
Zdražení jízdného v MHD dopra-
vě se dotklo také slev pro zaslou-
žilé dárce krve. Držitelé Zlaté Jan-
ského plakety, která se uděluje za 
čtyřicet bezplatných odběrů, platí 
za pololetní kupon 500 korun, 
když stejná částka dosud stačila 
na kupon celoroční. To vyvolalo 
u dvou z nich nelibost, kterou 
projevili v regionálním tisku, když 
naznačili, že jde ze strany Chomu-
tova o projev neúcty vůči dárcům.

Starostka města Ivana Řápková 
se rozhodla na tyto ohlasy zarea-
govat. „V žádném případě to není 
neúcta. Vedení města si těchto 

lidí váží, a já zvlášť, tím spíš, 
že patřím mezi ty, kteří podobné 
zákroky nesnášejí dvakrát dobře,“ 
prohlásila. „Nelze však směšovat 
tuto chvályhodnou aktivitu s au-
tomatickým požadováním výhod. 
Bezplatné dárcovství krve nelze 
vyčíslovat ekonomicky. Myslím, že 
nejlepší způsob, jak těmto lidem 
projevit úctu, je vyjádřit jim po-
děkování. Ráda to udělám i osob-
ně, pokud budu na setkání s nimi 
pozvána.“

Podle obchodně přepravního ře-
ditele DPChJ, a. s., Jiřího Kubiceho 
dotuje dopravní podnik kupony 

držitelů Zlaté Janského plakety 
už šest let částkou převyšující 
milion korun, stejné to bude 
i letos. Výše jízdného u těchto 
cestujících se podle frekvence 
jízd pohybuje od 0,68 Kč do 1,98 
Kč za jízdu. A jaká je situace jin-
de? V Děčíně a Ústí nad Labem 
jezdí držitelé plakety zdarma, 
v Teplicích, Mostě a Litvínově 
beze slev, v Liberci je stojí celo-
roční kupon 1 500 korun.

Na hematologicko-transfuzním 
oddělení chomutovské nemocni-
ce evidují přes tři tisíce dárců. 
I když nemálo z nich je přes-
polních, podstatná část jich žije 
v Jirkově a Chomutově. Nárok na 
slevový kupon mají však necelé 
tři stovky z nich. „Jízdné za celý 
rok přijde tyto lidi na tisíc ko-
run, ostatní dárce téměř pětkrát 
tolik. Také oni by se mohli ptát, 
jak k tomu přijdou. A co ti přes-
polní, kteří tuto výhodu nemají 
vůbec? Jde snad o projev neúcty 
k nim?“ říká starostka.

Na názor jsme se zeptali také 
primářky hematologicko trans-
fuzního oddělení MUDr. Evy Kez-
niklové. „Myslím, že to není věcí 
radnice. Pokud vím, v řadě měst 
takové slevy vůbec nejsou. Není 
to tedy podle mě ani tak otázka 
úcty či neúcty k dárcům, ale spíš 
ekonomiky dopravního podniku,“ 
řekla doktorka Kezniklová. „Ti 
lidé se rozhodli svou krev po-
skytnout jiným, nemohou za to 
nic požadovat. Ostatně jak znám 
naše dárce, nechodí k nám, aby 
se jim dostalo nějakých výhod, 
ale proto, že darovat krev chtě-
jí.“                                                    (lm) 

Slovo starostky

Dárcovství krve nelze vyčíslit penězi

19. ledna 2005 ročník IX. zdarma do každé domácnosti

Zlevněné vstupné do zooparku ... /str. 2/  Pískoviště si lze pronajmout ... /str. 2/  Dukelskou zvolili 
záměrně ... /str. 2/  Tři králové opět navštívili radnici ... /str. 5/  Amatéři vystřídali profesionály ... /str. 6/ 

č. 2

Ideální podmínky pro lyžování –
souvislá vrstva sněhu cca 40 cm

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ

Aktuální informace
� lyžujeme denně

Po–Pá: 9.30–15.30 večerní 17.00–20.00
So: 9.00–16.00 večerní 17.00–20.00
Ne: 9.00–16.00

� každodenní strojová úprava svahů 

� předškoláci do 6 let na malém vleku jezdí zdarma

� ski bufet s venkovní terasou otevřen vždy v době provozu

Infoline: 474 629 750, www.tjmezihori.cz

lyžařská sezóna 

opět v plném 

proudu
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P�íprava k p�ijímacím zkouškám na VŠ z angli�tiny, n�m�iny a matematiky
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Milí spoluob-
čané, nedozírná 
katastrofa v jiho-
východní Asii 
se hluboce do-
tkla každého 
člověka. Někoho 
dokonce přímo 
a osobně, proto-
že byl v místě 

neštěstí nebo tam měl své příbuz-
né či přátele. Ostatní byli otřeseni 
televizními záběry z míst přírodní 
katastrofy. Ničivé vlny tsunami vyvo-
laly v našem národě nebývalou vlnu 
solidarity, díky které se daří získávat 
miliony korun na pomoc postiženým 
lidem. Jakoby se naše každodenní 
problémy a starosti ve srovnání s roz-
sahem katastrofy v Asii staly menšími 
a bezvýznamnějšími. Měli jsme příle-
žitost si uvědomit, jakým štěstím je, 
že naší zemi se katastrofy podobného 
rozsahu vyhýbají, že žijeme v míru 
a bezpečí. Myslím, že je správné, aby 
se k pomoci potřebným přidalo spolu 
s jednotlivými občany i samo město 
Chomutov. Přála bych si, aby naše 
město s pomocí humanitárních orga-
nizací nalezlo konkrétní projekt, který 
by finančně podpořilo a pomohlo tak 
navrátit život v některém z postiže-
ných míst do starých kolejí. Věřím, že 
naše podpora dokáže pomoci alespoň 
několika lidem zapomenout na utrpe-
ní, které jim rozzuřené moře přineslo. 
Všem vám děkuji, že jste dokázali 
otevřít svá srdce i své peněženky. 
A přeji nám všem, abychom i nadále 
žili v míru a v naději v bezpečnější 
a šťastnější svět.  Vaše Ivana Řápková

Dárek města občanům 
i sousedům se osvědčil

Vánoční dárek, který přichystala 
chomutovská radnice občanům svého 
města i sousedních obcí, se setkal 
s příznivou odezvou. Poslední číslo 
Chomutovských novin v minulém 
roce obsahovalo kupon opravňující 
jeho majitele k bezplatnému vstupu 
do městských lázní. Vánoční vydání 
novin, které jinak putují zdarma do 
všech poštovních schránek v Cho-
mutově, tentokrát bylo distribuováno 
i do všech obcí, a jak se ukázalo, za-
plavat si na sklonku roku přišly tisíce 
lidí.                    (Pokračování na str. 6)

Po celý loňský rok trvala rekon-
strukce prostor v budově bývalé 
školy čp. 104 na Husově náměstí 
pro potřeby městského úřadu. Od 
ledna tu sídlí tři odbory města 
vykonávající státní správu. V pří-
zemí je živnostenský úřad, který 

Úřad nastěhovali do bývalé školy 
sem byl přestěhován z náměstí 
T. G. Masaryka, v 1. patře sídlí sta-
vební úřad a ve 2. patře odbor ži-
votního prostředí. Oba odbory sem 
byly přemístěny z budovy na Palac-
kého ulici. Že mají odbory k sobě 
profesně velmi blízko a jejich zdej-
ší umístění je jak pro úředníky, tak 
i veřejnost ideální, se mohli přesvěd-
čit na vlastní oči i radní města při 
svém prvním lednovém zasedání. 
Budova je navíc k jejich spokojenos-
ti v bezprostřední blízkosti radnice 
na náměstí 1.máje. Zaměstnanci si 
pochvalují také velké prostory pro 
umístění pěti rozsáhlých archivů 
stavebního a živnostenského úřadu. 
Radní se starostkou města vyjádřili 
přání, aby budova dobře sloužila 
úředníkům a ti tak mohli stejně 
dobře sloužit lidem. 

Celková rekonstrukce objektu, 
který má bezbariérový vstup, vy-
šla radnici na 42 milionů korun, 
z nichž 1,67 milionu korun činí stát-
ní dotace investovaná na obnovu 
historických památek a 18 miliónů 
dotace na převod státní správy.

Budova sloužila doposud převážně 
ke školním účelům. Okolí zdejšího 
kostela sv. Kateřiny bylo ve 13. stole-
tí ohrazeno zdí na rozloze téměř ce-

lého Husova náměstí, kde stála fara, 
nejstarší městská škola a hřbitov. 
O existenci hřbitova svědčí ostatně 
i nálezy z nejrůznějších výkopových 
prací v okolí školy, které obsahují 
úlomky lidských kostí. 

                    (Pokračování na str. 2)

V bývalé škole na Husově náměstí 
sídlí nyní tři odbory městského 
úřadu.                                   (foto: mile)

Starostka města Ivana Řápková 
a tajemník Theodor Sojka slavnost-
ně přestřihli pásku u nové budovy 
úřadu.                                   (foto: mile)

Radnice se rozhodla zapojit do 
některého z projektů občanského 
sdružení Adra na pomoc lidem v po-
stižené jihovýchodní Asii. „Vstoupíme 
do jednání s ředitelem Adry, aby nám 
navrhl vhodný konkrétní projekt,“ 
uvedla starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Mohli bychom se zapojit 
například do výstavby nějaké školy.“ 
Zatím není rozhodnuto, jakou částku 

město uvolní. Záležet bude na hod-
notě vytipovaného projektu, ale také 
na finančních možnostech města, aby 
nebyl narušen jeho chod. „Nemuselo 
by to skončit jednorázovou částkou, 
první fázi by zaštítilo město, a na 
dalších etapách, postupném vyba-
vování školy, by se mohli podílet 
i občané a organizace města,“ nastíni-
la představu radních starostka.   (lm)

Zatímco v loňském roce si 
v chomutovské porodnici v novém 
roce poprvé zakřičel chlapeček, 
prvním občánkem roku 2005 se 
stala Maruška Sazimová, která se 
narodila 1. ledna v půl deváté 
ráno. Ještě před silvestrovskou 
půlnocí přišla na svět tři mimin-
ka, na Nový rok pak další čtyři. 
V roce 2004 se ve zdejší porodni-
ci narodilo 777 dětí, což je zhru-
ba o 70 více než v roce předcho-
zím. Na novoroční holčičku, která 
vážila 3350 gramů a měřila 51 
centimetrů, se přišla podívat 
také starostka města Ivana Řáp-
ková. Mamince Lence Suchánkové 
přinesla kytičku a miminku do 
vínku vkladní knížku s pěti tisíci 
korunami. Setkání s první ženou 
města si ale Maruška nijak ne-
připouštěla. Celou návštěvu klid-
ně prospala v náruči maminky 
a poté i starostky. „Vždy na za-
čátku roku, když dojde na tuto 
milou povinnost, si uvědomím, 
jak čas plyne. Je to zvláštní pocit 
- naše děti nám odrůstají, kolikrát 

Maruška spokojeně podřimovala v náruči 

si člověk může pochovat takového 
drobečka?“, nechala se slyšet sta-
rostka. „Přáli jsme si holčičku, 
abychom měli doma páreček. 

Také sedmiletý bráška Dominik 
se už se sestřičkou smířil,“ doda-
la usměvavá a šťastná maminka.    
                               (text a foto: mile) 

Město chce pomoct lidem v Asii

Zbrusu nového Průvodce městem 
Chomutov připravila v nákladu 5 000 
výtisků chomutovská radnice nejen 
pro Chomutováky, ale i pro návštěv-
níky našeho města. Propagační mate-
riál prezentovala s ostatními propa-
gačními předměty minulý týden na 
mezinárodním veletrhu turistických 
možností v regionech REGION TOUR, 
který proběhl společně s mezinárod-
ním veletrhem průmyslu cestovního 
ruchu v Brně. V únoru se město 
chystá propagovat zdejší turistická 
lákadla na největším mezinárodním 
veletrhu v Čechách Holiday World.

                        (Pokračování na str. 2)

Průvodce má letos 
více informací

Příští CHN vycházejí 
2. února 20052. února 2005

www.chomutov-mesto.cz 
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Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

(Dokončení ze str. 1)
Hřbitov byl v 15. století přestěho-

ván do míst k parčíku u městské-
ho soudu. Pro nedostatek prostor 
v tehdejší dívčí škole ve starším 
renesančním domě čp. 103 se rad-
ní města usnesli, že postaví novou 
školní budovu. Roku 1852 byl po-
ložen základní kámen měšťanské 
školy, v níž bylo vyučování zaháje-
no o dva roky později a probíhalo 
až do 80. let 20. století. Poté bylo 
přízemí upraveno pro výpočetní 
středisko, ostatní patra sloužila vý-
uce pro socialistickou akademii. Po 
roce 1989 se budova stala sídlem 
Soukromého šestiletého gymnázia 
jímž byla až do roku 2002.    (mile)

(Dokončení ze str. 1)
Zmíněný průvodce, do kterého 

město investovalo 180 tisíc korun, 
je již několikátým rokem u lidí vel-
mi oblíben. V listopadu roku 2003 
dokonce získal ocenění od odbor-
níků jako nejlepší cizojazyčný 
propagační materiál města. Oproti 
loňskému roku je letos rozšířen 
o 4 strany. „Vzhledem k letošnímu 
výročí čtyř set let svobodného 
královského města jsou dvě strany 
věnovány přehledu chomutovských 
dějin a na dalších dvou najdete pře-
hled akcí, které se ve městě letos 
v rámci oslav uskuteční,“ prozradi-
la Lenka Vaňková z odboru škol-
ství a kultury o katalogu, v němž 
samozřejmě nechybí aktualizované 
informace o turistických nabídkách 

Společenství vlastníků jedno-
tek si může pronajmout některá 
pískoviště ve městě, která nejsou 
již příliš využívaná, ale lidé 
z okolních domů si přesto myslí, 
že by se neměla rušit. Chomutov-
ská radnice proto začátkem letoš-
ního roku rozeslala nabídky těm 
předsedům Společenství vlastníků 
jednotek, před jejichž domy se 
nachází „nadbytečná“ pískoviště. 
Kdysi byly tyto dětské plochy bu-
dovány takřka u každého vchodu 
panelového domu, dnes je řada 
z nich využívána sporadicky, ně-
která navštěvují jen pejskaři se 
svými psími miláčky. 

Nová legislativa vyžaduje dů-
sledné dodržování stanovených 
předpisů a pravidelnou kontrolu 
venkovních hracích ploch. „Město 
spravuje sto padesát pískovišť. 
O některé z nich již v minulosti 
projevili zájem lidé z jednotli-
vých lokalit ve městě,“ vyjádřila 
se Eva Veselá z odboru správy 
majetku města. „Pískoviště, která 
nevyhovují podle nových pravidel, 
je zapotřebí zrušit. Chceme však 
vyjít vstříc lidem, kteří se chtě-
jí o tato místa starat,“ doplnila 
starostka Ivana Řápková. Protože 
však existují domy, které nemají 
společenství vlastníků, uveřejňu-
jeme kompletní seznam pískovišť. 

Požádat o pronájem mohou i jed-
notlivci, a to do 31. ledna 2005. 
V opačném případě může dojít 
i k jejich zrušení. 

Sídliště Písečná, Zahradní: Sídliště Písečná, Zahradní: ul. Jirkov-
ská u č. p. 5014 - 18, Písečná 5024 
- 29, 5039 - 5042, Borová 5152 - 55, 
Zahradní u 5174, 5188 - 89, Skalková 
5201 - 03, Výletní 5260 - 61. 
Sídliště Kamenná, Kamenný Vrch: Sídliště Kamenná, Kamenný Vrch: 
Školní pěšina u č. p. 5090 - 95, 
5126 - 27, 5132, Kamenný Vrch 
mezi 5268 a 5269, Kamenná 
u 5100 - 01.
Sídliště Březenecká: Sídliště Březenecká: Hutnická 
u 5290, 5299, 5301, 5303, 5293 - 
94, 17. listopadu mezi 4792 a 5288, 
u 4787, 4614, Dřínovská 4743, 4582 
- 83, 4634 - 38, Holešická 4738, Ky-
jická 4753 - 54, Kunratická 4491, 
4492, 4496 - 97, Březenecká mezi 
4463 a 4464. 
Horní Ves (Severka, Jitřenka): Horní Ves (Severka, Jitřenka): Cih-
lářská u 4030, 4036, 4038, Blaten-
ská mezi 4041 a 4042, Kostnická 
mezi 4075 a 4078, Jiráskova mezi 
4187 a 4190. 
Mostecká, Zadní Vinohrady: Mostecká, Zadní Vinohrady: Pří-
sečnická 3930, Tomáše ze Štítného 
mezi 3939 a 3877, u 4001, Přemys-
lova mezi 3757 a 3758, Kosmonau-
tů u 4682.
Střed města: Střed města: Stromovka 4709 - 
12, Na Příkopech u 3920, 3934, 

Za Zborovskou u 3614, Pionýrů 
mezi 3815 a 3779, Majora Šulce 
u 3853, Politických vězňů u 3932, 
Palackého - podkova u 3671, mezi 
č. p. 3638 až 3643, Legionářská 
mezi 3880 a 3881, Školní u 3635, 
Rokycanova - Poděbradova u 1574, 
Dukelská u č. p. 1277.
Kadaňská: Kadaňská: Sokolská u 3571, Ko-
menského u 4429, mezi 4440 a 
4439, Adámkova u 4648, 4945, Ma-
těje Kopeckého u 4819, mezi 4822 
a 4824, u 4827, mezi 4815 a 4816 
Nové Spořice Nové Spořice u č. p. 4641 - 42, 
4718 - 19, 4724 - 26, 4508 - 09.

Veškeré informace, podmínky 
pronájmu a nezbytné údržby 
pískovišť vám rádi zodpoví na 
odboru správy majetku města buď 
osobně, na tel. č. 474 637 461 (Ing. 
Veselá), nebo e-mailem zaslaným 
na adresu elektronické podatelny. 

Obnova dětských hřišť bude 
v rámci regenerace panelových 
sídlišť probíhat po etapách, nevy-
hovující dětské prvky se postupně 
nahradí novými. Informace o roz-
voji dětských hřišť má k dispozici 
paní Martina Valešová z odboru 
rozvoje a investic města - tel. : 474 
637 438. Případné písemné náměty 
či postřehy občanů rádi zveřejní-
me v Chomutovských novinách.     
                                                       (mile)

Pískoviště si mohou pronajmout i jednotlivci 

Na první letošní mláďata museli 
v Podkrušnohorském zooparku 
čekat celých devět dní. Dočkali se 
až 10. ledna a radost byla hned 
dvojnásobná. Hnědé koze domácí 
se narodily dvě zdravé „holky,“  
které se mají se čile k světu. Vidět 
je můžete na zdejším statku. Na 
snímku s ošetřovatelkou Klárou 
Fartákovou je zachytil fotograf 
Rostislav Stach. 

Co zaznělo na set kání 
s občany . . .  

Na minulém setkání přítomné obča-
ny zajímalo, jaké úlevy mohou využít 
zdravotně postižení lidé. Odbor soc. 
věcí a zdravotnictví na MěÚ poskytuje: 

1. průkazy mimořádných výhod:1. průkazy mimořádných výhod: 
a) pro II. a III. stupeň zdarma doprava 
v MHD a  75% sleva na autobus a vlak, 
b) u III. stupně doprava zdarma i pro 
průvodce.

2. příspěvek např. na individuální do-2. příspěvek např. na individuální do-
pravu, na provoz motorového vozidla, pravu, na provoz motorového vozidla, 
na kompenzační pomůcky, stavební na kompenzační pomůcky, stavební 
úpravy bytů a další.úpravy bytů a další.

Jak průkazy mimořádných výhod, 
tak příspěvky jsou poskytovány podle 
zákona č. 100/88 Sb., o sociálním za-
bezpečení ve znění pozdějších před-
pisů a prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu, tj. vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
na základě žádostí, které vyřizuje na 
Odboru sociálních věcí na Měú Zbo-
rovská - p. Novák a p. Armstarková, 
k. č. 107a - I. patro.

Příspěvky i průkazy mimořádných 
výhod jsou poskytovány na základě 
posouzení zdravotního stavu posudko-
vým lékařem Okresní správy sociální-
ho zabezpečení v Chomutově.       (mile)

Příští setkání s občany města se Příští setkání s občany města se 
uskuteční 27. 1. 2005 od 16.00 hodin uskuteční 27. 1. 2005 od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 101 městské-v zasedací místnosti č. 101 městské-
ho úřadu na Zborovské ulici. ho úřadu na Zborovské ulici. 

Na všech základních školách se 
uskuteční zápis dětí do prvních 
tříd, které k 31. srpnu letošního 
roku dovrší zpravidla věku šesti 
let, a zároveň těch, kterým byl vlo-
ni odložen začátek povinné školní 
docházky o rok. Zápis se koná 
v pátek 21. ledna od 14 do 17 v pátek 21. ledna od 14 do 17 
hodin a v sobotu 22. ledna od 8 hodin a v sobotu 22. ledna od 8 
do 12 hodindo 12 hodin. Ve stejné dny a v 
tentýž čas se konají zápisy i ve 
Zvláštní škole v ulici 17. listopadu 
a v Pomocné škole v Palachově 
ulici. „V případě zápisu do pomoc-
ných a zvláštních škol doporučuje-
me rodičům přinést potvrzení ze 
všech odborných vyšetření dítěte,“ 
uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury Dagmar Mikovcová. 

Od 1. ledna 2005 platí nový 
školský zákon, podle kterého mají 
zákonní zástupci dítěte právo zvo-
lit pro žáka i jinou než spádovou 
školu. „Při rozhodování o budoucí 
škole by se rodiče měli informovat 
o kvalitě výuky, vnitřní atmosfé-
ře ve škole, vstřícnosti pedagogů 
a mimoškolních aktivitách na škole, 
které mají na vývoj dítěte podstatný 
vliv,“ vyjádřil se Miloš Zelenka, ře-
ditel ZŠ v ulici Akademika Heyrov-
ského a radní města. Při odkladu 
školní docházky musí rodiče doložit 
posouzení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře.                                               (mile)

Zápisy do prvních tříd 

a ubytovacích kapacitách ve městě 
rovněž v anglickém a německém ja-
zyce a spousta nových fotografií. 

Už nyní si je možné ho koupit 
v městském informačním centru 
v Chelčického ulici za 30 korun. Zde 
lze také obdržet zdarma přehled-
ný kalendář všech letošních akcí 
a novou barevnou pohlednici, která 
zve od 23. dubna na Chomutovské 
oslavy. „Je to taková atraktivní for-
ma pozvánky. Chomutováci mohou 
poslat svým známým pohlednici 
přímo z tržiště na náměstí s kon-
krétním datem akce,“ dodala Lenka 
Vaňková. Připomněla, že od ledna 
jsou v prodeji i trička s logem 
výročí, a to ve čtyřech velikostech 
v bílé a černé barvě. Jedno přijde na 
95 korun.                                          (mile) 

Úřad nastěhovali 
do bývalé školy 

Průvodce má letos více informací
Už v březnu začne chomutovská 

radnice stěhovat nepřizpůsobivé ná-
jemníky na Dukelskou do mobilních 
buněk. Možností vystěhovat neplatiče 
právě do buněk se radnice inspirova-
la v Kladně, lokalitu Dukelská přitom 
zvolila záměrně. „Dva požáry ve 
zdejších domech v závěru loňského 
roku způsobily, že se situace musela 
řešit okamžitě a jiná lokalita nebyla 
v daném momentě vytipována. Město 
přitom do jednoho z nich investovalo 
nedávno pět milionů korun,“ vyjádři-
la se starostka města Ivana Řápková 

a dodala, že lidé si lokalitu sami 
uzpůsobili k obrazu svému. „Dříve 
tu rostla tráva, dnes je tu jen udu-
saná hlína. Nechceme, aby to takhle 
vypadalo po čase zase jinde,“ přidala 
starostka další argument.

„Pokud statik potvrdí, že požár 
narušil budovy natolik, že jsou pro 
nájemníky nebezpečné, nastěhujeme 
je do prvních čtyř zakoupených bu-
něk. Další dvě buňky budou sloužit 
jako sociální zázemí se sprchami 
zvlášť pro muže a ženy,“ vysvětlil 
místostarosta Rudolf Kozák. Jak 
doplnila starostka, časem město 
nakoupí další buňky a postupně je 
nabídne nepřizpůsobivým občanům 
ze všech částí města. „Už nehodláme 
investovat do oprav domů, které je-
jich nájemníci zničili,“  dodala Ivana 
Řápková.                                              (mile)

Dukelskou zvolili záměrně

Tolik diskutovaný osud prostoru 
po bývalém autobusovém nádraží se 
opět po třech letech stává předmětem 
diskuse zastupitelů. Ti by se měli na 
svém lednovém jednání vyjádřit 
k dvěma nabídkám na zástavbu Žiž-
kova náměstí. 

Názory na budoucnost atraktivní 
plochy v centru města vyjadřovali 
občané ve městě již před pěti lety 
v akci Hovory o městě, kde se při-
kláněli k tomu ponechat náměstí 
jako park. Architekti však byli jiného 
názoru. „Tato lokalita byla vždy za-
stavěna, až v roce 1964 byly stavby 
vybourány a část města odhalena. 
V místě je nyní velmi silný průvan 
od Armabetonu až k městské tržnici, 
lidé by tu stejně dlouho nevydrželi 
sedět na lavičkách,“ vyjádřil se tehdy 
městský architekt Jaroslav Pachner. 
Na výzvu radnice ohledně řešení zá-
stavby tohoto volného prostoru teh-
dy reagovala jako jediná společnost 
Amadeus. Ta však od svého záměru 

nakonec ustoupila a město nemělo na 
vlastní investici peníze. 

Prostor Žižkova náměstí má dlou-
hou historii, která se dotýká samých 
počátků města. Až do roku 1946 tu 
bylo mnohem menší náměstí Němec-
kých rytířů. Větší část otevřeného 

prostoru bývalého autobusového 
nádraží byla tehdy zastavěna. Ná-
městí Německých rytířů vzniklo ve 
druhé polovině 19. století po demo-
lici Horní městské brány, zvané také 
Písková nebo Kadaňská. Až do roku 
1837 uzavírala dnešní Puchmayerovu 
a Táboritskou ulici brána. Její podo-
bu z tohoto roku zachycuje Würbsova 
kresba. Základy stavby leží pravděpo-
dobně ještě dnes pod dlažbou Žižko-
va náměstí.

Horní brána uzavírala vnitřní 
město před Mokrou čtvrtí, kte-
rá se rozkládala podél Blatenské 
a Pískové ulice v prostoru dnešního 
obchodního domu a Armabetonu. 
Zajímavou situaci představoval 

v první polovině 19. století pře-
chod přes Chomutovku do Dlouhé 
- dnešní Palackého ulice. „Würbsova 
kresba ukazuje dřevěnou krytou 
lávku pro pěší a nad ní říční brod s 
upraveným splavem u mostu, které 
dokládají ještě plány z roku 1842. 
Před bránou bylo třeba ještě překo-
nat mlýnský náhon, který byl v 19. 
století z velké části překryt rozměr-
nými křemencovými překlady. Klasi-
cistní most přes Chomutovku místo 
dřevěného krytého byl postaven až 
po rozboření Horní brány,“ zmínil 
se architekt Pachner. 

Přízemí brány tvořilo středověké 
zdivo, ve kterém vynikal gotický 
vnější lomený oblouk brány, rámo-
vaný vpadlinou pro padací most. 
V čele patra se nacházela tři stříl-
nová okénka. Zajímavá byla branka 
pro pěší, která se z průjezdu otvírala 
do severní stěny brány. Při východní 
stěně byl přístavek, který v přízemí 
obsahoval místnost ostrahy a v patře 
vstup do bytu branného. Zajímavé 

by bylo zjištění osudu mariánského 
sloupu, který byl v roce 1837 za-
chycen kresbou před Horní bránou. 
Trosky parkánové zdi, navazující na 
bránu na kresbě, jsou také jedním 
z mála omezených dokladů podoby 
chomutovských hradeb.

Horní brána umožňovala přístup 
do západního předměstí a přístup 
na obchodní cestu směrem na Blat-
no a na saské Rübenau. Přes brod 
pak umožňovala cestu na Kadaň 
a na Křimov. Hradby a brána vznikly 
v prostoru dnešního Žižkova náměstí 
nejpozději na konci 14. století. Tudy 
ale vedla již nejstarší cesta ke dvorci 
Načeradců ve 13. století. 

Žižkovo náměstí tak za 800 let 
prošlo řadou změn. Bylo přístupem 
k brodu přes Chomutovku, prostorem 
před městskou bránou, náměstím 
a nakonec autobusovým nádražím. 
Jestliže dojde k opětovné zástavbě, 
obnoví se tak podoba důležitého 
městského prostoru, jakou měl na 
přelomu 19. a 20. století.               (mile) 

Pohled na Horní bránu od Karla Würbse v roce 1837.

Fotografie je z roku 1966, z doby, kdy v těchto místech fungovalo auto-
busové nádraží. 

Minulost Žižkova náměstí: Co s ním bude dál?  
Do konce března mají návštěv-

níci Podkrušnohorského zooparku 
patnáctiprocentní slevu na vstup-
ném. Dospělí tak zaplatí místo 
60 korun 51, děti místo 40 korun 
o šest méně. Jedná se o dárek ke 
třicátému výročí, které  zoopark 
oslaví 9. května. Tento den před 
třiceti lety byl areál poprvé otevřen. 
„Také standardní slevy se s tímto 
dárkem sčítají. Pokud tedy přijde 
například čtyřčlenná rodina, získává 
místo patnáctiprocentní slevy nižší 
vstupné o třicet procent,“ vyjádřil 
se Martin Pilař z oddělení propagace 
zooparku.                                            (mile)

Zlevněné vstupné 
do zooparku




