
âTRNÁCTIDENÍK MùSTA CHOMUTOVA

5. února 2003 roãník V. Zdarma do kaÏdé domácnosti

  č. 3

Nový průvodce královským městem ... (str. 2) • Další bytové jednotky k odprodeji ... (str. 3)
Výstava historických map v muzeu ... (str. 5) • R. Češková nejúspěšnějším sportovcem ... (str. 6)

Přestože na prvotní předložení
návrhů projektu regenerace panelo-
vých sídlišť, kterému se hodlá cho-
mutovská radnice v příštích letech
intenzivně věnovat, zpočátku cho-
mutovští občané příliš nereagovali,
nyní chodí na odbor rozvoje a in-
vestic města pro informace. „Musím
se přece zajímat o chystané změny
kolem sebe včas, než bude pozdě.
Když si koupím byt na Kamenné,
chci mít přehled, co se ve zdejší
lokalitě plánuje. Každopádně uví-
tám, jestli dojde k uvažované kru-

hové křižovatce mezi Březeneckou
a Kamennou, kde se už stala řada
dopravních nehod,“ reagoval jeden
z občanů Jaroslav Novotný.

Jiní lidé zase naopak postrádají
chodníky nebo pěší aleje se zelení
na Březenecké v okolí experimentu.
Právě lokalita těchto tří výškových
domů byla i předmětem nedávného
tříhodinového jednání zastupitelů
s architekty nad pracovní verzí
projektu. Se zajímavým námětem
zde přišel zastupitel Přemysl Ra-
bas, který navrhnul ozelenění plo-

Zajímají je plány architektů

Městská policie
má nového ředitele

chých střech nízkopodlažní ob-
čanské vybavenosti, která by
zlepšila vzhled při pohledu prá-
vě z vysokopodlažních objektů.
„Jde o zajímavý námět, který by
se mohl uplatnit například při
prodeji objektů občanské vyba-
venosti, jako jsou například sa-
moobsluhy,“ nechala se slyšet
Lenka Petříková z odboru rozvo-
je a investic města.

Kromě zeleně zastupitelé rov-
něž debatovali nad parkováním,
dětskými hřišti, vzrostlými stro-
my, umístěním novinových a pro-
dejních stánků v sídlištních pod-
chodech, řešili problém venčení
psů na sídlištích či využití vod-
ního toku přivaděče. Připomínky
zastupitelů zapracují architekti
do projektu a s jeho definitivní
podobou pak město požádá
o státní dotaci. Chomutovští ob-
čané si mohou říct své názory
nejen k obnově sídlišť, ale
i k územnímu plánu, jehož návrh
4. změny je vystaven do 14. úno-
ra ve vestibulu městského úřadu
na Zborovské ulici. Kdo si návrhy
pozorně prohlédl, zjistil napří-
klad, že v lokalitě Písečné za are-
álem garáží se plánuje území pro
obchod a služby, u „Kačáku“ podél
ulice E. Krásnohorské a v oblouku
ulice Pod Strážištěm se navrhuje
výstavba rodinných domků. „Dů-
ležitou součástí čtvrté změny je
stanovit hodnoty území, které by-
chom měli při stavební činnosti
chránit,“ doplnila Petříková z od-
boru rozvoje. (mile)

Využijí příležitost

Starostku překvapily prostorné místnosti

„Jedničku“ chtějí
i na Domovinu
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Starostové se budou scházet čtyřikrát do roka

Radní města vybrali nového ředi-
tele městské policie. Je jím součas-
ný zástupce náčelníka skupiny kri-
minální policie a vyšetřování při
Policii ČR ing. Jan Dřízhal. Podle
velitele MěP a místostarosty Jana
Řeháka zaujala radu Dřízhalova
předložená koncepce, jak by měla
městská policie fungovat. Nový ře-
ditel nastoupí 1. března.

(mile)

Na koupi bytu
má vliv lokalita

Již od roku 2000 prodává cho-
mutovská radnice byty nájemníkům
do osobního vlastnictví. Celkem
bylo do této doby nabídnuto k pro-
deji 6 975 bytů, prodáno je 5 095
bytů, zbývá prodat 1 880 bytů.
Z toho v Horní Vsi bylo nabídnuto
2 300 bytů, prodáno 1 947 a zbývá
prodat 353 bytů. V lokalitě Písečná
- Březenecká bylo nabídnuto 3 190
bytů, prodáno 2 149, zbývá 1 041
bytů. Na Kadaňské a pod nemocnicí
se nabídlo 600 bytů, prodáno je
392, zbývá 208. Zadní Vinohrady +
K. Buriana: nabídnuto - 885, prodá-
no 607, zbývá 278 bytů. V rámci
privatizace bytů utržilo město bě-
hem uplynulých tří let celkem
181 506 996 korun. Během ledna le-
tošního roku bylo zveřejněno 550
obsazených bytů třetím osobám,
nabídky přišly od 132 zájemců, při-
čemž někteří následně od samotné-
ho prodeje odstoupí. Ke schválení
do zastupitelstva bylo předloženo
celkem 32 koupí bytů po výběro-
vém řízení, z toho v několika pří-
padech jsou kupujícími samotní
nájemci, kteří si byt nekoupili
v první nabídkové lhůtě za nižší
cenu. „Číslo takto prodaných bytů
je zatím nízké, neboť stále běží
lhůty, ve kterých mají ještě jednou
možnost vyjádřit se samotní ná-
jemci. Je samozřejmé, že i v těchto
případech má na koupi vliv jak lo-
kalita nabízeného bytu, tak případ-
ná výše dluhu,“ vyjádřila se vedou-
cí odboru bytového hospodářství
Soňa Skalická. (mile)

Dvousetkorunový poplatek uhra-
dí od března letošního roku rodiče
za své děti v mateřských školách.
Tato povinnost vznikla minulý tý-
den schválením obecně závazné
vyhlášky zastupiteli města. Z pů-
vodní vyhlášky, kterou se nepoda-
řilo schválit předešlým zastupite-
lům, nebyl nakonec zařazen
poplatek za školní družiny. Od po-
platku ve školkách bude však
osvobozena ta rodina, které klesne
příjem pod 1,25 násobek životního
minima. Poplatek se hradí předem,
splatnost je poslední den předchá-
zejícího měsíce, platit jej mohou
rodiče převodem nebo složenkou
na účet zřízený pro mateřskou
školu. (mile)

Pravidelná čtvrtletní setkání plá-
nují starostové pětadvaceti obcí,
které spadají do správního obvodu
obce s rozšířenou působností, kte-
rou je město Chomutov. Je to jedi-
ná forma, jak si mohou podle slov
starostky Chomutova Ivany Řápko-
vé předávat zkušenosti a poznatky
ze všech obcí Chomutovska a půso-
bit tak jako celek v rámci okresu.

Právě z iniciativy starostky Řáp-
kové se první takové setkání v ne-
dávné době uskutečnilo. Starostové
diskutovali o převodu státní sprá-
vy, na jejíž výkon nemají menší
obce často peníze ani lidi, míře ne-
zaměstnanosti a vzniku nových
pracovních míst, o nových pravo-
mocech městských strážníků či
o povodňovém plánu a připrave-

nosti povodňové komise v případě
nutnosti. Jak uvedla starostka Ivana
Řápková, nejedná se o direktivně
řízené schůzky, naopak sami sta-
rostové okolních obcí mohou přijít
na pravidelná setkání s konkrétní-
mi problémy, které je potřeba spo-
lečně projednat. Právě takováto se-
tkání jsou jedinou možností, jak
společně prosadit určité věci nebo
společně získat finance. Pravděpo-
dobně nejaktuálnější otázkou prv-
ního setkání bylo řešení přestupků,
které si od 1. ledna letošního roku
musí řešit obce samy, zatímco do-
posud to vykonával Městský úřad
Chomutov. Ten proto nabídl všem
24 obcím sepsání veřejnoprávní
smlouvy, na jejímž podkladě by
oblast přestupků pro ně vykonával

i nadále. Obce by si tak platily
osobní a věcné náklady. Smlouva se
rovněž týká sociálně právní ochra-
ny dětí. Starostové okolních obcí na
jednu stranu tuto možnost uvítali,
někteří z nich se však obávají, že
nebudou mít na úhradu těchto čin-
ností dostatek peněz. Částky na
výkon státní správy z krajského
úřadu jsou totiž podle nich dost
malé. Jak uvedl starosta Boleboře
Jan Juřina, jedná se zhruba o 500
korun na jednoho občana.

Podle starostky Chomutova Ivany
Řápkové si mohou obce samy spo-
čítat, která varianta se jim více fi-
nančně vyplatí: „Pokud se totiž
obce rozhodnou vykonávat tuto
agendu samy a posléze to dělat
nebudou, sám krajský úřad rozhod-
ne, kdo ji bude řešit za ně a pak
tam převede příslušný finanční pří-
spěvek.“ (mile)

Zastupitelé schválili na svém posledním jednání převod nemovitého majet-
ku ze Správy knihovnických a kulturních zařízení na Palackého ulici pod
město. Jedná se o budovu knihovny, atrium a parkoviště spolu s parkem
před knihovnou a galerii Lurago. K převodu movitého majetku, tedy vyba-
vení v zařízení, dojde k 31. březnu letošního roku. Starostka města Ivana
Řápková si proto minulý týden prohlédla jednotlivé prostory tohoto areálu
a byla mile překvapena jejich prostorností. „Byla by proto škoda nespolu-
pracovat s ředitelkou SKKS Marií Laurinovou na jejich stoprocentním vyu-
žití,“ uvedla starostka. Zaměstnankyně propagačního oddělení v SKKS Mar-
cela Mušáková (na snímku vlevo) a Irena Brejšová (vpravo) jí při této
příležitosti ukázaly, kolik času obnáší výroba propagačních materiálů na
jednotlivé kulturní akce. „V budoucnu by právě toto oddělení mohlo při-
pravovat například propagaci pro všechny městské organizace,“ uvažuje
starostka Řápková. (text a foto: mile)

Obyvatelé Domoviny chtějí, aby
jim na sídliště zajížděla autobusová
linka č. 1 a jezdila po trase číslo 5,
a to především z důvodu nákupu
v Globusu, kam autobus zajíždí. Jak
uvedl ředitel dopravního podniku
Jaroslav Pavlis, v jarních a letních
měsících se připravuje průzkum
tras městské hromadné dopravy,
aby se zjistilo, zda je autobusová
doprava ve všech lokalitách města
efektivně využita. „Uvědomujeme si,
že právě v nedělních a nočních spo-
jích jsou ještě rezervy a autobusů
jezdí moc. Podle výsledků průzku-
mu pak případně upravíme trasy,“
dodal ředitel Pavlis. (mile)

Město předalo Krajskému úřadu
Ústeckého kraje projekty, pomocí
nichž by mohlo čerpat finanční
prostředky z Fondu solidarity Ev-
ropské unie určené na škody způ-
sobené při loňských srpnových po-
vodních. Celkově se v ČR rozdělí
z fondu 129 mil. eur. Konkrétně
v Chomutově se jedná o náklady
spojené s prohlídkou mostů (68 tis.
Kč), rekonstrukce lávky v Bezručo-
vě údolí (doplatek 20 tis., na tento
projekt již byla čerpána dotace 340
tis. Kč), opravu komunikace a cyk-
lostezky (160 tis. Kč), dále náklady
spojené s veřejnou zelení (760 tis.
Kč), čištění kanalizací a vpustí (60
tis. Kč), protipovodňové hráze (70
tis. Kč), práce prováděné pro jiné
obce (65 - 70 tis. Kč), náklady Měst-
ských lesů na opravy hrází, cest
a kanálových propustí ve výši 220
tis. Kč, a Podkrušnohorského zo-
oparku na čištění cest a poškození
budov ve výši 308 tis. Kč. Město
dále přihlásí do projektu náklady
na zpracování prevence povodní,
zpracování povodňového plánu
(98,7 tis. Kč). „Naše město nebylo
ve srovnání s jinými nikterak ex-
trémně povodněmi zasaženo, neo-
čekáváme proto, že nám proplatí
z evropských prostředků všechny
projekty, avšak je-li možnost získat
nějaké peníze na likvidaci škod, tak
proč ji nevyužít,“ prohlásil ekonom
města Jan Mareš. (mile)

Jiří Bárta, Jaroslav Novotný a Miloň Houda (na snímku zleva) se kromě obno-
vy sídlišť zajímali na odboru rozvoje a investic města také o územní plán.
Případné návrhy na změny či jeho doplnění mohou občané odevzdat Lence
Petříkové (na snímku) nejpozději do 3. března letošního roku. (foto: mile)
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S novou publikací se pochlubí na HOLIDAY WORLD
Nový propagační materiál „Prů-

vodce královským městem“ vydalo
v těchto dnech město Chomutov.
Zakoupit si jej můžete za pětadva-
cet korun v Městském informačním
centru v Chelčického ulici. „Chtěli
jsme tímto způsobem aktualizovat
informace z předešlého roku, jsou
zde tedy k dispozici obnovené tex-
ty, nová telefonní čísla, nové foto-
grafie. Na podnět odboru rozvoje
a investic jsme letos zařadili do
průvodce na stránkách také přírod-
ní park Bezručovo údolí,“ prozradi-
la Lenka Vaňková, která se na pří-
pravě publikace podílela. Nový
průvodce se spolu s jednotlivými ma-
teriály Kamencového jezera a Pod-
krušnohorského zooparku předsta-
ví ve dnech 13. až 16. února na
mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu HOLIDAY WORLD v Praze na
výstavišti v Holešovicích, kterého
se město Chomutov účastní letos
již podeváté.

Chomutov se zde bude prezento-
vat ve společné expozici s Podkruš-
nohorským informačním centrem
Klášterec nad Ohří a Svazem ces-
tovního ruchu DELITEUS (Děčín, Li-
toměřice, Teplice, Ústí nad Labem).
Cílem prezentace je přiblížit krásy
a turistické zajímavosti Chomutova
jak veřejnosti z Čech a ze zahrani-

čí, tak cestovním kancelářím, pro
které se stává naše oblast stále více
turisticky atraktivní. „K tomu samo-
zřejmě slouží nejlépe osobní kon-
takt a velké množství nabízeného
propagačního materiálu,“ upozorni-
la Lenka Vaňková a dodala, že
v chomutovském průvodci najdou

lidé tipy například na výlety, kul-
turní a sportovní akce, seznámí se
s historií našeho města či s krása-
mi jeho okolí, najdou zde rovněž
mapu ulic ve městě. Do nákladu
pěti tisíc publikací investovala cho-
mutovská radnice necelých 200 000
korun. (text a foto: mile)

Na snímku vpravo Lenka Vaňková s pracovnicí informačního Andreou Kar-
lovskou ukazují, co vše lze najít v nové publikaci.

Navýšili provizorium o půl miliónu
Akciová společnost Severočeské

doly Chomutov uzavřela s Městem
Chomutov darovací smlouvu na
500 000 korun na rozvoj infra-
struktury města. Peníze se použijí
na podporu činnosti obecně pro-
spěšné společnosti Technologický
park Chomutov na rozvoj areálu
města v Cihlářské ulici, který je
v majetku města a je společností
spravován. „Vzhledem k tomu, že
město hospodaří v prvním čtvrtletí
tohoto roku podle rozpočtového
provizoria, museli jsme nechat za-
stupitelstvu schválit navýšení toho-
to provizoria, jinak bychom nebyli
schopni tyto prostředky vůbec při-
jmout a navýšit o ně příjmy a výda-
je města. Během rozpočtového pro-

vizoria totiž nelze provádět rozpoč-
tové změny, tak jako je tomu platí-li
reálný rozpočet,“ uvedl ekonom
města Jan Mareš. Objem rozpočtové-
ho provizória města na první čtvrt-
letí roku 2003 se tedy paradoxně
zvýšil na 1 488 508 500,- Kč, a to
i přes ten fakt, že skutečný rozpo-
čet, který bude zastupitelstvo města
schvalovat v březnu, bude výrazně
nižší. „Konečný rozpočet města se
bude pohybovat na úrovni 900 milió-
nů až 1 miliardy korun. Snížení
oproti provizóriu bude řádově o 650
miliónů korun, tj. o náklady na stát-
ní sociální podporu, které nepůjdou
přes účetnictví města, ale bude
o nich účtovat přímo Česká národní
banka,“ dodal J. Mareš. (mile)

Kam po základní škole
Blíží se čas, kdy si žáci základ-

ních škol budou muset s koneč-
nou platností vybrat střední školu
nebo učiliště, kde se budou při-
pravovat na své budoucí povolání.
Jedná se o závažné rozhodnutí,
které by mělo být podloženo do-
statkem informací o školách, obo-
rech studia, povoláních a o mož-
nostech uplatnění jednotlivých
profesí na trhu práce. Všechny
tyto informace mohou žáci a rodi-
če získat na odboru poradenství
Úřadu práce v Chomutově, v Infor-
mačním a poradenském středisku
pro volbu a změnu povolání (IPS).
Doposud nerozhodnutí žáci si zde

ještě před vyplněním přihlášek
mohou s rodiči sjednat poraden-
skou konzultaci, prostřednictvím
testu si ověřit oblasti svých zá-
jmů a s poradcem pro volbu po-
volání hledat styčné body svých
možností, zájmů a schopností, je-
jichž vyhodnocení by mělo směřo-
vat ke konečné volbě. Při návštěvě
IPS mohou žáci rovněž využít in-
formace obsažené v počítačových
programech a v tištěných materiá-
lech. Samozřejmostí je získání in-
formací o vhodných typech škol
a studijních nebo učebních obo-
rech. Informace lze  získat také
na internetových stránkách na ad-
rese http://ssz.mpsv.cz/up/cv, kde
je k dispozici kompletní databáze
vzdělávací nabídky středních škol
a učilišť z celé České republiky
pod názvem OK PRÁCE. Zájemci
o studium na středních školách
a učilištích zde mohou získat ne-
jen přístup ke krajským a okres-
ním brožurám se vzdělávací na-
bídkou škol, ale prostřednictvím
odkazů na další stránky mnoho
dalších užitečných informací, je-
jichž využití je popsáno v rozsáh-
lé nápovědě. (ves)

Polemika nad názvem Blatenské ulice
Děkujeme všem čtenářům, s ja-

kým zájmem čtou naší pravidel-
nou rubriku o ulicích a veřejných
prostranstvích v Chomutově. Ze
spousty telefonátů, pomocí kte-
rých jste nás v poslední době
oslovili, je zřejmé, že jsou tyto
informace pro řadu Chomutováků
stále aktuální. V Chomutovských
novinách č. 1 /2003 zaujala pře-
devším Blatenská ulice, kvůli kte-
ré nám volala jedna Chomutovač-
ka, že jsme nezmínili informaci,
že se tato ulice kdysi dávno jme-
novala Štefánikova. O této infor-
maci bohužel pan Jiří Klíma, který
rubriku o ulicích zpracovává, nic
neví, a proto ji do příspěvku ne-
zapracoval. Naproti tomu navštívil
naši redakci pan M. z Chomutova,
který se na nás doslova obořil,
proč se prý přejmenovala ulice
v roce 1991 z Rudé armády na
Blatenskou. Snažili jsme se mu vy-
světlit, že o původu názvu ulic
rozhodovali a rozhodují i nadále
radní a zastupitelé města. Nová
politická situace po roce 1989 po-
stavila tehdejší chomutovskou
městskou radu před nutnost pře-
jmenovat ulice, které nesly jména
po osobnostech předchozího reži-
mu a těch, které zavržený režim
nějak připomínaly. Předložené ná-
vrhy se ve většině případů vrace-
ly k původním pojmenováním,
a proto byly také konzultovány
s historiky, kteří o původních ná-
zvech samozřejmě věděli nejlépe.
Mnohdy právě historici upozorňu-

jí na to, aby se respektoval histo-
rický název ulice, což je i v pří-
padě zmíněné Blatenské ulice
(pojmenované podle Blatna u Cho-
mutova ležící 6,8 km SZ od středu
města).

I dnes občas dochází k potřebě
pojmenovat novou ulici. Jde ze-
jména o novou zástavbu tvořenou
rodinnými domky. Jejich obyvate-
lé mohou předložit svůj návrh na
pojmenování, ale stejně tak může
učinit každý občan města, stačí
jenom pozorně sledovat výzvu
v místním tisku. V poslední době
tak vznikly například názvy ulic
„Jasmínová“, „Pod Černým vrchem“,
„Šípková“ a „Letní“. Oficiální použí-
vání vybraných názvů posléze
schválilo městské zastupitelstvo
svým usnesením.

Redakce Chomutovských novin
uvítá další příspěvky případně
připomínky k jednotlivým lokali-
tám ve městě, které se vztahují
k dané rubrice. (mile)

Na gynekologicko porodnic-
kém oddělení v chomutovské
nemocnici je od února zprovoz-
něna ordinace pro sterilní páry
v návaznosti na Centrum umělé-
ho oplodnění v Praze ISCARE.
Ambulance je otevřena v prosto-
rách gynekologického oddělení
pod vedením MUDr. Fršlínkové.
Ordinační hodiny jsou PO a ČT
od 12.00 do 16.00 hodin.

Ruland zůstává Tichou zemí i dnes
Znáte názvy ulic a veřejných prostranství v Chomutově?

Na SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa Spravedlnosti
Původní název ulice GalgenbergGalgenbergGalgenbergGalgenbergGalgenberg

Str. Str. Str. Str. Str. připomínal vrch s kótou 481 m
s názvem Galgenberg (čes. s význa-
mem Šibeniční vrch), na kterém se
konaly tresty jako zadostiučinění
tehdejší spravedlnosti. V Čechách
bylo za feudalismu uskutečněno
celkem 354 hrdelních soudů. Zruše-
ny byly roku 1765. Ztrátou života
se platilo nejen za těžké zločiny,
ale i za méně závažné, páchané
však na majetku vrchnosti (polní
pych, pytláctví, chytání ryb apod.).
Zločinci život končili většinou na
šibenici, pro kterou se v češtině
používalo slovo ‘spravedlivost’. Od-
tud dnešní název Na SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa SpravedlnostiNa Spravedlnosti.

LipanskáLipanskáLipanskáLipanskáLipanská
Dřívější název ulice Jesuiten Str.Jesuiten Str.Jesuiten Str.Jesuiten Str.Jesuiten Str.

připomínal historickou skutečnost,
která vedla také k pojmenování ce-
lého prostoru dnešního Zátiší.
V minulosti zde bývala pastvina,
kterou Jiří Popel z Lobkovic daroval
jezuitskému řádu. Jezuité si tu vy-
budovali letní sídlo, kde pracovali
na zahradě, připravovali si kázání
a celkově relaxovali uprostřed klid-
ného a tichého prostředí. Odtud
pak celý prostor dostal název Ru-
heland, (česky Tichá země, přenese-
ně též Zátiší). Pozůstatkem původ-
ního německého názvu je již méně
často používaný další název pro
Zátiší - Ruland nebo Na Rulandě.
Dnešní pojmenování ulice LipanskáLipanskáLipanskáLipanskáLipanská
je podle bitvy u Lipan, jedné z vý-
znamných bitev české historie, kte-
rá se dne 30.5.1434 odehrála mezi
vojsky táboritů a sirotků na jedné
straně proti panské jednotě na stra-
ně druhé. Většina poražených
a zajatých husitských bojovníků
byla upálena.

VVVVV     ZahradáchZahradáchZahradáchZahradáchZahradách
Ulice nyní nese jméno podle za-

hrad rodinných domků, které v je-
jím okolí stojí. Tato ulice dostala
po roce 1945 nejprve pojmenování

KlecandovaKlecandovaKlecandovaKlecandovaKlecandova, po Janu Klecandovi
(1855-1920), romanopisci, povídkáři
zábavně-výchovné orientace, poli-
tickém a kulturním publicistovi
a překladateli. Byl řídícím učitelem
na české teplické škole a jako
správný kantor tehdejší doby se
věnoval také osvětové práci pro
českou menšinu v pohraničí. Čás-
tečně i jeho zásluhou byla v Cho-
mutově ustavena první klasická zá-
kladní škola. Ještě předtím však
ulice nesla jméno Mayer Str. Mayer Str. Mayer Str. Mayer Str. Mayer Str. zřejmě
po chomutovském rodákovi Johan-
nu Mayerovi von Mayern (1713-
1789), který svůj přídomek získal
povýšením do stavu šlechtického
za dlouholeté služby, které věnoval
rozvoji tehdejší státní správy v ob-
lasti spisové agendy.

TylovaTylovaTylovaTylovaTylova
Dnešnímu pojmenování předchá-

zel název HutberggasseHutberggasseHutberggasseHutberggasseHutberggasse, podle vrchu
Hutberg, dnes známého jako Strážiš-
tě (lid. „Partyzán“ - podle horského

hotelu), na nějž je ulice nasměrová-
na. Nyní se však jmenuje podle Jose-
fa Kajetána Tyla (1808-1856), české-
ho divadelníka, dramatika, novináře,
který ve svém lepším životním obdo-
bí ovlivňoval kulturní a vlastenecké
dění. Na počátku Bachova reakčního
režimu se však propadl do společen-
ské izolace, která tehdy provázela
lidi spojené s dráhou kočovného ko-
medianta. Zoufalství a bída jej při-
vedla k předčasnému odchodu
z tohoto světa. Teprve poté si jeho
okolí uvědomilo, jakou osobnost
v něm ztratilo.

KozinovaKozinovaKozinovaKozinovaKozinova
Jan Sladký Kozina (†1695), lidový

obhájce chodských práv, skutečná
postava známá v celých Čechách
díky románu Aloise Jiráska. Nebýt
právě spisovatelova úsilí, asi by
dnes Chodové byli známi snad jen
svou svéráznou černou keramikou.
Původní název ulice se prozatím
nepodařilo zjistit. (Jiří Klíma)

Lipanská ulice láká svou atraktivitou. (foto: sk)

Úředníci se přestěhují na Palackého ulici

Vedoucí stavební čety Petr Bláha (vlevo v pozadí) dohlíží na rekonstrukci
příčky, který by měla oddělit vstupní chodbu od kanceláře.

Objekt na Palackého ulici byl řadu
let nevyužit. Nyní zde radnice plá-
nuje přestěhování čtyř odborů.

 (foto: mile)

Zhruba čtyřicet městských úřed-
níků ze čtyř odborů chomutovské-
ho městského úřadu na Zborovské
ulici se nastěhuje v prvním čtvrtle-
tí letošního roku do rohového ob-
jektu čp. 4090 na Palackého ulici.
Na prvních šesti podlažích zde
bude k dispozici odbor životního
prostředí, stavební úřad, oddělení
zvláštních úkolů a přestupkové,

přičemž první patro a sklepy se vy-
užijí také jako archiv a spisovny.
Objekt kdysi sloužil jako kancelář-
ské prostory Telecomu, pak byl
však několik let nevyužíván. „Pat-
náct lidí v rámci veřejně prospěš-
ných prací projektu Palmif proto
nyní intenzivně pracuje na opravě
omítek, obkladů, podlah, dlažeb,
topných soustav a sociálního zaří-

zení,“ zmínil se P. Chytra z odboru
rozvoje a investic města. „Nyní ře-
šíme parkování v blízkosti budovy.
Město bude mít k dispozici parko-
vací místa naproti poště v blízkosti
zmíněného objektu,“ vyjádřil se ta-
jemník úřadu Theodor Sojka. „Po
nedávné poradě starostů a tajemní-
ků měst a obcí za účasti pracovní-
ků ministerstev odpovědných za
reformu veřejné správy zjišťuji, že
musíme být opravdu připraveni na
všechno, ale ministerští úředníci bo-
hužel o všem jasno nemají,“ reago-
val na nutnost rekonstrukce nového
objektu tajemník Sojka. (mile)


