zboží do naší země. 
Jaro  – Gauče (pracovní název) – divadelní 
workshop, jedním z jeho vyústění byla 
divadelní pouliční performance na konci 
srpna. 
8. 4. - Soutěž ve skateboardingu – 
celodenní klání ve skateboardingu.  

8. 4. – koncert (Hard core show) – koncert dvou francouzských hardcorových kapel. 
28. 4. –  výtvarný workshop v kině Evropa. 
5. 5. – výstava fotografií s vernisáží – tematická výstava týkající se především vznikajícího 
centra 
18. 5. – hudební festival v kině Evropa (Mini Cumbajšpíl). 
9. 6. – akce pro sídlištní děti  – navazuje na tzv. Prospěšné soboty (Dětský den). 
Září  – Zmizelí sousedé - Projekt vybídl mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich 
nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o literárně - dokumentační 
projekt. Kuprospěchu přispělo na zakoupení panelů na umístění fotografií. 
Listopad  – Mozaiky.  
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Ze života občanských sdružení 
 
 Začátkem září se v Chomutově konalo první setkání lidí trpících Parkinsonovou 
chorobou spolu s těmi, kteří jim nabízejí konkrétní pomoc. „V našem klubu se mohou 
pravidelně setkávat, zacvičit si, rovněž se chodí plavat, organizujeme posezení s neurology, 
psychology či fyzioterapeuty,“ uvedl J. Durďák, který činnost občanského sdružení s názvem 
Parkinson společnost o.s. v Chomutově uvedl v život. Další kluby jsou přitom po celé 
republice. Chomutovští členové našli zázemí v budově Domu s pečovatelskou službou 
Merkur.     
 Pracovníci rovněž celorepublikové společnosti Člověk v tísni si od města pronajali 
jednu z buněk pro neplatiče v Dukelské ulici, kde zahajují terénní doučování dětí ze sociálně 
znevýhodněných rodin. Samotné doučování kombinované s hrami a výlety začalo fungovat 3. 
září. Po vzoru Dukelské by se podobné prostory měly objevit i na sídlištích.  

Společnost Člověk v tísni působí v Chomutově od roku 2002, kdy zde začala nabízet 
sociální služby přímo v terénu. V loňském roce  nabídku pomoci rozšířila o podporu 
vzdělávání a pracovní poradenství.  

Častým problémem, s nímž se sociálně slabí lidé z Chomutova obracejí na pracovníky 
Člověka v tísni, je bydlení. „V poslední době přibývají rozhodnutí soudu o vystěhování 
z bytu. V takových případech se našim klientům snažíme zprostředkovat právní pomoc a 
vysvětlit jim, jaké další kroky by měli při řešení bytové situace podniknout,“ říká  terénní 
sociální pracovník Jan Šipoš, který zároveň poukazuje na to, že v Chomutově není dostatek 
ubytoven cenově dostupných pro lidi s nízkými příjmy.  

Sociálně slabým lidem, kteří se 
obrací na pracovníky společnosti 
Člověk v tísni s žádostí o pomoc, 
jsou veškeré služby nabízeny 
bezplatně. „Často potřebují 
vysvětlit obsah úředních 
dokumentů a když si to přejí, tak 
jim poskytneme doprovod na 
úřední jednání nebo jim poradíme 
při sestavování splátkového 
kalendáře,“ nastiňuje možnosti 
pomoci terénní sociální pracovnice 
Jarmila Kuchařová (oba na snímku 
v kanceláři společnosti). 

  

  Na terénní sociální práci navazuje pracovní poradce, který zájemcům pomáhá při 
výběru vhodného zaměstnání, případně rekvalifikačního kurzu. „Obracejí se na mě především 
lidé v produktivním věku. Když je někdo z nich vyučený, tak práci samozřejmě sežene 
snadněji,“ říká Alexander Olah, který monitoruje jak nabídky úřadu práce, tak pracovních 
agentur, popřípadě oslovuje firmy, které začínají podnikat v nově vznikajících průmyslových 
zónách. Zájemcům o zaměstnání nabízí doprovod na pracovní pohovor či pomoc při sestavení 
životopisu. Často klientům pomůže již jen tím, že jim umožní přístup k počítači a nebo 
internetu.  
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Pomoc pracovníků chomutovské pobočky Člověka v tísni je určena také matkám 
s dětmi. Pro ně je připraven program Podpora vzdělávání, tedy bezplatné doučování pro děti 
ze sociálně slabších rodin. „Do programu je zapojeno již dvacet rodin a dvacet jedna 
dobrovolníků. Dobrovolnictví je konkrétní možnost, jak mohou lidé z Chomutova sociálně 
slabým rodinám pomoci přímo. I když na věku nezáleží, jako dobrovolníci se nám hlásí 
především mladí středoškoláci, které baví pracovat s dětmi,“ říká  Markéta Kubalová, 
koordinátorka programu. Dobrovolníci doučují děti přímo v rodinách, což je velkým přínosem 
nejen pro malé školáky, ale také pro jejich rodiče, kteří díky tomu vidí, že syn nebo dcera 
potřebují pro učení zázemí, klidné místo a také trpělivost.  

Úspěšnou akci uspořádalo letos založené Občanské sdružení rodáků a přátel města 
Chomutova, které se snaží formou veřejné sbírky získat peníze na zakoupení nových varhan 
pro kostel sv. Ignáce. Na benefiční koncert přijal pozvání houslový virtuos Jaroslav Svěcený, 
který svým uměním doslova rozechvěl celý kostel zaplněný snad do posledního místečka.  
Role hostesek se ujaly dívky ze základní školy v  Kadaňské ulici, které v kostýmech 
zapůjčených ze Základní umělecké školy, vítaly příchozí, podávaly teplý čaj a rozdávaly růže 
na uvítanou. Mezi hlavní organizátorky akce patřila Jarmila Kubíková, redaktorka Českého 
rozhlasu, která působí v našem regionu i jako redaktorka kabelové televize. Svátečně naladění 
návštěvníci koncertu pak ochotně vhazovali do připravených zapečetěných krabiček své 
finanční příspěvky na bohulibý účel.   

.  
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Žena zabránila železničnímu neštěstí  
 
 Paní Marcela Foltýnová, která pracuje u Českých drah jako dozorce výhybek, 
zabránila svojí duchapřítomností železničnímu neštěstí. Za to byla odměněna celostátním 
oceněním, které obdržela při oslavách Dne železničářů v salónku pražského nádraží 
prezidenta Wilsona.  
 A jak k celé situaci došlo? Při běžné práci, kterou je kontrola kolejí, dala výpravčímu 
pokyn, že může pustit vlak na 111. koleji. Na návěstidle se rozsvítilo zelené světlo, muž 
v uniformě dal vysílačkou strojvedoucímu pokyn k jízdě a vlak se rozjel. Chvilku poté se však 
dal do pohybu i vlak stojící o pár metrů dál. Paní Foltýnová, která je zkušenou 
zaměstnankyní, věděla, že tyto koleje se brzy střetnou s kolejemi, na nichž projíždí řádně 
vypravený vlak. Snažila se proto ze všech sil upozornit strojvedoucího, že musí zastavit. I 
když ten na její červený praporek nejdříve nereagoval, tak nakonec vše dobře dopadlo. 
Jednalo se sice o pár desítek vteřin, které se však paní Foltýnové staly věčností. Lidé 
v projíždějících soupravách přitom nejspíš ani netušili, že díky této všímavé ženě unikli 
možné katastrofě. 

 
Kulturní st řípky 
 

Chomutovské výtvarnici Marii Svobodové se dostalo té cti, že vystavovala 
v pražském Poštovním muzeu. Organizátoři tak ocenili její dlouholetou práci v oboru užité 
grafiky pro poštovní účely. Marii Svobodové totiž od roku 1970 vzniklo pod rukama několik 
set drobných grafických děl – dopisnic, příležitostných razítek a medailí pro filatelisty. 
Součástí výstavy přitom byla i fotoreportáž jejích velkoformátových olejomaleb pro kostel sv. 
Ignáce.    

Základní škola Akademika Heyrovského uspořádala letos celorepublikovou přehlídku 
výtvarné soutěže dětské tvořivosti  Kouzelný svět loutek. Tato akce přinesla do školy více 
jak tisíc loutek k posouzení a následné výstavě (na snímku). Z Chomutova pak loutky 
poputují dále, zájem už projevilo například Muzeum loutkářských kultur Chrudim.  
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Nejlepší malé výtvarníky – loutkáře ocenil námětek primátora Ing. Jan Řehák, který účastníky 

soutěže též pozval na radnici k podpisu do Pamětní knihy města. 
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Chomutovačka získala hlavní roli v celovečerním filmu 
 
 Dvacetiletá Chomutovačka Sandra Lehnertová se objeví v hlavní roli filmu Máj, který 
v současné době natáčí jeden z našich nejlepších režisérů František Brabec. Sandra je přitom 
úplným hereckým nováčkem a hlavní roli Jarmily získala jak díky svým internetovým 
stránkám, na nichž se představuje v profesi začínající modelky, tak poté v konkurzu, kam byla 
přizvána. Konkurzu se zúčastnilo 600 dívek a uskutečnilo se několik výběrových kol. Zde 
zaujal její půvab a čistota mládí. Sandře přitom při nastartování této kariéry vlastně částečně 
pomohl i chomutovský Dům dětí mládeže, kde se před několika lety úspěšně zúčastnila 
soutěže Miss poupě.  Dnes dívka studuje mezinárodní vztahy na Vysoké škole veřejné správy 
v Praze a zda bude dále pokračovat v nastartované herecké kariéře je zatím ve hvězdách.  
 Sandra si pochvalovala profesionalitu filmového štábu, kde se seznámila s řadou 
zajímavých lidí. Jejími hereckými partnery byl Matěj Stropnický v roli Viléma, Jan Tříska v 
roli Kata, v dalších rolích se představí Juraj Kukura, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, 
Bronislav Poloczek, Jan Přeučil a Kryštof Hádek. 
 Film je popisován jako plnokrevné romantické drama, které netradičním způsobem 
ztvárňuje klasický motiv. Obsahuje spoustu milostných scén a po divácky úspěšném přepisu 
Erbenovy Kytice se dá očekávat úspěch i této obrazové básně. Uvidíme, film bude uveden do 
distribuce v létě roku 2008. 
 
 
 

                           
 

Foto: Beltfilm/Jan Vojtek 
 

I kdyby byl Máj filmem jediným, který Sandra natočí, tak pro ní zůstane nezapomenutelným 
životním zážitkem. 
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Co láká naše děti i dospělé v Domečku 
 
 V Domu dětí a mládeže zvaném „Domeček“ nabízeli pedagogičtí pracovníci dětem  92 
kroužků, ve kterých mohou trávit svůj volný čas. „Na některé další aktivity už nemáme dost 
prostoru“, říká Milan Märc, ředitel tohoto zařízení. Děti přitom na kroužky chodí buď 
pravidelně, nebo jen občas, když mají chuť si zahrát třeba stolní tenis, stolní fotbálek, 
kulečník, zabavit se na internetu nebo Playstationu. K nejoblíbenějším kroužkům patří kytara 
a flétna v hudebním oddělení a ve sportovním florbal pro nejmenší děti. Zaujal také kroužek 
„Hakisák“, kde děti pomocí sportu a akrobacie nacvičují různé triky. Oblíbená je i posilovna a 
horolezecká stěna, a to především mezi středoškolskou mládeží.  
 Každý rok připraví Domeček pro malé i velké návštěvníky až 200 dalších akcí – 
turnajů, soutěží, seminářů, kurzů, koncertů atd. Organizují se zde také tábory pro jarní a letní 
prázdniny, kterých se účastí 160 dětí. Domeček každoročně pořádá na 40 soutěží a olympiád. 
Zájmovými kroužky v loňském roce prošlo 5 629 zájemců.  
 
                    
 

                           
 

Mladinká výtvarnice z kroužku keramiky. 
 

Při prohlížení internetových stránek Domečku jsem našla i nabídku pro dospělé, a to 
zejména v oblasti sportu, kde je organizováno Cvičení pro seniory, Pět tibeťanů či Pryč 
s břichem.  Samotná tělocvična je hojně využívána pro aerobik, florbal, různé druhy bojového 
umění či sportovní šerm. Ve spolupráci se Sportklubem VS CV funguje i kroužek kanoistiky.  

Zájem o přírodovědu mohou děti uplatnit v kroužcích chovatelském, teraristickém a 
rybářském. Kroužky výpočetní techniky jsou zaměřeny jak pro začátečníky, tak pokročilé, 
kteří se věnují třeba webdesignu. Zájem je i o kroužek digitální fotografie.   

Ve výtvarných a rukodělných kroužcích je možné se věnovat paličkování, drátování, 
keramice, aranžování květin, tvorbě náramků přátelství či dalším hobby s využitím 
nejrůznějších materiálů. Nabídku pro dospělé rozšířil výtvarný ateliér Romana Křeliny, 
v němž se výtvarníci věnují především grafice.  

Poplatek za kroužky činí většinou přijatelných 500 Kč za rok, pouze u několika je to 
700 Kč za rok.  
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JUNÁK 

 

 
  

Dům dětí a mládeže 
Chomutov, Jiráskova 4140, 

430 03 Chomutov 
IČ: 61345784 

Štáb krajské Bambiriády 2007 CHOMUTOV Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, 

okres 422 Chomutov 
IČ: 46787712 

 
 
25. a 26. května se po celý den v areálu Kamencového jezera konala velká přehlídka 

volnočasových aktivit pro děti a mládež s názvem Bambiriáda.  Jednotlivá občanská sdružení  
předváděla pódiová vystoupení, netradiční atrakce, ukázky z druhé světové války (v režii 
sdružení Nord Sever), představil se Junák, Pionýr, Stopaři 1918, taneční škola Stardance, 
Tiger Relax Club, domovy dětí a mládeže z celého Ústeckého kraje, Policie ČR a spřátelené 
policie ze Saska. Své umění předvedli také hasiči z Integrované střední školy energetické a 
bubeníci z Lidové školy umění Chomutov. Opět jezdila doprava zdarma v podobě autobusu 
Bambus a také historického Bambivlaku. Přijela i lokálka Amálka ze zooparku a nad jezerem  
létal  policejní vrtulník. V sobotu odpoledne se děti i dospělí pokusili vytvořit lidský řetěz 
kolem našeho jezera, což představovalo vyjádření úcty městu Chomutovu a jeho jezeru. 
„Zkrátka Bamboška je objemná, někdy dojemná, ale stojí mraky práce a úsilí lidí, kteří si 
často berou dovolenou, aby Vám umožnili prožít pěkné chvíle a poznat v terénu organizace a 
sdružení, která se věnují Vašim dětem ve volném čase,“ uváděl ve své pozvánce ředitel 
chomutovského Domu dětí a mládeže Mgr. Milan Märc, již několikátý rok hlavní organizátor 
celé akce spolu se Zbyňkem Nejezchlebou, předsedou krajské rady Junáka. 

 
 
 

              
 
Momentka z šachového turnaje, který se odehrál mezi stromy v areálu kempu. 
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Chomutovské slavnosti  

 

 

                
 

Program slavností byl obohacen o vytváření solného rekordu. Lidé nosili sůl z domova nebo 

si ji  mohli zakoupit ve  stánku a tak se připravená káď rychle plnila. Sůl pak byla  po sepsání 

účastníků a zvážení každého příspěvku odvezena pro zvířata v zooparku. 

  

 

                
 

Nechyběl oblíbený program v podobě soutěží a různých her a tvoření  pro děti. 
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Tržiště v parku přiláká vždy dost zájemců o nejrůznější zboží jako jsou hračky ze dřeva, 

keramika, sklo, kožedělné a textilní tradiční výrobky či nejrůznější pochutiny. 
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Součástí programu byla i soutěž týmů, která se vztahovala k obchodování se solí v historii 

našeho města. 

 

         
 

Opět se představily půvabné tanečnice, kejklíři a další umělci. 
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Duchovní život  
 

Pod pojmem duchovnost dnes nezahrnujeme již jen tradiční křesťanství, ke kterému 
se v Chomutově hlásí nejspíše stovky lidí (přesná čísla se zjistit nedají, pouze zaznamenat, 
kolik aktivních věřících působí v té které církvi). Mnohem častější je dnes určitá osobní víra, 
kdy člověk nemá potřebu po zkušenostech z minula se jakkoliv organizovat,   prostě podle své 
víry žije. A i když řada lidí stále o sobě říká, že jsou ateisté, tak při bližším rozhovoru 
přiznávají, že v cosi věří. Formulují to různě, jako třeba něco „mezi nebem a zemí“ a 
podobně. V nedávném celorepublikovém průzkumu vyšlo najevo, že Češi oproti jiným 
národům enormně důvěřují různým astrologům, věštcům a kartářkám, ke kterým chodí na 
radu, když je jim ouvej. Protože praktický lékař ne vždy pomůže, většinou jen předepisuje 
pilulky k potlačení tělesných příčin našich neduhů, a chodit k psychologovi nebo snad přímo 
k psychiatrovi se u nás považuje za stigmatizující. Na tyto odborníky většinou dojde až tehdy, 
kdy naše potíže nás přerůstají a mnohdy může být i pozdě. Účinnou terapeutickou pomoc totiž 
potřebuje čas od času každý z nás a většinou si v tomto pomáháme vzájemně, třeba osobním 
rozhovorem s přáteli, či třeba studiem různých příruček, jak se zbavit stresu, partnerských 
problémů a podobně.  Společenské časopisy jsou přitom plné nejrůznějších rad, i když často 
jsou to informace povrchní, týkající se pouze krásy našeho těla, bez spojitosti s krásou duše. 
A tady musí kus práce na sobě odvést každý z nás. Ti, kteří si toto ještě neuvědomují, strádají 
nejrůznějšími nemocemi a zaplňují čekárny lékařů, doufajíc, že nějaká zázračná pilulka jim 
snadno přinese kýženou úlevu. Spoléhajíc na tuto „léčbu“ se lidé ovšem stávají doživotními 
vazaly našeho systému zdravotnictví, kdy po ládování se pilulkami na jeden neduh (bez snahy 
najít opravdovou příčinu nemoci a sám něco změnit), se po čase dostavuje neduh další a 
další… Není divu, že lidem, kteří jsou aktivní a v produktivním věku, se nechce vysedávat 
v přeplněných čekárnách u lékaře, kde obzvláště senioři vytvářejí nedobré ovzduší, lamentujíc 
na vše kolem sebe. A tak se učíme starat se o své tělo ještě dříve, než začne vypovídat službu. 
Mnozí tak činíme sportem či jinou fyzickou aktivitou, která je dobrou protiváhou tomu, čemu 
se věnujeme v zaměstnání. Lidé sedící dnes v zaměstnání většinu času u počítačů vysloveně 
potřebují protáhnout si tělo třeba na kole nebo v tělocvičně. Míst, kde se dá sportovat, je 
v Chomutově dost. Každý si může najít svoje fitcentrum, kde se cvičí třeba na posilovacích 

strojích nebo pod vedením instruktorů. 
Oblíbené jsou různé typy jógy nebo spinning  
(na snímku).   

Důležitá je prostě prevence, ať již ve 
formě zdravého pohybu nebo ještě lépe 
celkové životosprávy. I tady je ovšem 
problém vyznat se v široké nabídce, která je 
k dispozici. Jedná se přece jen o dobrý 
obchod, někdy i s lidskou hloupostí, kdy jsou 
například nabízeny předražené a málo účinné 
výrobky. Každý si musí vybrat, za co utratí 
své peníze, a protože mnozí z nás mají 
problém vystačit s tím, co vydělají, tak třeba 
potraviny se značkou BIO nejsou pro vyšší 

ceny zatím příliš v oblibě. Co však docela „frčí“ jsou různé potravinové doplňky a kosmetika.  
Ve městě též přibývají služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, přesto 

jsou velmi prospěšné. Jsou to zejména nejrůznější typy masáží. Jedno z nových center, které 
nese název Dům Salve bylo založeno letos v ulici Na Příkopech, v historickém domě, který 
sousedí z obou stran s čajovnami. Další užitečnou novinkou jsou solné jeskyně. Ta úplně 
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první v Chomutově byla postavena v loňském roce v areálu Nemocnice (viz snímek). Jedná se 
tedy, pokud vím, o soukromé zařízení, kam jsou pacienti jednak doporučováni svými lékaři 
anebo sem nacházejí cestu sami.  

 
 

        
 
 
Další solná jeskyně byla letos vytvořena v Kostnické ulici pod značkou Solargen lázně 

s.r.o. Lázeňské programy jako takové jsou dnes stále oblíbenější, movitější klienti totiž 
pochopili, že tak mohou učinit něco pro své zdraví, navíc jsou procedury většinou velmi 
příjemné a spojené s odpočinkem a potřebným zklidněním. Lidé si proto objednávají 
například víkendové pobyty v nejrůznějších lázeňských domech či hotelech, které takto 
rozšiřují svojí nabídku služeb.   

Mezi mladými lidmi, obzvláště dívkami, je zas již několik let oblíbeným hitem 
využívání solárií.  Zde se však jedná zejména o kosmetický efekt (módní zhnědnutí pokožky), 
o tom, zda jsou tyto procedury i prospěšné našemu zdraví se dá pochybovat.  

Vraťme se však od péče o tělo opět k duši, i když ta je s tělem spojená a snad na to 
lidé brzy přijdou… Znaly to už dávné národy, že je třeba hledat harmonii ve všech sférách, a 
možná i proto my – civilizovaní jedinci – jsme dnes často přitahováni vším, co vychází přímo 
z přírody. Cítíme v tom pravdu, kterou v záplavě všudypřítomného civilizačního balastu 
hledáme.  Že příroda je mocná, my lidé pouze její malou součástí, a život jako takový je 
jedním velkým tajemstvím. Vysvětlovat si jej můžeme různě. Někteří tak činí s pomocí 
tradi čních náboženství. Křesťané nejrůznějších konfesí mají v Chomutově možnosti se 
scházet k modlitbě hned na několika místech. Římskokatolická církev má svůj svatostánek 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se denně konají mše, a to v 7,15 hodin ráno. Schází 
se zde několik desítek věřících. Podle informací z chomutovské farnosti se do aktivního 
křesťanského života zapojuje 500 až 600 lidí. Celkově má Chomutov na starosti jedenáct 
farností s třinácti kostely a více jak 10 000 členy.  
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   Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie, faru a radnici v pozadí. 
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        Slavnostní okamžiky biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

 
 
Malou skupinku věřících v počtu 25 – 30 má řecko-katolická církev, které římsko-

katolická církev zapůjčuje kostel sv. Barbory v Horní Vsi. Zde se tito lidé setkávají na mši 
jedenkrát v týdnu. Tyto věrouky se příliš neliší.  

Pravoslavná církev slouží bohoslužby v kostele sv. Ducha v Hálkově ulici a její 
členové se scházejí ve farní budově v ulici Dukelská. Větší část pravoslavných tvoří lidé 
původem ze Slovenska, Ukrajiny či Bulharska. V okrese je to asi tisícovka rodin, bohoslužby 
jedenkrát za týden přitom navštěvuje zhruba 50 – 60 lidí, o církevních svátcích, na které je 
kladen důraz, až dvě stě.  

Církev československá husitská sídlí ve sborovém domě ve Zborovské ulici, kostel, 
který kdysi využívali s Církví českobratrskou evangelickou, totiž padl k zemi při výstavbě 
městských lázní v roce 1972. Věřící této tradiční církve se scházejí v malém počtu 6 až 10 lidí 
a prakticky o nich není nic dalšího vědět. Aktivnější je Církev českobratrská evangelická, 
která pořádá i akce pro veřejnost, zejména hudební koncerty, a působí zde aktivně asi padesát 
lidí. Na bohoslužby do domu v ulici 28. října  chodí  pravidelně 15 až 20 lidí, členů je přitom 
na dvě stovky. Chomutovská církevní obec má úzké vazby s evangelickou církví v Sasku, se 
kterou pořádá též společné akce v česko-německém jazyce. Sborovou místnost evangelíci  
poskytují i Adventistům sedmého dne, kteří se tak mohou scházet jedenkrát týdně. Tato 
malá církev čítá 25 členů, z toho 20 aktivních.  

Církev bratrská má svůj sborový dům v ulici Na Příkopech a také propůjčuje 
modlitebnu Bratrské jednotě baptistů. Církev bratrská je ustanovena jako stanice, protože je 
součástí sboru v Mostě. V Chomutově má 19 členů převážně vysokého věku. K bohoslužbám 
proto přichází jen 12 až 15 lidí.  

Bratrská jednota baptistů je v Chomutově také pouhou stanicí, a to obce v Žatci. Má 
zde 10 až 12 lidí, bohoslužby se konají jen jednou do měsíce, když přicházejí 4 aktivní 
členové. 

V Chomutově též působí Církev bez hranic (Apoštolská církev), která využívá 
prostor v Cihlářské ulici (jedno patro bývalé školky). Zde se scházejí většinou mladé rodiny, 
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jedná se totiž o poměrně mladou církev, která přitahuje právě svým moderním stylem. Děti 
zde mají dost prostoru pro hru, dospělí připravují občerstvení, pouštějí si muziku a 
samozřejmě si povídají a sdílejí své zkušenosti. Přijít může kdokoliv, kdo hledá skupinu lidí 
podobně smýšlejících. Tato církev je rovněž otevřená pro další zájemce, pořádají se zde různé 
akce pro příchozí jako je třeba vlastnoruční výroba adventní výzdoby. Bohoslužby se pak 
konají v neděli od 9,30 hodin. Působí zde na 60 aktivních členů.        

A nesmíme zapomenout na jehovisty. Ti jsou již pověstní tím, že nabízejí svojí víru 
v ulicích města. Oblíbeným místem jejich propagátorů je vstup do městského parku a vstup do 
jednoho z hlavních průchodů v kruhovém objezdu, kde členové této skupiny nabízejí svůj 
propagační materiál s názvem Strážní věž. Činí tak v poklidu, ochotni si s každým zájemcem 
popovídat a nejspíše ho hned i pozvat do jejich modlitebny, která funguje v nově postavené 
budově na Březenecké. Nevím, zda je u těchto věřících třeba používat termín „sekta“, 
svobodně se přidali k určitému světonázoru a pokud se chtějí podřizovat určitým zákazům či 
prostě pravidlům, je to čistě jejich věc. Obecně známé tedy je, že tato víra přináší mnohdy 
problémy do rodin, kdy jeden z rodiny se stane věřícím a vnucuje pak svoje vidění světa i 
určité zvyky ostatním členům, kterým se to líbit nemusí. Trpět tím mohou i děti, které díky 
víře svých rodičů neslaví vánoce a nejspíš tento světonázor těžko vysvětlují svým 
vrstevníkům ve škole. Dospělí pak činí rozhodnutí o tom, že odmítají přijmout krev, a to 
ověřením svého podpisu pod prohlášením v průkazu, který předkládají při ošetření 
v nemocnici. 

Křesťanské církve si v Chomutově dnes žijí potichu a nenápadně. Snad jedinou větší 
aktivitou, kdy se veřejně nahlas ozvali římští katolíci – konkrétně tedy představitelé 
Děkanského úřadu - byla výstava fotografií v kostele sv. Ignáce, při níž byly zároveň do 
tohoto duchovního prostoru instalovány erotické pomůcky v podobě nafukovacích panen. Na 
pořádající Středisko knihovnických a kulturních služeb, které má tento kostel ve správě, se 
nezlobili jen duchovní, ale i řada návštěvníků kostela. Někteří z nich totiž přišli za poslechem 
duchovní hudby, kdy do Chomutova zavítal sbor litoměřických učitelů, a přitom byli 
nedobrovolně konfrontováni s tímto moderním uměním. I když fotografové z Německa 
vysvětlovali písemně svůj záměr, který obhajovala i ředitelka tohoto zařízení Marie 
Laurinová, tak většina návštěvníků hudebního koncertu byla nemile překvapena. Někteří sice 
reagovali smíchem, jsme už přece jen zvyklí na leccos. Vidět ovšem v kostele, který má 
dodnes barokní ráz a svou důstojnost, vznášet se výrobky ze sex shopu, je něco dosud 
nevídaného. Tento „doplněk“ výstavy fotografií byl přitom nepřehlédnutelný, neboť autoři 
výstavy využili velký prostor hlavní lodi kostela, kde ve výšce připevnily ony „panny“ na 
silonových nitích, takže se nám tu vznášeli nejen barokní andílci. Osobně jsem byla tímto 
divadlem až zaskočena, domnívala jsem se, že kurátoři SKKS při výběru prostoru pro 
konkrétní výstavu berou v potaz i výjimečnost právě kostela sv. Ignáce. Nejspíš tedy právě o 
tuto konfrontaci autorům výstavy šlo a tak mohli být spokojeni s ohlasem, kdy se o výstavě 
mluvilo v médiích i na veřejnosti více, než bývá u jakéhokoliv druhu dnešního umění běžné.  

Nakonec si cestu do kostela a za výstavou našlo více lidí, kteří si mohli sami učinit 
svůj názor, což je samozřejmě dobře. Moderní umění má své opodstatnění a jak se říká, že vše 
zlé je k něčemu dobré, tak to zcela jistě platí i v tomto případě.  Kostel potřebuje pozornost a 
naštěstí se nacházejí lidé, kteří jej dotvářejí v původním duchu, kus poctivé práce v tomto 
směru již odvedla výtvarnice Marie Svobodová, o jejíchž obrazech, které nahrazují ztracené 
originály, jsem psala v loňském kronikářském zápise. V kostele je nyní také obraz od Václava 
Suchopárka, který rovněž ctí křesťanské tradice.  Zmínila jsem se také o sošce Jezulátka, 
kterou sem dal mecenáš Claudio Melotto. Toto dotváření interiéru kostela v původním duchu 
může být a také je výzvou pro další současné výtvarníky,  kteří sem mohou vnášet svoje 
vnímání duchovnosti.  A to je důležité, takže buďme rádi za svobodu vyjadřování, kterou dnes 
máme. 
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V Chomutově jsou tak jako v jiných českých městech oblíbená i východní či jiná 

náboženství nebo duchovní proudy. Jedná se většinou o vysloveně osobní věc, informace o 
tom, že se sympatizanti těchto hnutí u nás scházejí a 
společně věnují duchovní práci, mám jen sporadické. 
Veřejně (internetové stránky, články v tisku) o sobě 
dávají vědět vyznavači Diamantové cesty buddhismu, 
kteří se scházejí v  Tiger Relax Clubu v ulici Pod 
Břízami 5597. Zde se každou neděli od 20,00 hodin 
konají společné meditace. Tento klub tedy slouží 
zejména jako sportovní centrum se zaměřením na 
bojové sporty. Jeho zakladatelem je Ing. Martin 
Matouš, Mistr Evropy 1995, 1997, 2000 a prezident 
Allkampf-Jitsu pro ČR (na snímku).  

 
Funguje zde zkušený tým instruktorů, kteří  

navazují na sportovní výsledky a zkušenosti AEKA 
Sport Clubu - bývalé Fitness centrum v Jirkově a Školy 
bojových umění.  

 
Mladí lidé, kteří často vyznávají alternativní způsob života, si oblíbili čajovny. 

V Chomutově dnes fungují, pokud jsem si všimla, již tři. První byla založena  před několika 
lety v ulici Na Příkopech (na snímku), nese název Dobrá čajovna.  

 
       

          
 

 
K ní v loňském roce přibyla další čajovna v této ulici, a to podnik s názvem Alibaba. Zde je 
prostor starého domu zajímavě vybaven klasickými koberci z Asie na zdech a dalším 
vybavením, které vytváří pohodlný a příjemný prostor k povídání i odpočinku. Třetí čajovnou 
je sklepní prostor v jednom z domů ve Školní ulici, který je pro změnu situován do oblasti 
starého Egypta. Všechny tři čajovny nabízejí příjemný prostor bez nikotinového dýmu, který 
mnohé z nás obtěžuje v klasických restauracích. Čajovnami se většinou line mírnější a libější 
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vůně různých typů tabáku, který se zde kouří s pomocí vodních dýmek. Prostor čajovny se 
stává též prostorem duchovním, setkávají se zde příznivci různých typů alternativní léčby či 
duchovních nauk, konají se i přednášky na různá témata.  

 Některé přednášky se konají i v prostorách Střediska knihovnických a kulturních 
služeb nebo například v jedné ze základní škol, kde se odpoledne po vyučování jednou za čas 
scházejí příznivci pražského léčitele Tomáše Pfeiffera, který objíždí česká města se svojí 
přednáškou založenou na filozofii Univerzity Bytí. Pan Pfeiffer, kterého mnozí z nás pamatují 
dokonce z televizních obrazovek, kde rukama předával lidem léčivou energii, zavítal do 
Chomutova i závěrem roku, a to v rámci koncertu s Vodnářským zvonem. Koncert se 
uskutečnil 5. 12. v Městském divadle za celkem slušného zájmu i ohlasu přítomných.  

 

 
 
 
Několik léčitelů působí i přímo v Chomutově. Pacienti je nacházejí jednak díky 

reklamě v místním tisku nebo na doporučení. Všichni samozřejmě s jejich službami spokojeni 
nejsou, CV týden nedávno zveřejnil stížnost jistých dvou žen důchodového věku, kterým se 
nelíbila jak slova léčitele, tak i to, že za snad pouhých 200 Kč od něj požadovaných toho 
obdržely velmi málo. Osobně se domnívám, že léčitel nepochybil, když oněm ženám řekl, že 
by se hlavně neměly tak přejídat. Jestli přitom zvolil slova poněkud tvrdší, tak se mu ani nelze 
divit, že mu došla trpělivost. Pacienti totiž často požadují doslova zázraky, aniž by se sami 
jakkoliv na své léčbě podíleli. Osobně jsem se setkala s jednou duchovní terapeutkou, která 
dříve spolupracovala se známou osobností MUDr. Josefem Jonášem. Tento původně 
chomutovský lékař již krátce po roce 1989 začal popularizovat možnosti a poznání východní 
medicíny a v současné době vytvořil a rozšiřuje vlastní metodu detoxikace organizmu 
s pomocí diagnostického přístroje EAV a bylinných preparátů. Pan Jonáš dnes působí 
zejména v Praze a také propaguje svoji metodu na akcích po celé republice.   

Informace o možnostech celostní medicíny do Chomutova letos přivezli světoví 
odborníci jako je Yoji Onishi z Japonska. Instruktorský kurz Meridiline, který se uskutečnil 
v divadle, byl určen účastníkům z 12 zemí, například Íránu, Saudské Arábie, Turecka i České 
republiky. Učili se jej fyzioterapeuté, doktoři medicíny i estetičtí terapeuti. Profesoři 
z Japonska, Polska a Itálie seznamovali s metodou uzdravování pomocí meridián testu, který 
je založen na dvě stě let staré metodě, využívající dráhy meridiánů. „Svět medicíny směřuje 
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k průlomu,“ uvedl profesor Yoji Onishi. „Bude se na tělo dívat z jiného úhlu než dosud. 
Západní medicína se snaží nahlédnout do mikrosvěta, do vnitřku těla. Východní se dívá 
holisticky na jeho povrch a snaží se zachytit ducha, který vyzařuje z těla.“ Projekt podpořil 
italský podnikatel Claudio Melotto, který chystá na Chomutovsku založit středisko pro 
vzdělávání, kulturu a výzkum, kde se bude scházet mládež celého světa.  

V Chomutově znám též několik lidí, kteří pracují s léčebnou energií zvanou reiki. 
Nakolik jsou při svém působení úspěšní nedovedu posoudit, vždy totiž záleží na tom, zda 
pacient té které terapii sám věří, pak se vyléčí i sám o sobě. Náš vlastní organismus má 
obrovské schopnosti a možnosti, které se teprve učíme poznávat.  

Je dost dobře možné, že až budou tyto řádky číst lidé za několik desítek let, tak se 
budou pobaveně usmívat, jak jsme byli „zabednění“. Popisuji zde přitom osobně a poctivě 
svojí současnou zkušenost, která mým současníkům může připadat až příliš subjektivní či 
alternativní. Realita roku 2007 je ovšem taková, že v Chomutově zatím nefunguje jediná 
vegetariánská jídelna, všechny restaurace (a je jich požehnaně) nabízejí „klasické“ minutky, 
což většinou znamená smažené maso s přílohou nebo denní nabídku, která se skládá opět z 
„klasické“ stravy, což jsou povětšinou různé varianty vepřo-knedla-zela. Nabídka 
vegetariánských pokrmů tak většinou sestává pouze ze smaženého sýra či květáku nebo 
zeleninových salátů, které nepůsobí příliš čerstvě.  Také obliba alkoholu a nikotinu je velká. 
Většina lidí prostě žije postaru a pak se diví, že tělo začne stávkovat. Díky nezdravé stravě a 
vůbec životnímu stylu se nám pak nevyhýbají onkologická či jiná závažná onemocnění.  

Jak to vypadá, tak nejvíc rozumu mají naše děti. Ukázaly to i na výtvarné výstavě, kdy 
na téma „Jsem v pohodě“, kterou vyhlásila pedagogicko-psychologická poradna, namalovaly 

obraz s názvem „Jsme na 
jedné lodi“. Jedná se o 
dílko žáků ZŠ 
Havlíčkova. Vystaveno 
bylo spolu s dalšími 
příjemnými dětskými 
pracemi v chodbě SKKS 
vedle naučného oddělení. 

A právě taková  
výtvarná činnost dětí má 
co říct i nám dospělým, 
někdy se mi dokonce zdá 
lepší než tvorba 

dospělých 
(vystudovaných) 

výtvarníků. Je totiž 
tvořená s čistým srdcem, 
dokud jej naše děti mají. 
Než je my, dospělí, 
nepoškodíme naší 
mnohdy ne zrovna 
moudrou výchovou.  
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Nejúspěšnější sportovci 
 
 

Anketa o Nejlepšího sportovce Chomutovska, kterou pořádají sportovní kluby, 
novináři a fanoušci, dopadla letos následovně:  
 
Jednotlivci dospělí 
 

1. Jan Přibyl, softbal Sportclub 80 Chomutov    
2. Lubomír Vrbenský, softbal Sportclub 80 Chomutov   
3. Štěpán Bernátek, pozemní hokej SK HOCKEY CLUB Kadaň 
4. Ladislav Boušek, lední hokej KLH Chomutov  
5. Vojtěch Kukla, zápas ASK VALZAP Chomutov   
6. Luboš Horčička, lední hokej KLH Chomutov   
7. Stanislav Mikšovic, lední hokej KLH Chomutov   
8. Václav Svoboda, softbal Sportclub 80 Chomutov   
9. Milan Doksanský, basketbal BK Chomutov  
10. Radek Zaťko, fotbal FC Chomutov    

 
Kolektivy dospělí 
 

1. KLH Chomutov, lední hokej   
2. Sportclub 80 Chomutov, oddíl softbalu  (Beavers Chomutov) 
3. TJ VEROS Chomutov, volejbal    

 
Jednotlivci mládež 
 

1. Marcela Krauzová, kanoistika Sportclub 80 Chomutov  
2. Simona Baumrtová, plavání TJ Slavie Chomutov    
3. Michal Bečvář, atletika TJ VTŽ Chomutov    

 
Kolektivy mládež 
 

1. Volejbalový klub Ervěnice, volejbal    
2. Hokejový klub Klášterec nad Ohří, lední hokej  
3. VEKIBOX Chomutov, box      

 
Masters 
 

1. Michaela Fridrychová, kanoistika Sportclub 80 Chomutov   
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Krasobruslařský klub 
 
 Pod vedením trenérek Evy Budínské a Martiny Jelínkové se na chomutovském 
zimním stadionu věnují krasobruslení děti od 4 let. V průběhu roku pak získávají první 
závodnické zkušenosti na nejrůznějších akcích v republice. Na Krajském přeboru v Litvínově 
dne 25. března se povedlo chomutovským svěřencům vybojovat hned tři medaile a jeden titul 
Krajského přeborníka. Krajskou přebornicí se stala Eliška Kulhánková v kategorii nováčci. 
Medailová umístění pak dále obsadili - Terezka Bendlová (3. místo v kategorii přípravka - 
jízdy), Pavlína Pelešková (2. místo v žačkách mladších) a Milan Soukup (2. místo v kategorii 
žáci).  
 Výkonnost mladých krasobruslařů roste pozvolna a na dobré výsledky se čeká i 
několik let. Krasobruslařské mládí trénuje několik dní v týdnu od 6,00 do 7,00 hodin, jednu 
hodinu v sobotu či v neděli a  dvě hodiny odpoledne v týdnu v tělocvičně. Předsedou klubu je 
Daniel Kulhánek, sponzorem Severočeské doly a Město Chomutov.  
 
 

                               
 
TJ ZŠ SPV Chomutov 
 
 Pod hlavičkou této tělovýchovné jednoty, která má zázemí na 4. základní škole, trénují 
i chomutovští „Prdi“ jako součást kolektivu Hobérů a Hobčat. A právě tito gymnasté, kteří 
rozdávají dobrou náladu svými představeními na nejrůznějších sportovních či kulturních 
akcích, reprezentovali letos spolu s dalšími českými reprezentačními skupinami naši zemi na 
Gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu. Toto vystoupení bylo přitom již třetím vystoupením 
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chomutovských sportovců na světové gymnaestrádě. Tu organizuje každé čtyři roky asociace 
Sportu pro všechny. Chomutovští Prdi (na snímku) mají za sebou navíc i vystupování v České 
televizi, kdy se zúčastnili pořadu Hodina pravdy, kdy na chomutovském náměstí vytvořili 
vlastními těly pyramidu o třech stupních. 
  
 

               
 
Sport pro všechny se hlásí k odkazu Dr. Miroslava Tyrše a jeho následovníků.  
„Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad 
zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou 
kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita 
přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na 
optimální úrovni, říkají cvičitelé, kterých v České republice působí v nejrůznějších třídách a 
specializacích více než 20 tisíc. Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům 
pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, 
rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení a pobyt v přírodě, taneční 
sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, 
přetláčení rukou a další experimentální aktivity. ČASPV má v současné době na 
dvěstěpadesát tisíc registrovaných členů. 
 
 
Úspěšní cyklisté z Exejeans Chomutov 
 
 Cyklisté klubu Exejeans Chomutov prokázali své kvality i na celostátním měření sil, 
kterým bylo Mistrovství České republiky kategorií masters. Mistrem v silničním závodě se 
totiž stal Chomutovák Petr Hennlich, a to v kategorii čtyřicetiletých.  
 Jelo se na středočeském okruhu z Bělče přes Bratronice a Nižbor o délce 94,5 km. 
Vítězný Petr Hennlich ujel tuto trasu v čase 2:33:40 hodin. V malém odstupu za ním dorazil 
další chomutovský reprezentant Karel Krejčí, klasifikovaný na 6. místě. Dobře se dařilo i 
chomutovskému závodníkovi  Olegu Hujovi, který se umístil jako 4. v závodě padesátiletých.   
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Snímek vítězů a medailistů všech kategorií, Petr Hennlich druhý zprava. 
 

Klub je součástí Severočeské amatérské ligy, která organizuje v průběhu roku řadu 
soutěží pro všechny věkové kategorie závodníků. Název klubu pak dává vědět o současném 
sponzorovi.   
 
Softbalisté opět s tituly 
 
 Další sezona softbalistů SC 80 Beavers Chomutov se po problémech s několika 
zraněními a poklesem formy nakonec vydařila, kdy na domácím hřišti pod trenérským 
vedením Jaroslava Mikulce chomutovští vyhráli ligu ČR. Stalo se tak již po osmé za 
posledních deset let. Hráči se přitom potýkali nejen se zraněními, problémem byly i studijní a 
pracovní povinnosti některých hráčů. Klíčovou osobou vítězného utkání nad týmem Spektrum 
Praha byl Luboš Vrbenský.  
 Nejlepší hráči klubu – Vrbenský, Přibyl, Svoboda a Matuška v průběhu sezony posílili 
národní mužstvo, kterému se ovšem jako celku příliš nedařilo  a v konkurenci světových týmů 
na Světovém poháru skončilo na 5. místě. Následoval další reprezentační vrchol, evropský 
šampionát v Holandsku, kde  národním tým dotvořili chomutovští Matuška a Vrba a společně 
se podařilo obhajovat evropské zlato. Jako tým si chomutovští Bobři vedli velmi dobře na 
mezinárodním měření sil v podobě Poháru vítězů pohárů v Liberci, kde obsadili 2. příčku. 
 Chomutovské hřiště na ZŠ v ulici Akademika Heyrovského se letos navíc stalo 
dějištěm přípravného zápasu české reprezentace s Japonskem Světového poháru mužů, který 
se poté konal 18. až 24. června. Dosavadní zkušenost s Japonci přitom hovořila o tom, že se 
jedná o velmi kvalitního soupeře, kdy zkušenost s nimi měl kapitán reprezentace Jan Přibyl, 
opora SC Beavers. V tomto utkání se v dresu národního týmu představili i další tři hráči a to 
Lubomír Vrbenský, Roman Matuška a Václav Svoboda.     
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Vánoce  
 
 Milou chomutovskou tradicí se stalo zdobení vánočních stromků před městskou věží, 
kterou pro naši veřejnost chystají děti z mateřských škol. A protože jde o ozdoby vytvářené 
přímo dětmi,  které přitom využívají s fantazií třeba i odpadový materiál (plastové lahvičky od 
jogurtů), tak jsem letos v době, kdy krásně svítilo sluníčko, jejich tvorbu takto 
zdokumentovala:  
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Jedno předvánoční ráno na náměstí 1. máje. 
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Integrace středních škol 

 
 Optimalizace školství probíhá i u škol středních, nejedná se o rušení, ale o slučování 

jednotlivých škol. K 1. září letošního roku byla sloučena dosavadní chomutovská Obchodní 

akademie, jirkovské Odborné učiliště a Praktická škola a údlická Integrovaná střední škola 

v Obchodní akademii, Střední odbornou školu gastronomie a Střední odborné učiliště se 

sídlem v Chomutově na Černovické ulici.  

Nově vzniklá státní škola je zařazena do systému páteřních škol Ústeckého kraje a je 

koncipovaná jako střední škola s širokým spektrem vyučovaných oborů. Zřizovatelem školy 

je Ústecký kraj.  

Maturitní obory: 

 Obchodní akademie (denní nebo dálková forma vzdělávání) 

 Hotelnictví a turismus (denní forma vzdělávání) 

 Podnikání (nástavbové studium po vyučení – denní, dálkové) 

Tříleté obory: 

 Pekař, Cukrář-výroba, Řezník-uzenář 

 Farmář, Krajinář, Zemědělec-hospodyňka 

 Kuchař, Kuchař-číšník pro pohostinství, Číšník-servírka 

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních-pečovatelské práce, Kuchařské práce, 

Farmářské práce, Obráběcí práce, Opravářské práce, Zahradnické práce, Zednické práce, 

Tesařské a truhlářské práce, Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Šití oděvů 

Dvouleté obory: 

Provoz společného stravování, Potravinářská výroba, Obchodní provoz, Zemědělská výroba, 

Sadovnické a květinářské práce (pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Vyučování probíhá na pracovištích Chomutov, Údlice a Jirkov (v původních školách), takţe 

studentů se tato organizační změna prakticky nedotkla.  

Škola má moderní, nově rekonstruovaná pracoviště pro odborný výcvik 

potravinářských a gastronomických oborů, vlastní pekárnu, provozuje ţákovský bufet, dílny 

pro technické a zemědělské obory. Zemědělské obory mají k dispozici rozsáhlá školní pole, 

cvičnou zahradu a sad, spolu s technicky zaměřenými obory vyuţívají školní dílny. 

Vzdělávací program je obohacován zahraničními stáţemi.  

Na škole téţ probíhají ve spolupráci s úřadem práce rekvalifikační kurzy zaměřené 

na podnikání v zemědělství, práci s PC, šití, strojní obrábění a svářečské kurzy. 
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Ve volném čase mají studenti k dispozici bezplatný internet, počítačové učebny pro 

studium i zábavu, moderní víceúčelovou sportovní halu. Škola organizuje řadu akcí 

zaměřených na všestranný rozvoj mladé osobnosti – sportovní soutěţe, podpora zájmové 

umělecké činnosti ţáků, návštěvy divadel, víkendové a prázdninové výlety, letní tábory pro 

mládeţ, ekologické aktivity, školní olympijské hry. Ve škole pracují krouţky zaměřené na 

zájemce o sportovní aktivity, a to volejbal, florbal, košíková, stolní tenis, kalanetika, cvičení 

na míčích a tradiční posilovna. Oblíbená je také vodácká turistika. Turistický krouţek pořádá 

během roku celou škálu akcí zaměřených nejen na rekreaci, ale obsahující i prvky podporující 

vztah mládeţe k ţivotnímu prostředí. Ţáci, kteří nemají vztah ke sportu, se mohou realizovat  

v krouţcích zaměřených na umění. Rozšířená je keramika, ale i šití, široké moţnosti nabízí i 

krouţek hudební. 

 Ředitelem školy je Ing. Karel Prager, škola sídlí v ulici Černovická 2901/26. 

 

           
                

                                         Studentky obchodní akademie při absolvování státnice. 

 

 

Začátkem školního roku 2007/2008 byl dán studentům do uţívání nově 

zrekonstruovaný domov mládeţe na Palackého ulici při Střední škole energetické a stavební 

Chomutov (Na Průhoně 4800, Chomutov). Zásadní změnou jsou pokoje pouze jedno aţ 

dvoulůţkové s vlastním příslušenstvím místo dřívějších místností se čtyřmi aţ pěti postelemi 

a společnými koupelnami a toaletami na chodbě. Tato rekonstrukce vyšla na šestačtyřicet 

miliónů korun, které poskytl zřizovatel Ústecký kraj, z části pak rekonstrukci financovala 

sama škola. Vloni byla přitom rekonstruována i školní jídelna. Kapacita domova mládeţe  je 

56 míst, stravovací kapacita aţ osm set jídel. Jídelna má celodenní reţim, poskytuje tedy 
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snídaně, obědy i večeře. „Obě zařízení slouţí ţákům všech středních škol města Chomutova,“ 

uvedl ředitel SŠES Mgr. Jan Mareš.  

 

 Škola integruje obory vzdělání původní Integrované střední školy energetické 

Chomutov a Střední školy stavební Chomutov, které se k 1. září 2007 spojily v moderní 

centrum celoţivotního vzdělávání. V současné době nabízí:  čtyřleté interdisciplinární 

studium v oborech zakončených maturitní zkouškou: mechanik elektronik (profilace na 

programovatelné technologie – Siemens LOGO apod., elektropneumatické systémy a 

zabezpečovací systémy), strojník poţární techniky, strojírenská a elektrotechnická zařízení, 

mechatronika, mechanik silnoproudých zařízení, nábytkářská a dřevařská výroba a mechanik 

instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Tříleté studium v oborech zakončených 

závěrečnou zkouškou s výučním 

listem: elektrikář, zámečník (zaměření 

poţární technika a stroje a zařízení), 

instalatér, klempíř pro stavební výrobu, 

lakýrník, truhlář, tesař, montér suchých 

staveb, zedník, zednické a tesařské 

práce, čalouník. Nástavbové studium 

(pro absolventy tříletých oborů) 

s maturitní zkouškou: podnikání, 

elektrotechnika, provozní technika 

(poţární ochrana a provozuschopnost 

strojů a zařízení), stavební provoz. 

 

 

 

Internetová kavárna a knihovna školy. 

 

 Škola pořádala pravidelně dny otevřených dveří a účastnila se prezentačních výstav 

škol nejen v Chomutově, ale i v okolních okresních městech. Nabízela přitom nejen bezplatné 

vyučování a bezplatné vybavení ţáků ochrannými pomůckami, ale také řadu dalších aktivit, 

jako je například účast na nejrůznějších školských projektech v rámci EU.  

Jednou z aktivit byla i účast na mezinárodní výstavě Pragoalarm/Pragosec, coţ je 

mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a sluţeb, poţární ochrany a 

záchranných zařízení. Zde měla kromě komerčních firem a společností své zastoupení i 

organizace CSE, coţ je sdruţení středních odborných škol zabývajících se výukou 

zabezpečovacích systémů. Integrovaná střední škola energetická se vloni stala řádným členem 

tohoto sdruţení.  

Součástí veletrhu byla jiţ tradičně soutěţ ţáků středních škol AlarmCup 2007. 

Letošním tématem soutěţe byly moderní IP kamerové systémy. ISŠE reprezentoval ţák 

třetího ročníku oboru Mechanik elektronik Petr Černý a obsadil krásné 3. místo.   

 

Na základě pověření Českého svazu zaměstnavatelů v energetice se  v prostorách ISŠE 

v ulici Na Průhoně ve dnech 12. března aţ 14. března 2007 uskutečnila celostátní přehlídka 

odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů středních škol České a Slovenské 

republiky. Zúčastnila se soutěţní druţstva: SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou, SOU 

elektrotechnické Plzeň, SOU energetické Praha, COPTH Praha, SŠ elektrotechnická Ostrava, 

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou, Střední průmyslová škola technická a SOU 

technické Třebíč, ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Hradec Králové, SOŠ a SOU Dubno - Příbram, 
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SPŠ dopravní a SOU Praha, ISŠTE Sokolov, SOU energetické Velké Kapušany (SK), SOU 

energetické Ţilina (SK) a  SOU energetické Trnava (SK), coţ představovalo 90 účastníků.  

         

               Jeden ze soutěžích studentů při předvádění hotové práce. 

Škola má v současnosti necelou tisícovku ţáků, přitom kapacita je o 500 míst vyšší. 

Škola disponuje hned třemi domovy mládeţe, v nichţ můţe být ubytováno 223 ţáků. Dvě 

školní jídelny jsou schopny připravovat 1 200 hlavních jídel. Tyto ubytovací i stravovací 

kapacity jsou přitom k dispozici studentům všech středních škol a ubytování je nabízeno i 

místním vysokoškolákům.  Škola se začátkem roku stala drţitelem certifikátu jakosti ISO. 
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola 
 

Založení průmyslové školy v Chomutově je bezprostředně spjato s intenzivním 
rozvojem průmyslu ve městě na samém počátku 70. let 19. století. Plány pro první budovu 
školy vytvořil stavební a strojní inženýr Theodor Reuter, který se stal také prvním ředitelem 
školy. Slavnostní položení základního kamene k novostavbě se konalo 16. července 1874. 
Náklady na stavbu, prováděnou městem ve vlastní režii, činily 70 000 rakouských zlatých. 
Budova stála v tehdejší Pražské ulici, byla přízemní a měla celkem 17 místností. V přesném 
stanovení dne otevření školy se dostupné prameny rozcházejí, stalo se tak 24. nebo 26. října 
1874.   

Z novodobé historie školy je dobré připomenout rok 1989, kdy se ředitelem školy  stal 
ing. Josef Hassmann, CSc. V době jeho působení došlo k rozsáhlé rekonstrukci celé budovy 
školy i k podstatným změnám v systému studia. Zcela zásadní změny v systému výuky však 
byly zahájeny ve školním roce 1992-93, kdy začal probíhat experiment, jehož cílem bylo 
usnadnit rozhodování budoucích žáků školy o jejich profesionální orientaci. Experiment 
spočíval v zavedení jednoho univerzálního interdisciplinárního oboru nazvaného 
"Elektrotechnika a strojírenství".  Systém experimentu fungoval tak, že do tohoto oboru se 
hlásili všichni zájemci o studium na SPŠ, aniž by si museli vybírat konkrétní specializaci. 
Studium zůstalo zachováno jako čtyřleté, ale jeho organizace se změnila. První dva roky byly 
společné pro všechny žáky a svým obsahem vytvářely nezbytný základ technických znalostí a 
dovedností pro další konkrétně zaměřenou výuku. Na základě osobního zájmu a prospěchu 
potom žák po absolvování prvních dvou let studia volil jednu ze čtyř možných specializací, 
které v této době odpovídaly dřívějším čtyřem oborům. Tento nový model umožnil žákům 
během prvních dvou let poznat základy budoucích specializací a tím přispěl k jejich snazšímu 
a lepšímu rozhodování.  

Druhou významnou změnu představuje otevření vyšší odborné školy, k němuž došlo 
také ve školním roce 1992-93. Jedná se o tříleté pomaturitní denní studium, jehož absolvent 
získává titul Diplomovaný specialista v oboru - DIS. Nejprve vyšší odborná škola nabízela 
dva obory: Automatizované strojírenské konstrukce a Informatika ve státní správě.  

Na základě konkurzního řízení odešel k 31. 12. 1996 ze školy stávající ředitel ing. 
Josef Hassmann, CSc. a od roku 1997 byl novým ředitelem jmenován ing. Jiří Lorenc ml., 
který tuto funkci vykonával do roku 2005. Za jeho působení pokračovala rozsáhlá 
rekonstrukce budovy školy, při níž přibyla řada odborných učeben a pracovišť a budova školy 
dovršila svou současnou podobu. Výuka na střední škole skončila 6 let trvající experiment a 
od školního roku 1999-2000 přešla na výuku podle řádných osnov. Organizace výuky zůstala 
stejná jako v době experimentu, totožný zůstal i název jediného oboru: "Elektrotechnika a  
strojírenství"  s možností volby ze 6 specializací. Vyšší odborná škola dokončila evaluaci a 
získala certifikát vysoké kvality vyššího odborného studia s nabídkou čtyř studijních oborů.  

Od školního roku 2002/2003 byla zahájena výuka studijního programu bakalářského 
studia "Řízení výroby" pod vedením Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po 
skončení studia lze přímo navázat magisterskými a inženýrskými studii. Škola se tak stává 
významnou školou v regionu, kde lze získat střední, vyšší a vysoké vzdělání v jednom 
vzdělávacím komplexu.  
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V současné době se  škola rozhodla v souladu s rostoucím trendem specializovaných 
profesních certifikací rozšířit svou nabídku studentům i tímto směrem. Od roku 2002 tak 
mohou studenti všech specializací během studia získat certifikát společnosti Autodesk: 
Autodesk Academia Certificate, který prokazuje jejich znalosti v oblasti CAD/CAM 
technologií a jejich použití při automatizovaném návrhu strojírenských konstrukcí. V 
souvislosti s touto aktivitou škola v tomto roce pořádala prestižní soutěž Autodesk Academia 
iDESIGN, při které změřili své síly studenti z celé republiky při řešení úloh právě s využitím 
CAD/CAM technologií.  

Dalším ze skupiny certifikát ů, které mohou studenti školy získat, je evropsky 
uznávaný European Computer Driving Licence, tzv. "řidičák na počítač". Tento certifikát 
potvrzuje znalosti svého majitele v oblasti uživatelských znalostí využití výpočetní techniky. 
Díky vlastním lektorům, kteří mají osvědčení zkušebního komisaře, nabízí škola tuto 
certifikaci nejen svým studentům, ale také široké veřejnosti, včetně organizace přípravných 
kurzů.  

V roce 2003 získala škola v rámci rozšiřování nabídky studia ve spolupráci se 
Západočeskou univerzitou v Plzni statut Local Cisco Networking Academy, díky čemuž 
byla rozšířena výuka v oblasti počítačových sítí o čtyřsemestrové studium v rámci programu 
Cisco Certified Networking Associate. Po absolvování tohoto studia má student možnost 
získat celosvětově uznávaný certifikát prokazující jeho znalosti v oblasti návrhu a správy sítí 
malého a středního rozsahu. Pro zajištění praktických cvičení v tomto programu škola z 
vlastních prostředků zakoupila soubor síťových zařízení a započala přestavbu jedné z 
laboratoří výpočetní techniky pro umožnění plnohodnotné praktické výuky v oblasti 
počítačových sítí. Tato přestavba byla dokončena v roce 2004.  

V rámci spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně byla počínaje školním rokem 
2005/2006 rozšířena nabídka vysokoškolského kombinovaného bakalářského studia o obor 
počítačové modelování ve výrobě, vědě a technice.  

V roce 2005 se Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Chomutov podařilo 
uspět s projektem "Výukové centrum progresivních strojírenských technologií" podaným 
v rámci dotačního program SROP Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu bylo 
získat část finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na spolufinancování 
nákladů pro zřízení centra odborné přípravy v rámci současných CAD/CAM technologií 
určeného pro zkvalitnění přípravy nejen studentů a pedagogů, ale také pro využití firmami v 
regionu.  

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni nabízí SPŠ a VOŠ od roku 2003 
výuku  čtyř semestrů certifikovaného studia v oblasti počítačových sítí v rámci kurzů CCNA 
- Cisco Certified Networking Associate. Studium CCNA je k dispozici i široké odborné 
veřejnosti, ať jako základní školení pro seznámení s principy a správou počítačových sítí, či 
jako specializační školení za účelem prohloubení současných znalostí v oboru počítačových 
sítí.  

SPŠ a VOŠ Chomutov je akreditovaným školicím centrem, které zabezpečuje  
vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu Státní informační politiky ve 
vzdělávání až do ukončení jeho první etapy. V současné době nabízí celkem 25 kurzů 
v oblastech jako je počítačová grafika a digitální fotografie, využití ICT ve výuce fyziky, 
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základy programování CNC strojů, základy operačního systému Linux a řady dalších 
odborností.  

Kvalifikovaní učitelé zajišťují též rekvalifika ční kurzy, které jsou ukončeny 
závěrečnou zkouškou.  Jedná se kurzy Základy obsluhy výpočetní techniky v rozsahu 80 
hodin výuky, Rozšířené základy obsluhy výpočetní techniky v rozsahu 120 hodin, Počítačové 
modelování 3 D či Webmaster.  

 
Ve školním roce 2006/2007 byli žáci SPŠ a VOŠ připravováni na získání 4 

certifikát ů, které jsou uznávány i v zahraničí. Jednalo se o certifikáty: ECDL  (mezinárodní 
certifikát počítačové gramotnosti), Cisco Network Academie (počítačové sítě), Autodesk 
(CAD systémy) a TELC (certifikát znalostí anglického nebo německého jazyka). 

Koncem školního roku 2006/2007 
byl Střední průmyslové škole a Vyšší 
odborné škole Chomutov darován firmou 
Reis Robotics lineární robot RL6. Po 
absolvování odborného školení, které 
zajistila firma Reis Robotics, se od 1. září 
2007 rozběhla výuka na tomto lineárním 
robotu. Výuka je určena převážně 
studentům Automatizačních a 
Výpočetních systémů.  

Ve spolupráci s  Nadací ČEZ se 
připravuje projekt vzdělávání pomocí 
mobilní počítačové učebny založené na 

noteboocích, které použijí žáci a studenti ve standardních učebnách při předmětech, které jsou 
dosud vyučovány tradičními metodami.  

Univerzita J.E.Purkyně - Konzultační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov  
 
 

    Fakulta výrobních technologií a managementu 

Od školního roku 2002/2003 byla zahájena výuka v konzultačním středisku při 
SPŠ a VOŠ Chomutov pod vedením Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konzultační 
středisko vzniklo jako výraz spolupráce mezi SPŠ a VOŠ Chomutov a Ústavem techniky a 
řízení výroby ÚJEP v Ústí nad Labem. Toto aktivita je zaměřena na řešení vzdělanostní 
úrovně v regionech Chomutov, Most, Louny, Klášterec nad Ohří a Kadaň, přičemž by mělo jít 
o první krok ve snaze zřídit v Chomutově plnohodnotné vysokoškolské pracoviště pro další 
zlepšení nabídky vzdělávání v okresu Chomutov.  

V této první etapě byl otevřen bakalářský kombinovaný studijní program strojírenské 
technologie, obor řízení výroby. Společně s tímto studiem je současně možné studium na 
některém z oborů denního studia na VOŠ. Od školního roku 2005/2006 tato aktivita SPŠ a 
VOŠ Chomutov pokračuje otevřením kombinovaného bakalářského studia oboru počítačové 
modelování ve výrobě, vědě a technice.  
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Počínaje školním rokem 2007/2008 se v souvislosti s neustálou snahou o rozšiřování 
nabídky vzdělávání podařilo ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně zajistit otevření 
prezenční formy studia ve studijním programu strojírenská technologie, obor řízení výroby a 
tímto rozšířit nabízenou možnost studia v kombinované formě tohoto studijního programu, 
která je i nadále nabízena.  

 
 

   Přírodov ědecká fakulta 

V akademickém roce 2005/2006 bylo otevřeno nové bakalářské studium v 
kombinované formě ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Chomutově (SPŠ a VOŠ 
Chomutov) obor Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě. Jedná se o tříletý 
bakalářský kombinovaný studijní obor v rámci studijního programu "Fyzika", který bude 
zabezpečovat katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně.  

Na škole je v současné době 23 školních tříd, z toho 17 má SPŠ a 6 VOŠ. Žáků SPŠ 
studuje 424, VOŠ 102.   

 

Studijní obor Elektrotechnika a strojírenství [39-41-M/004] 

Studium je čtyřleté, denní. První dva ročníky studia jsou společné pro všechny 
specializace a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností. Na 
základě osobního zájmu a prospěchu si student po absolvování prvních dvou let studia volí 
jednu ze šesti možných specializací. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou.  

Náplň specializací: Automatizační systémy, Automatizovaná konstrukce ve 
strojírenství, Silnoproudá elektrotechnika, Výpočetní systémy, Elektronická a sdělovací 
technika a Digitální telekomunikační technika. 

Žáci mají možnost se dále vzdělávat v odborných kroužcích či se odreagovat sportem. 
Dobře funguje také klub, který si žáci vyšších ročníků sami spravují, a mohou zde trávit volný 
čas.   
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Gymnázium  
 

 

Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel  z 

Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl 

zaloţit v Chomutově jezuitskou školu. Poté byl důleţitým mezníkem rok 1932, kdy se 

německé gymnázium stěhovalo do nově postavené (současné) budovy. České gymnázium 

bylo přitom zaloţeno v  r. 1935. Budovy nemělo, třídy fungovaly v Masarykově škole a 

později v pronajatých prostorách. Jeho činnost byla přerušena mnichovskými událostmi. 

České školství bylo obnoveno hned po válce  v r. 1945 a umístěno do budovy jiţ bývalého 

gymnázia německého, kde je dodnes.     

 

V současnosti je Gymnázium Chomutov školou, která poskytuje všeobecné vzdělání a 

zaměřuje se především na přípravu ke studiu na vysoké škole, případně na vyšší odborné 

škole.  

 

V posledních letech jsou ve škole otvírány pouze třídy se všeobecným zaměřením. 

Profilace studentů je dána prostřednictvím bohaté nabídky volitelných předmětů v posledních 

dvou ročnících. V letošním školním roce (tj. 2006/2007) je na Gymnáziu Chomutov jedenáct 

tříd studia čtyřletého a osm tříd šestiletého studia. Šestileté studium bude podle intencí 

MŠMT ČR určeno jen těm nejtalentovanějším ţákům základních škol. Studenti studují od 

prvního ročníku dva cizí jazyky. V nabídce je anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. 

Ve vyšších ročnících si studenti mohou prohlubovat jazykové znalosti v rámci volitelných 

předmětů, případně studovat základy dalšího cizího jazyka. Součástí učebních plánů je také 

estetická výchova – hudební a výtvarná. Ţáci šestiletého studia se učí v prvním ročníku 

oběma, později si vybírají. Ve čtyřletém studiu  od prvního ročníku volí jeden z nich. Součástí 

výuky jsou také lyţařský, cykloturistický a vodácký kurz. 

Z hlediska výchovně-vzdělávacího je cílem Gymnázia Chomutov připravit studenty 

nejen po stránce odborné, ale především vychovat harmonické osobnosti se značnou dávkou 

adaptability a flexibility. Studenti jsou navíc vedeni k tomu, aby se nedílnou součástí jejich 

ţivota stalo také kulturní povědomí. Do plánu školy jsou vedle odborných exkurzí zařazovány 

návštěvy divadel, koncertů, filmových představení, galerií apod. Navíc ve škole existují další 

aktivity, organizované učiteli školy, případně i samotnými studenty. 

Z nich připomeňme alespoň vokálně-instrumentální soubor, debatní ligu, vydávání 

ročenky školy a literárního almanachu, studentský časopis, pořádání studentských Majáles a 

školních akademií, Klub mladého diváka, výstavy studentských výtvarných prací a řada 

dalších aktivit. Kaţdý druhý rok je pořádána školní akademie.  
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Studenti také vyuţívají moţnost navštěvovat mimo výuku učebnu výpočetní techniky, 

většina studentů sem přichází kvůli připojení na internet. Škola umoţňuje tento přístup i 

mimo výuku zcela zdarma. 

Studenti mají v Gymnáziu Chomutov moţnost ve svém volném čase vyuţívat 

sportovní zařízení (sportovní hala, malá tělocvična, posilovna i venkovní hřiště). Škola pořádá 

kaţdoročně školní závod ve skoku vysokém (Gympllaťka), školní turnaje v odbíjené a v 

košíkové. Studenti sami pořádají turnaj v malé kopané (Gymplliga) a ve florbalu. Studenti 

maturitních ročníků mají moţnost se pod odborným vedením učitelů TV připravovat na 

talentové zkoušky pro studium tělesné výchovy. 

Studenti Gymnázia Chomutov se kaţdoročně zúčastňují studentských soutěţí a 

olympiád a dosahují v nich zpravidla velmi dobrých úspěchů na úrovni okresní, regionální, 

často i celostátní. V posledních čtyřech letech byli studenti gymnázia úspěšní i v 

mezinárodních soutěţích. 

Studenti mají moţnost vyjíţdět do zahraničí. Pořádají se zájezdy do Anglie, do 

Německa. Zájemci o historii byli v minulých letech v Itálii, v Řecku a ve Francii. O 

prázdninách se zúčastňují studenti letních táborů pořádaných učiteli školy. Ředitel školy je 

Mgr. Josef Moule.  

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, 

kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:    

Ztracení a zmizelí  

„10. září 1932 se v Chomutově (Komotau) bez ohledu na všechny sociální i nacionální 

nesrovnalosti tehdejšího Československa slavilo po celý den: od 9.00 aţ do pozdní noci. Ve 

20.00 totiţ začínal gymnaziální večírek. O tom, jak dopadl, se moţná dozvíme něco více 

jindy, rád bych se vrátil k začátku – proč tolik slávy a uţ od 9.00? Otvírala se nová budova 

gymnázia v Mostecké ulici, ta, ve které sídlí gymnázium dodnes. Pěkně na kopečku, s velkým 

rozhledem po celém městě. A právě pro 9.00 máme jeden z posledních dokladů společného 

křesťansko ţidovského souţití v našem městě. V 9.00 totiţ začínaly slavnostní a školní 

bohosluţby v katolickém kostele svatého Ignáce, v evangelickém kostele a v synagoze. Dvě z 

budov (evangelický kostel, synagoga) dnes uţ nestojí a poslední bohosluţbu ve svatém Ignáci 

si nepřipomínají ani nejstarší pamětníci. Zmizelo i leccos z tehdejšího gymnázia – například 

socha Pallas Atheny, která vítala u vstupu a zaručovala dostatek moudrosti pro celou instituci, 

i jméno Johanna Wolfganga Goetha z názvu této vzdělávací instituce… 

Ale o tom naše výstava není:  
Zmizelí sousedé, zmizelá místa, rány… se pokoušejí mapovat stopy po ţidovském 

obyvatelstvu Chomutova především v první polovině 20. století. Na základě zkušeností 

Ţidovského muzea v Praze, škol, které se projektu zúčastnily před námi, a s ohledem na 

svéráznost chomutovské (sudetské) situace jsme nakonec představili veřejnosti pět panelů. 

Toto představení připomnělo události tzv. křišťálové noci listopadu 1938 a bylo součástí 

téměř dvouměsíční expozice putovní výstavy Zmizelí sousedé na chomutovské radnici – 

listopad 2006 – leden 2007. Přestoţe jsme se ţidovským dějinám na gymnáziu věnovali jiţ 

delší dobu – exkurze za ţidovskými památkami Prahy, studijní pobyty v Terezíně, besedy s 

přeţivšími koncentračních táborů, rekonstrukce ţidovských svátků pod laskavým dohledem 

pana Pinka Narwy – vězně koncentračního tábora Auschwitz, teprve teď naše činnost získala 
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křídla. Studenti (a jejich učitel) dokončili své výzkumy, dotvořili své panely, provedli ţáky 

chomutovských (ale i z Loun, Kadaně) základních a středních škol výstavou, podíleli se na 

vernisáţi, začali spolupracovat s dalšími institucemi – s muzeem, knihovnou. Spolupodíleli se 

na výstavě o Anne Frankové. Zpívali na vernisáţi, zahráli divadlo, zasadili strom, natáčejí 

film, pokračují… Mnozí vědí, ţe to nebyla a není úplně jednoduchá práce, ţe spousta věcí se 

neobjeví najednou, ţe leckterá námaha vyjde vniveč a ţe často nadějné stopy zmizí… Vědí 

také, ţe holocaust nemá jednoduché vysvětlení a ţe lidská přirozenost je náchylná ke zlu 

stejně snadno jako k dobru. 

Do dnešního dne se činnosti na mapování ţidovských záleţitostí zúčastnilo na šedesát 

studentů gymnázia – přes dvacet hrálo ve třech představeních na svátek purim, patnáct 

připravovalo materiály a technické zpracování výstavy Zmizelí sousedé, na dvacet provázelo 

výstavami, tři natáčí film o paní, která prošla Terezínem a Auschwitz… Další snad pečlivě 

koncipují své dopisy lidem, kteří by nám o chomutovských ţidech mohli ještě leccos sdělit, 

zkoumají a píší své seminární práce… 

Mnohé jsem při tom viděl – dobří byli ještě lepší, méně dobří zas více dobří. Někteří 

nevydrţeli. Ti, kteří ano, získali nejen informace, ale i schopnosti a dovednosti – mluvit, ptát 

se, organizovat, rozhodovat. Děkuji jim. 

Nemáme v Chomutově totiţ jen „Zmizelé sousedy.“ Ale i hledané a nacházené. Někteří z nich 

se ukázali jen ztracenými. Nemyslím ovšem pro ně samotné, ztracenými pro Chomutov – čí je 

to škoda? Některé z nich jsme našli - rád bych jmenoval alespoň pana Davida Orlyho z 

Izraele, někteří z nás při tom hledání lépe našli sami sebe.“ 

             

              

Vernisáž výstavy v rytířském sále radnice. 
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Chomutovské soukromé gymnázium 
 

 Nabídku státních středních škol v okrese doplňuje jediná škola soukromá, a to 

Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o., které letos oslavilo jiţ 15 let od svého zaloţení. 

V r. 1992, kdy škola vznikla, sídlila v historické budově na Husově náměstí. Majitel budovy – 

Město Chomutov si zde naplánoval a poté také úspěšně realizoval vybudování části 

magistrátu, takţe gymnáziu byly nabídnuty prostory po bývalé zvláštní škole ve Školní ulici 

čp. 1251. Ředitel školy je Mgr. Pavel Cibulka.    

Soukromé gymnázium bylo zpočátku pouze šestileté, první studenti nastupovali do 

prvních dvou ročníků. První maturanti tedy opouštěli školu v roce 1997. V průběhu dalších let 

došlo k otevření i čtyřletého studia, které je od roku 2007 jediným typem denního studia. 

V roce 2003 bylo téţ zahájeno dálkové studium, ve kterém budou letos maturovat první 

absolventi. Dálkové studium umoţňuje získání maturity lidem i v produktivním věku, kteří si 

tak mohou zvýšit svoji kvalifikaci. 

Dnes má škola přibliţně 120 studentů denního studia, kteří navštěvují celkem 6 tříd, a 

80 studentů studia dálkového, kteří navštěvují 3 třídy. 

 Naskýtá se otázka, proč si někteří studenti vybírají raději školu soukromou, kde se 

platí školné, neţ gymnázium státní. Na internetových stránkách školy zodpovídá na tyto 

otázky ředitel školy v tom smyslu, ţe soukromá škola preferuje individuální přístup 

k potřebám a moţnostem kaţdého studenta, coţ je moţné zejména díky niţšímu počtu 

studentů ve třídách. Kaţdý student má právo na bezplatné konzultace se svými vyučujícími. 

Studenti školy mají velkou příleţitost  svobodně se vyjadřovat a prosazovat vlastní názory. 

Pedagogové se snaţí prosazovat moderní vyučovací metody, především učit studenty 

samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi.  Škola má rodinný charakter, všichni se 

zde znají a dle slov ředitele školy tu nikdy nebyl problém s šikanou. Pedagogové školy tvoří 

v průměru mladý kolektiv. Ve škole panuje sportovní duch, škola organizuje kurzy lyţařský, 

vodácký a plavecký. Krédem školy je přátelská a milá atmosféra. Důleţitá je samozřejmě i 

úspěšnost přijetí studentů na vysoké školy a úspěšnost při profesním uplatnění, která je velmi 

vysoká.  

  V průběhu čtyřletého 

studia se ţáci učí 

dvěma cizím jazykům, 

angličtině a němčině, 

u   dálkového studia 

byla navíc zavedena 

ruština. Nechybí 

výuka informatiky a 

společensko-vědní 

semináře.  

        Před vánočními 

svátky studenti 

představují své 

dovednosti na vánoční 

akademii.  

 

 

               Z oslav 15 let od založení školy na školní zahradě. 
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Jednou z netradičních akcí roku 2007 byl Americký den, kdy bylo vyučování pojato 

monotematicky na studium historie i současnosti USA. Součástí dne byly i dobové kostýmy.   

 

          
 

 

    

                              

              
 

Momentka z tradiční studentské akce oslav jara Majáles. 
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Gymnázium  
 

 

Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel  z 

Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl 

zaloţit v Chomutově jezuitskou školu. Poté byl důleţitým mezníkem rok 1932, kdy se 

německé gymnázium stěhovalo do nově postavené (současné) budovy. České gymnázium 

bylo přitom zaloţeno v  r. 1935. Budovy nemělo, třídy fungovaly v Masarykově škole a 

později v pronajatých prostorách. Jeho činnost byla přerušena mnichovskými událostmi. 

České školství bylo obnoveno hned po válce  v r. 1945 a umístěno do budovy jiţ bývalého 

gymnázia německého, kde je dodnes.     

 

V současnosti je Gymnázium Chomutov školou, která poskytuje všeobecné vzdělání a 

zaměřuje se především na přípravu ke studiu na vysoké škole, případně na vyšší odborné 

škole.  

 

V posledních letech jsou ve škole otvírány pouze třídy se všeobecným zaměřením. 

Profilace studentů je dána prostřednictvím bohaté nabídky volitelných předmětů v posledních 

dvou ročnících. V letošním školním roce (tj. 2006/2007) je na Gymnáziu Chomutov jedenáct 

tříd studia čtyřletého a osm tříd šestiletého studia. Šestileté studium bude podle intencí 

MŠMT ČR určeno jen těm nejtalentovanějším ţákům základních škol. Studenti studují od 

prvního ročníku dva cizí jazyky. V nabídce je anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. 

Ve vyšších ročnících si studenti mohou prohlubovat jazykové znalosti v rámci volitelných 

předmětů, případně studovat základy dalšího cizího jazyka. Součástí učebních plánů je také 

estetická výchova – hudební a výtvarná. Ţáci šestiletého studia se učí v prvním ročníku 

oběma, později si vybírají. Ve čtyřletém studiu  od prvního ročníku volí jeden z nich. Součástí 

výuky jsou také lyţařský, cykloturistický a vodácký kurz. 

Z hlediska výchovně-vzdělávacího je cílem Gymnázia Chomutov připravit studenty 

nejen po stránce odborné, ale především vychovat harmonické osobnosti se značnou dávkou 

adaptability a flexibility. Studenti jsou navíc vedeni k tomu, aby se nedílnou součástí jejich 

ţivota stalo také kulturní povědomí. Do plánu školy jsou vedle odborných exkurzí zařazovány 

návštěvy divadel, koncertů, filmových představení, galerií apod. Navíc ve škole existují další 

aktivity, organizované učiteli školy, případně i samotnými studenty. 

Z nich připomeňme alespoň vokálně-instrumentální soubor, debatní ligu, vydávání 

ročenky školy a literárního almanachu, studentský časopis, pořádání studentských Majáles a 

školních akademií, Klub mladého diváka, výstavy studentských výtvarných prací a řada 

dalších aktivit. Kaţdý druhý rok je pořádána školní akademie.  
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Studenti také vyuţívají moţnost navštěvovat mimo výuku učebnu výpočetní techniky, 

většina studentů sem přichází kvůli připojení na internet. Škola umoţňuje tento přístup i 

mimo výuku zcela zdarma. 

Studenti mají v Gymnáziu Chomutov moţnost ve svém volném čase vyuţívat 

sportovní zařízení (sportovní hala, malá tělocvična, posilovna i venkovní hřiště). Škola pořádá 

kaţdoročně školní závod ve skoku vysokém (Gympllaťka), školní turnaje v odbíjené a v 

košíkové. Studenti sami pořádají turnaj v malé kopané (Gymplliga) a ve florbalu. Studenti 

maturitních ročníků mají moţnost se pod odborným vedením učitelů TV připravovat na 

talentové zkoušky pro studium tělesné výchovy. 

Studenti Gymnázia Chomutov se kaţdoročně zúčastňují studentských soutěţí a 

olympiád a dosahují v nich zpravidla velmi dobrých úspěchů na úrovni okresní, regionální, 

často i celostátní. V posledních čtyřech letech byli studenti gymnázia úspěšní i v 

mezinárodních soutěţích. 

Studenti mají moţnost vyjíţdět do zahraničí. Pořádají se zájezdy do Anglie, do 

Německa. Zájemci o historii byli v minulých letech v Itálii, v Řecku a ve Francii. O 

prázdninách se zúčastňují studenti letních táborů pořádaných učiteli školy. Ředitel školy je 

Mgr. Josef Moule.  

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, 

kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:    

Ztracení a zmizelí  

„10. září 1932 se v Chomutově (Komotau) bez ohledu na všechny sociální i nacionální 

nesrovnalosti tehdejšího Československa slavilo po celý den: od 9.00 aţ do pozdní noci. Ve 

20.00 totiţ začínal gymnaziální večírek. O tom, jak dopadl, se moţná dozvíme něco více 

jindy, rád bych se vrátil k začátku – proč tolik slávy a uţ od 9.00? Otvírala se nová budova 

gymnázia v Mostecké ulici, ta, ve které sídlí gymnázium dodnes. Pěkně na kopečku, s velkým 

rozhledem po celém městě. A právě pro 9.00 máme jeden z posledních dokladů společného 

křesťansko ţidovského souţití v našem městě. V 9.00 totiţ začínaly slavnostní a školní 

bohosluţby v katolickém kostele svatého Ignáce, v evangelickém kostele a v synagoze. Dvě z 

budov (evangelický kostel, synagoga) dnes uţ nestojí a poslední bohosluţbu ve svatém Ignáci 

si nepřipomínají ani nejstarší pamětníci. Zmizelo i leccos z tehdejšího gymnázia – například 

socha Pallas Atheny, která vítala u vstupu a zaručovala dostatek moudrosti pro celou instituci, 

i jméno Johanna Wolfganga Goetha z názvu této vzdělávací instituce… 

Ale o tom naše výstava není:  
Zmizelí sousedé, zmizelá místa, rány… se pokoušejí mapovat stopy po ţidovském 

obyvatelstvu Chomutova především v první polovině 20. století. Na základě zkušeností 

Ţidovského muzea v Praze, škol, které se projektu zúčastnily před námi, a s ohledem na 

svéráznost chomutovské (sudetské) situace jsme nakonec představili veřejnosti pět panelů. 

Toto představení připomnělo události tzv. křišťálové noci listopadu 1938 a bylo součástí 

téměř dvouměsíční expozice putovní výstavy Zmizelí sousedé na chomutovské radnici – 

listopad 2006 – leden 2007. Přestoţe jsme se ţidovským dějinám na gymnáziu věnovali jiţ 

delší dobu – exkurze za ţidovskými památkami Prahy, studijní pobyty v Terezíně, besedy s 

přeţivšími koncentračních táborů, rekonstrukce ţidovských svátků pod laskavým dohledem 

pana Pinka Narwy – vězně koncentračního tábora Auschwitz, teprve teď naše činnost získala 
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křídla. Studenti (a jejich učitel) dokončili své výzkumy, dotvořili své panely, provedli ţáky 

chomutovských (ale i z Loun, Kadaně) základních a středních škol výstavou, podíleli se na 

vernisáţi, začali spolupracovat s dalšími institucemi – s muzeem, knihovnou. Spolupodíleli se 

na výstavě o Anne Frankové. Zpívali na vernisáţi, zahráli divadlo, zasadili strom, natáčejí 

film, pokračují… Mnozí vědí, ţe to nebyla a není úplně jednoduchá práce, ţe spousta věcí se 

neobjeví najednou, ţe leckterá námaha vyjde vniveč a ţe často nadějné stopy zmizí… Vědí 

také, ţe holocaust nemá jednoduché vysvětlení a ţe lidská přirozenost je náchylná ke zlu 

stejně snadno jako k dobru. 

Do dnešního dne se činnosti na mapování ţidovských záleţitostí zúčastnilo na šedesát 

studentů gymnázia – přes dvacet hrálo ve třech představeních na svátek purim, patnáct 

připravovalo materiály a technické zpracování výstavy Zmizelí sousedé, na dvacet provázelo 

výstavami, tři natáčí film o paní, která prošla Terezínem a Auschwitz… Další snad pečlivě 

koncipují své dopisy lidem, kteří by nám o chomutovských ţidech mohli ještě leccos sdělit, 

zkoumají a píší své seminární práce… 

Mnohé jsem při tom viděl – dobří byli ještě lepší, méně dobří zas více dobří. Někteří 

nevydrţeli. Ti, kteří ano, získali nejen informace, ale i schopnosti a dovednosti – mluvit, ptát 

se, organizovat, rozhodovat. Děkuji jim. 

Nemáme v Chomutově totiţ jen „Zmizelé sousedy.“ Ale i hledané a nacházené. Někteří z nich 

se ukázali jen ztracenými. Nemyslím ovšem pro ně samotné, ztracenými pro Chomutov – čí je 

to škoda? Některé z nich jsme našli - rád bych jmenoval alespoň pana Davida Orlyho z 

Izraele, někteří z nás při tom hledání lépe našli sami sebe.“ 

             

              

Vernisáž výstavy v rytířském sále radnice. 
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Chomutovské soukromé gymnázium 
 

 Nabídku státních středních škol v okrese doplňuje jediná škola soukromá, a to 

Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o., které letos oslavilo jiţ 15 let od svého zaloţení. 

V r. 1992, kdy škola vznikla, sídlila v historické budově na Husově náměstí. Majitel budovy – 

Město Chomutov si zde naplánoval a poté také úspěšně realizoval vybudování části 

magistrátu, takţe gymnáziu byly nabídnuty prostory po bývalé zvláštní škole ve Školní ulici 

čp. 1251. Ředitel školy je Mgr. Pavel Cibulka.    

Soukromé gymnázium bylo zpočátku pouze šestileté, první studenti nastupovali do 

prvních dvou ročníků. První maturanti tedy opouštěli školu v roce 1997. V průběhu dalších let 

došlo k otevření i čtyřletého studia, které je od roku 2007 jediným typem denního studia. 

V roce 2003 bylo téţ zahájeno dálkové studium, ve kterém budou letos maturovat první 

absolventi. Dálkové studium umoţňuje získání maturity lidem i v produktivním věku, kteří si 

tak mohou zvýšit svoji kvalifikaci. 

Dnes má škola přibliţně 120 studentů denního studia, kteří navštěvují celkem 6 tříd, a 

80 studentů studia dálkového, kteří navštěvují 3 třídy. 

 Naskýtá se otázka, proč si někteří studenti vybírají raději školu soukromou, kde se 

platí školné, neţ gymnázium státní. Na internetových stránkách školy zodpovídá na tyto 

otázky ředitel školy v tom smyslu, ţe soukromá škola preferuje individuální přístup 

k potřebám a moţnostem kaţdého studenta, coţ je moţné zejména díky niţšímu počtu 

studentů ve třídách. Kaţdý student má právo na bezplatné konzultace se svými vyučujícími. 

Studenti školy mají velkou příleţitost  svobodně se vyjadřovat a prosazovat vlastní názory. 

Pedagogové se snaţí prosazovat moderní vyučovací metody, především učit studenty 

samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi.  Škola má rodinný charakter, všichni se 

zde znají a dle slov ředitele školy tu nikdy nebyl problém s šikanou. Pedagogové školy tvoří 

v průměru mladý kolektiv. Ve škole panuje sportovní duch, škola organizuje kurzy lyţařský, 

vodácký a plavecký. Krédem školy je přátelská a milá atmosféra. Důleţitá je samozřejmě i 

úspěšnost přijetí studentů na vysoké školy a úspěšnost při profesním uplatnění, která je velmi 

vysoká.  

  V průběhu čtyřletého 

studia se ţáci učí 

dvěma cizím jazykům, 

angličtině a němčině, 

u   dálkového studia 

byla navíc zavedena 

ruština. Nechybí 

výuka informatiky a 

společensko-vědní 

semináře.  

        Před vánočními 

svátky studenti 

představují své 

dovednosti na vánoční 

akademii.  

 

 

               Z oslav 15 let od založení školy na školní zahradě. 
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Jednou z netradičních akcí roku 2007 byl Americký den, kdy bylo vyučování pojato 

monotematicky na studium historie i současnosti USA. Součástí dne byly i dobové kostýmy.   

 

          
 

 

    

                              

              
 

Momentka z tradiční studentské akce oslav jara Majáles. 
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Střední zdravotnická škola 

 

Střední zdravotnická škola byla v Chomutově zaloţena v roce 1970. Je školou s právní 

subjektivitou, jejímţ zřizovatelem je od 1. 7. 2001 Ústecký kraj. Sídlí na ulici Palackého č.p. 

3. Ředitelem je Mgr. Jiří Jíra.  

SZŠ Chomutov připravuje pro výkon 

povolání střední a  niţší zdravotnické 

pracovníky. Absolventi školy nacházejí 

uplatnění ve státních i  nestátních 

zdravotnických a  sociálních zařízeních 

Ústeckého kraje a dalších místech ČR.  

Škola má speciální odborné učebny 

pro výuku ošetřovatelství, lékařských 

odborných předmětů, přírodovědných 

předmětů, psychologie, jazyků a výpočetní 

techniky. Je vybavena moderní didaktickou 

a audiovizuální technikou, zdravotnickými 

pomůckami a modely pro nácvik praktických 

dovedností budoucích sester. Ţáci mohou 

bezplatně vyuţívat internet v knihovně školy 

a v učebně výpočetní techniky i v době mimo 

vyučování.  

           Střední zdravotnická škola poskytuje 

vzdělání v oboru Zdravotnický asistent, 

tento obor byl do vzdělávacího programu 

zdravotnických škol zařazen v r. 2004, ve 

kterém nahradil dosavadní obor vzdělání 

všeobecná sestra. Studium je čtyřleté denní, kdy jsou otevřeny 3 třídy 1. ročníku a po dvou 

třídách dalších ročníků, nebo pětiletá dálková forma vzdělávání (1 třída v ročníku). Vzdělání 

je v obou formách ukončeno maturitní zkouškou. 

 Studenti se pravidelně účastní Středoškolské odborné činnosti, ve níţ v posledních 

letech dosáhli řady úspěchů v krajském i celostátním kole. Škola pravidelně pořádá třídní 

a školní kola soutěţe v poskytování první pomoci. Vítězné druţstvo kaţdoročně úspěšně 

reprezentuje školu v celostátní soutěţi zdravotnických škol ČR v Brně. Na XII. ročníku této 

soutěţe s mezinárodní účastí druţstvo ve sloţení: Jiří Krejčík, Michaela Nováčková a Luboš 

Bouřil vybojovalo 6. místo z 26 zúčastněných druţstev.  

Svůj prostor má při studiu i sport, kdy se v rámci Středoškolských sportovních her  

druţstva školy účastní soutěţí v košíkové, odbíjené, lehké atletice, florbale, stolním tenise, 

plavání a dalších sportovních akcí. Ve škole mohou ţáci navštěvovat krouţky jazyků či např. 

Braillova písma.  

Ţáci školy aktivně spolupracují se Sjednocenou organizací nevidomých 

a slabozrakých v Chomutově, Oblastním spolkem Českého červeného kříţe v Chomutově, 
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Sdruţením onkologických pacientů Kapka 97, Domovem důchodců v Chomutově, Dětským 

domovem v Chomutově a dalšími organizacemi. V rámci exkurzí navštěvují lázně 

v Karlových Varech, Psychiatrickou léčebnu v Petrohradě, Fakultní nemocnici v Plzni a 

Motol Praha, Institut klinické medicíny v Praze i Ústav sociální péče v Kovářské.  

Kaţdoročně se také zapojují do významných charitativních akcí:  

o Bílá pastelka (veřejné sbírky na pomoc nevidomým a slabozrakým)  

o Srdíčkový den (veřejné sbírky na pomoc dětským zdravotnickým zařízením)  

o Svátek s Emilem (veřejné sbírky ve prospěch handicapovaných a sportujících 

handicapovaných dětí)  

o Červená stuţka (veřejné sbírky ve prospěch nemocných AIDS a boje proti této 

nemoci)  

o Květinový den (veřejné sbírky Ligy proti rakovině)  

 

                 

                      Studentky 1. a 2. ročníku při akci Světový pochod proti diabetu. 

 

 A jak se uplatnili absolventi školního roku 2006/2007? Celkem 27 absolventů zvolilo 

práci ve zdravotnictví, 3 si našli práci mimo obor, 12 absolventů pokračovalo ve studiu na 

Vyšší zdravotnické škole a 12 na škole vysoké. 2 absolventky odešly na mateřskou 

dovolenou.  
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Nedostatek zubních lékařů působí problémy pacientům 
 
 Chomutovští zubní lékaři jsou dnes tak vytíženi, že objednávání pacientů se protahuje 
na celé měsíce, a lidi, které začne bolet zub jaksi neplánovaně, čekají nepěkné chvilky. Lékař 
si tedy má pro pacienta s akutní bolestí čas najít, i když má přeplněnou ordinaci, když se ale 
stane, že stomatolog například odcestuje na dovolenou, tak nastává skutečná anabáze. 
Přesvědčila se o tom jedna žena z Bílenců, která u své ošetřující lékařky v Chomutově našla 
na dveřích pouze oznámení, že má dovolenou a nebyl zde uveden zastupující lékař. Žena pak 
na radu pracovnic VZP obvolávala jiné zubaře s prosbou o ošetření, avšak marně. Všude ji 
odkazovali jinam, že mají plno. Po třech dnech ládování se léky proti bolesti se žena 
s manželem vydala autem do Záluží u Mostu, kde byla otevřena nová zubařská pohotovost (v 
Chomutově již několik let nefunguje). Zde však bylo zavřeno, ordinují  pouze o víkendu. 
Nakonec se po pěti dnech nad paní jeden z chomutovských zubařů přece jen smiloval, a 
bolestivý zub jí vytrhl.  
 Revizní lékař VZP Jindřich Trávník na otázku novinářů, jak mají lidé v těchto 
případech postupovat uvedl: „Doktor není údržbář, aby v předepsaný čas stáhl roletu a víc 
nejevil zájem o pacienta. Nechápu, proč zubaři pacienta nevezmou, když ví, že jim výkon 
bude proplacen“. Vize je to hezká, ovšem neodpovídá realitě. Stomatolog Jiří Konvalinka, 
který donedávna působil jako předseda stomatologické komory, se k případu vyjádřil takto: 
„Zubaři mají přeplněné ordinace a skutečně není jejich povinností pacienta vzít. V tomto 
případě v první řadě pochybila lékařka, která neuvedla, kdo ji bude v případě nepřítomnosti 
zastupovat. Pokud ovšem jde o takto bolestivý případ, je lepší než obvolávat ordinace, přijít 
osobně. Pak vás málokdo odmítne,“ přidal radu. Jak se přitom cítí doprošující se pacient, 
který je na výkon stomatologa doslova odkázán, si všichni dovedeme představit.   
 Jedním z důvodů je z mého pohledu to, že stomatologové dnes poskytují svým 
pacientům takové služby, které jsme dříve neznali. U mladých lidí můžeme často vidět 
rovnátka v ústech, stomatologové též mohou poskytovat služby zahraničním pacientům, kteří 
jim platí hotově. Svou roli při čekacích lhůtách na běžné ošetření hrají jistě i zdravotní 
pojišťovny a jejich platby se zpožděním či s různými omezeními.  

V oboru stomatologie je dnes v Chomutově situace taková, že si nemůžeme  své lékaře 
svobodně vybírat, protože jsme rádi, že jsme vůbec někde registrováni. Vytížení lékaři totiž 
nové pacienty prostě neberou, pouze rodinné příslušníky.  

Tyto řádky píši dne 30. prosince 2007, kdy jsem kvůli menšímu problému se zubem 
již 14 dní objednána ke své lékařce na nejbližší termín, a to 4. 3. 2008. Dovolit si zmeškat 
tento vzácný termín si tedy netroufnu.  

Faktem tedy je, že tento problém je dnes  celorepublikový. Lékaři, kteří odcházejí do 
starobního důchodu, nejsou dostatečně nahrazováni novými lékaři. Lékařské fakulty 
nevychovávají dostatečný počet nových odborníků, kteří jsou, právě při rozvíjejících se 
možnostech tohoto oboru, v naší zemi zapotřebí. Zřejmě tato situace ještě není vyhodnocena 
jako kritická, že by jí bylo možno řešit například nabídkou práce cizincům, jak se to běžně 
děje v jiných nedostatkových oborech.   
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Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území města  
 

 

Následující zprávu sestavil ředitel okresního ředitelství Policie ČR plk. Mgr. Jiří Volprecht. 

 

 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2007 ve srovnání  s rokem 2006 

 

   Z pohledu rozložení nápadu kriminality v rámci okresu je možno konstatovat, že 54,42 

% nápadu kriminality je v samotném městě Chomutov. Celkem 19,42 % se na nápadu 

kriminality podílí OOP ČR Jirkov, 11,14 % pak OOP ČR Kadaň a 8,41 % OOP ČR Klášterec 

nad Ohří. Nejnižší podíl na nápadu má OOP ČR Vejprty 3,13 %, OOP ČR Březno 1,98 % a 

OOP ČR Radonice 1,50 %. 

 

Na území města Chomutov působí tři základní útvary, a to:  

 OOP Chomutov město, jehož teritorium je rozloženo ve staré části města, po silnici I/13, 

dále území ohraničené silnicí I/7 a silnicí II/251, s působností v  obcích Údlice a Přečáply.  

OOP Chomutov – Kamenná, jehož teritorium tvoří  sídlištní celky od sídliště  

Březenecká po sídliště  Písečná, po hranici s městem Jirkov. 

OOP Chomutov – Černovická, jehož teritorium tvoří část města zvaná Horní Ves, Zátiší, 

Domovina, včetně částí od silnice I/13 směrem k obci Spořice. Dále do působnosti tohoto 

oddělení spadají obce Spořice, Černovice, Málkov – Zelená, Vysoká, Blahuňov, Lideň, 

Zásada, Hora Svatého Šebestiána, Křímov, Domina, Krásná Lípa, Strážky, Křímov – Suchdol, 

Nebovazy, Celná. 

 

   V rámci své činnosti působí na území města Chomutov útvar hlídkové služby, který se 

rovněž podílí na zajišťování bezpečnosti ve městě, zejména pak hlídkovou  a  komunální 

činností. Všechny útvary spolupracují s Městskou policií Chomutov, kdy činnost je 

koordinována na pravidelných schůzkách s vedením MěPo, případně operativně telefonickou 

domluvou. 

  Výsledky a vývoj v nejdůležitějších kategoriích je uváděn v následujících grafech a 

číslech. Jde zejména o vývoj nápadu trestné činnosti a objasněnosti všech chomutovských 

útvarů. 

    Z porovnání se stejným obdobím došlo k  nárůstu nápadu kriminality proti roku 

2006, a to o 9,99 % (celkem + 324 případů).  Celkem tedy byl zaznamenán nápad  3 565 

trestných činů. Nárůst způsoben především novým trestným činem dle § 180d trestního 

zákona – řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (od 1. 7. 2006) a zvýšeným 

počtem trestných činů „řízení pod vlivem návykové látky“. 

Současně s tím došlo k nárůstu počtu objasněných trestných činů o 16,44 % (celkem + 

248 případů). Celkem bylo objasněno 1 756 trestných činů.  

Pro přehled je uveden graf vývoje nápadu a počtu objasněných trestných činů od roku 

2001 v okrese Chomutov: 
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Ve zkráceném přípravném řízení bylo chomutovskými útvary v roce 2007  řešeno 

celkem 463 případů. Ve srovnání s rokem 2006 je to nárůst počtu takto zpracovaných 

trestných činů o 40,72 % ( + 134 případů).   

 

                    

                       Rozložení kriminality dle nejčastějšího výskytu a závažnosti 

 

Nejvyšší počet je majetkových trestných činů, a to  58,59 %  (2 089 případů) z celkového 

nápadu kriminality chomutovských útvarů.  
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      Na majetkové trestné činnosti mají velký podíl trestné činy krádeže věcí z motorových 

vozidel (29,82 %) a krádeže motorových vozidel (11,77 %) z celkové majetkové trestné 

činnosti.  
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Další závažnou trestnou činností, která je sledována, jsou násilné trestné činy, jež 

tvoří  5,52 % z celkového nápadu trestné činnosti. Tato kategorie je ze strany Policie ČR 

důsledně sledována. Z níže uvedeného porovnání  vyplývá celková ustálenost této závažné 

činnosti. Snížení násilné trestné činnosti je jednou z priorit  Policie ČR. 
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Z toho loupežná přepadení tvoří 1,68 % z celkového nápadu, ale 30,45 % z násilné 

trestné činnosti.  
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Co do počtu málo zastoupené, ale o to více společensky nebezpečné, jsou  mravnostní 

trestné činy. Tyto  jsou zastoupeny  0,58 % z celkového nápadu trestné činnosti.  Jejich vývoj 

je znázorněn na následujícím grafu. 
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Kriminogenní faktory v okrese 

 

Mezi  kriminogenní faktory, mající vliv na nápad trestné činnosti v okrese Chomutov, 

můžeme stále řadit následující: 

  

       sociální – dlouhodobě vysoké procento nezaměstnaných, tím pádem menší kupní síla 

obyvatelstva a využívání a zneužívání nabízených úvěrových služeb, což se projevuje 

v nárůstu hospodářské činnosti, zejména úvěrových podvodů.  
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Dále se to projevuje v nárůstu majetkové trestné činnosti zejména krádežemi 

barevných kovů na železničních tratích. Dlouhodobě je okres s jednou z nejvyšších 

rozvodovostí v republice, což se projevuje v každoročním vysokém počtu trestných činů  

zanedbání povinné výživy.    

 

       demografické – příhraniční okres, nejbližší velké město od státní hranice, z čehož 

vyplývá zvýšený počet turistů  (zejména ze SRN) za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. 

Velké město, prakticky propojené s městem Jirkov, s čímž je spojena větší anonymita, 

vedoucí k nárůstu pouliční kriminality ve spojitosti s turistikou a sociálním faktorem, blízké 

sousedství s okresem Most, kde jsou podobné kriminogenní demografické  faktory.  

 Fungující rekreační zařízení s blízkým zooparkem a areálem letního kina, čímž 

dochází ke zvýšení zejména majetkové kriminality v letním období. Zvyšující se počet 

supermarketů jak v Jirkově, tak v Chomutově, kde se zvyšuje počet krádeží uvnitř obchodů, 

ale i vykrádání motorových vozidel na parkovištích.  
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       vnitřní – nedostatek financí s nerovnoměrností možnosti jejich čerpání, mnohdy vede 

k omezování výkonu služby (zejména přímého výkonu služby – prevence), nedostatečné 

technické vybavení (zaostávání za pachateli trestní činnosti), obrovský byrokratický nárůst 

administrativy, přibývající úkoly policie např. řešení domácího násilí, nové skutkové podstaty 

trestných činů, snižující se stavy policistů. 

 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

 

      Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v  roce 

2006. Vzhledem k tomu, že na teritoriu OŘP Chomutov není dislokovaná žádná složka 

železniční policie, není tato oblast dále hodnocena. Problematika  je soustřeďována na všech  

chomutovských útvarech, OOP Chomutov – Černovická, kam spadá teritoriálně hlavní 

nádraží ČD, OOP Chomutov – město, kam spadá nádraží Chomutov – zastávka a OOP 

Chomutov – Kamenná, kam spadá železniční trať kolem zooparku.    
 

 Oblast veřejného pořádku 

 

V roce 2007 se v samotném městě Chomutov uskutečnilo několik hokejových utkání, 

která byla vyhodnocena jako riziková a byla k nim přijímána bezpečnostní opatření. Jednalo 

se o 6 hokejových zápasů mezi Chomutovem a Ústím nad Labem. Dále hokejové zápasy 

v rámci Play-off s mužstvy Brna a Hradce Králové.  

V těchto případech je vždy ze strany OŘP přijímáno bezpečnostní opatření, kdy je 

přímo do dění akce nasazeno určité množství policejních komisařů SKPV a dále bývá 

zpravidla povolána pořádková jednotka OŘP Chomutov. Zajištění těchto hokejových utkání 

se zúčastní i síly a prostředky Městské policie Chomutov. Akce takto zabezpečené proběhly 

vždy bez jakýchkoliv problémů. V jednom případě došlo k narušení klidu a veřejného 

pořádku, kdy byl zadržen pachatel pro trestný čin výtržnictví.  

Společně s Městskou policií v Chomutově jsou zajišťovány všechny plánované i 

neplánované sportovní, kulturní a společenské akce. Dále jsou to společné kontrolní akce 

zaměřené též na požívání alkoholu mladistvými, kontroly heren a barů.  Ve většině 

případů zjištěného protiprávního jednání se jedná o přestupky, pouze v 1 případě proběhla 

realizace pro trestný čin podávání alkoholu mládeži. 
  Po linii extremismu nedošlo proti roku 2006 k žádným pronikavým změnám, které by 
měly vliv na vývoj bezpečnostní situace v této oblasti.  
  Celkově lze konstatovat, že v průběhu roku 2007 nedošlo ve městě Chomutov 
k hromadnému narušení veřejného pořádku.  
 
 

      Oběti trestné činnosti 

 

      Oběti trestné činnosti jsou posuzovány podle zákona č. 209/1997 Sb. Ve smyslu 

tohoto zákona jsou všichni poškození v trestním řízení, která vyplývají z § 2 uvedeného 

zákona, poučováni, že mohou žádat ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí peněžité pomoci. 

      Pokud ministerstvo spravedlnosti považuje za nutné žádost o poskytnutí peněžité 

pomoci, o kterou žádá sám poškozený mimo trestní řízení, nějakým způsobem doplnit, 

dožaduje příslušný policejní útvar, který věc prošetřoval.  

      Vzhledem k tomu, že policejní útvary se již zpětně nedozví, kdo o peněžitou pomoc 

jako oběť trestného činu žádal, není možno toto blíže specifikovat, či dokonce porovnávat.    

  Nově Policie České republiky plní úkoly k obětem domácího násilí, kde velmi úzce 

spolupracujeme s centrem DONA v Ústí nad Labem, což je poradna pro osoby ohrožené 

domácím násilím Občanského sdružení Spirála. V oblasti domácího násilí bylo v Chomutově  
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řešeno 42 případů, kdy ve dvou případech byl využit institut vykázání násilné osoby z bytu a 

ve 12 případech byl využit institut zákazu vstupu do obydlí, pro násilnou osobu. Byla 

navázána spolupráce s Městskou policií i na tomto úseku, kdy bylo provedeno proškolení 

strážníků k případům domácího násilí a s vedením byl dohodnut systém signalizace zjištěných 

případů a jejich předávání na Policii ČR. 

 

Přestupky 

 
 Dalším aspektem v bezpečnostní situaci je stav na úseku nápadu a objasněnosti 
přestupků, zpracovávaných do správního řízení. 
 Zde je možno hodnotit situaci jako stabilizovanou, bez vyšších výkyvů v jednotlivých 
letech.  
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 V rámci přestupkového blokového řízení bylo v roce 2007 chomutovskými  útvary 

řešeno celkem 234 případů ve veřejném pořádku, uložením blokových pokut v celkové částce 

137 900 Kč. 

 Jako další činnost základních útvarů pořádkové policie je zpracovávání různých 

dožádání, kdy chomutovské útvary v roce 2007 zpracovaly 8 418 čísel jednacích, pro různé 

subjekty  mimo Policii ČR. 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 

 Situace v dopravě je ilustrována přehledem vývoje dopravní nehodovosti v samotném 

městě Chomutov, kdy po postupném poklesu dopravních nehod došlo k opětovnému zvýšení 

na úroveň roku 2004. 
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 Nejčastější příčinou dopravních nehod stále zůstává nesprávný způsob jízdy. 

 

 Následky dopravních nehod jsou znázorněny níže. Tyto se daří snižovat, negativem 

zůstává počet  usmrcených osob. 
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 Z dalších činností chomutovských útvarů je nutno uvést, že útvary při silničních 

kontrolách zadržely 84 řidičů pod vlivem alkoholu. V dopravě bylo blokově řešeno 2 580 

případů, a uloženy pokuty v celkové částce  1 450 900 Kč. 

 

Prevence 

 

Oblasti prevence je věnována stále se zvyšující pozornost. Pravidelně  po celý rok 

2007 pořádali policisté z PIS OŘP ČR Chomutov a jejich pomocníci ze základních útvarů, 

dopravního inspektorátu a SKPV besedy v základních školách, mateřských školách, 

odborných učilištích, a to na různá témata (např. právní vědomí dětí, jezdíme s úsměvem, 
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téma drogy, šikana apod.). I na tomto úseku Policie České republiky úzce spolupracuje 

s Městskou policií Chomutov.  

 

Ostatní 

 

V okrese Chomutov je spolupráce se samosprávou jak pověřených obcí, tak ostatních 

měst a obcí na dobré úrovni. O tom svědčí podepsané dohody o spolupráci s městy Jirkov, 

Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří ale i s obcí Perštejn. Podporou programu Partnerství se 

v letošním roce podařilo zrealizovat propojení kamerového systému Městské policie Klášterec 

nad Ohří s Obvodním oddělením PČR Klášterec nad Ohří a podobně se připravují podmínky 

pro propojení kamerového systému Městské policie v  Jirkově s Obvodním oddělení PČR 

Jirkov a v Kadani s Obvodním oddělením PČR Kadaň. Takovéto propojení se zatím 

nepodařilo zrealizovat v samotném okresním městě Chomutov.  
 Ke zkvalitnění se rozhodlo vedení Okresního ředitelství PČR Chomutov zlepšit 
komunikaci zejména se starosty obcí a měst, které považuje za volené zástupce externích 
zákazníků policie – tedy občanů a tento cíl si zvolilo jako prioritu na rok 2008. 
 

 Závěr 

 

Lze konstatovat, že v  roce 2007 odpovídala struktura a výše nápadu trestné činnosti a 

vývoje bezpečnostní situace specifikám okresu (příhraniční teritorium, značná a dlouhodobá 

míra nezaměstnanosti, častá fluktuace osob, které nejsou v teritoriu trvale hlášené k pobytu, 

výstavba průmyslových zón, stále se zvyšující počet supermarketů, činnost okresního soudu), 

změnám v trestním zákoně a nebyla žádným způsobem narušena. Z pozic policie OŘ bylo 

dosaženo odpovídajících výsledků jak v rámci Správy Severočeského kraje tak i v rámci 

České republiky. 

 Prioritou pro činnost PČR zůstává problematika motorových vozidel za využití i 

preventivních aktivit s cílem zastavit nárůst tohoto druhu kriminality, eliminace násilné 

trestné činnosti  a komunikace s externím zákazníkem. Nové úkoly  Policii čekají v roce 2008 

v souvislosti  se vstupem ČR do Schengenského prostoru a s ukončením kontrol na hraničních 

přechodech. Lze předpokládat podstatné zvýšení počtu kamionů  projíždějících okresem a 

s tím spojené problémy s bezpečností silničního provozu.  

           Je předpoklad, že  i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace v okrese 

Chomutov k žádným pronikavým změnám.  
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