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PENÍZE Když vám je nechce nikdo půjčit

VOLEJTE 603 872 753
Pro zaměstnané, důchodce, OSVČ i s nulovým 
přiznáním - bez poplatku a ručitele -

• zamìøení, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítì proti hmyzu
• prodej na splátky bez navýšení

ZAJÍMAVÉ ZAVÁDeCÍ CENY

CHOMUTOV
ZIMNÍ STADION

474 624 135; 607 763 510

Nebankovní pùjèky
do 30.000 Kè

Kola na splátky 
ESSOX
OTEVØENO

PO – PÁ 8 – 18, SO 8 – 12

Byty
prodej, nájem
OV 1+kk Partyzánská, CV 5.500,- Kč/měs.

OV 2+1 Blatenská, CV 5.000,- Kč/měs. 

OV 2+1 V Alejích, CV 13.000,- Kč/měs.

OV 2+1 J. ze Stříbra, CV 15.000,- Kč/měs.

OV 2+1 Školní, CV 15.000,- Kč/měs.

OV 3+1 Jabloňová, CV  16.000,- Kč/měs.

OV 3+1 Buchenwaldská, CV 20.000,- Kč/měs.

OV 1+1 Písečná, CV 195.000,- Kč

DR 1+1 Zahradní, CV 195.000,- Kč

OV 2+1 Školní Pěšina, CV 240.000,- Kč

DR 2+1 Spořická, CV 220.000,- Kč

DR 2+1 Kamenný vrch, CV 210.000,- Kč

DR 2+1 Zahradní, CV 280.000,- Kč

OV 2+1L Cihlářská, CV 280.000,- Kč

DR 2+1L Písečná, CV 320.000,- Kč

OV 2+1L Borová, CV 340.000,- Kč

DR 2+1L Kamenný vrch, CV 215.000,- Kč

DR 3+1L Na Borku, Ji 280.000,- Kč

DR 3+1L SNP, Ji 250.000,- Kč

DR 3+1L Pod Břízami, CV 250.000,- Kč

DR 3+1L Na Borku, Ji 260.000,- Kč

DR 4+1L Pionýrů, Ji 290.000,- Kč

DR 3+1L Gen. Svobody, Ji 375.000,- Kč

OV 4+1L M.Kopeckého, CV 430.000,- Kč

DR 4+1L Kamenný vrch, CV 280.000,- Kč

OV 4+1L Růžová, CV 290.000,- Kč

OV 4+1L Zahradní, CV 430.000,- Kč

Německá společnost pro 
podporu svobodného podnikání 

hledá 
komunikativní 

a ambiciozní lidi.
Možnost dobrého výdělku.

Na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Tel.: 00491 622 075 387 
(paní Monika Reinhardt)

e-mail: Mrroxanna@aol.com

V souladu s plánovaným prová-
děním oprav a údržby na zařízení 
pro zásobování tepelnou energií 
bude v Chomutově v následujících 
termínech přerušena dodávka teplé 
užitkové vody. 

V termínu 11. až 18. července V termínu 11. až 18. července 
se odstávka týká výměníků v lo-
kalitách městské lázně, Palackého 
1, 2, 3, 4, 7, 8, Dehtochema, Na 
Příkopech, Riegrova, Legionářská, 
Starý dvůr, Beethovenova, ZUŠ, 
Školní, 8. ZŠ, 10. ZŠ, Dr. Janského, 
Mjr. Šulce, Čechova, Stromovka, 
Moravská, Vrchlického, Mostecká, 
gymnázium, Tomáše ze Štítného, 
Vítězslava Nezvala, Zadní Vino-

hrady, městský úřad, městské 
divadlo.

V termínu 18. a 19. července V termínu 18. a 19. července se 
odstávka týká výměníku v lokalitě 
Březenecká 1.

V termínu 18. až 25. červen-V termínu 18. až 25. červen-
ce ce se odstávka týká výměníků 
v lokalitách Černý vrch, Alešova, 
Kadaňská, Bezručova, Jiráskova, 
Havlíčkova, Kostnická, Lužická, 
7. ZŠ, Cihlářská, Merkur, Akademika 
Heyrovského.

V termínu 25. července až V termínu 25. července až 
1. srpna 1. srpna se odstávka týká výmění-
ků v lokalitách Březenecká 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, Kamenná 1 - 4, Zahradní 
1 - 7, Písečná 1 - 11.                       (r)

Termíny plánovaných odstávek 
horkovodů na území města

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad 
18. 7. 2005 – 25. 8. 2005 

 1 .   BĚLOHORSKÁ  park. 3446  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8.  
 2.   BEZRUČOVA  park. 4201  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.  15. 8. – 18. 8. 
 3.   BŘEZENECKÁ  park. 4750  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 4.   HUTNICKÁ  park. 5294  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 5.   JIRÁSKOVA  park. 4159  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 6.   KAMENNÁ  park. 5108  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 7.   KAMENNÝ VRCH  park. 5275  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 8.   KYJICKÁ  voz. 4649  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8.  
 9.   K. BURIANA  voz. 3582  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 10.  M. KOPECKÉHO  park. 4815  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 11 .   M. PUJMANOVÉ  park. 4015  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.  15. 8. – 18. 8. 
 12.   MÝTNÁ  voz. 2123  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 13.  OSVOBOZENÍ  voz. 3539  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 14.  PATOČKOVA  park. 3865  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 15.  PÍSEČNÁ – JIRKOVSKÁ  park. 5014  25. 7.  – 28. 7.   8.  8.  – 11 .  8.   22. 8. – 25. 8. 
 16.  PÍSEČNÁ  park. 5034  25. 7.  – 28. 7.   8.  8.  – 11 .  8.   22. 8. – 25. 8. 
 17.   ROOSEWELTOVA  park. LUNA  18. 7.  – 21 .  7.   1 .  8.  – 4. 8.   15. 8.  – 18. 8. 
 18.  SKALKOVÁ  park. 5204  25. 7.  – 28. 7.   8.  8.  – 11 .  8.   22. 8. – 25. 8. 
 19.  ZAHRADNÍ – BOROVÁ  park. 5149  25. 7.  – 28. 7.   8.  8.  – 11 .  8.   22. 8. – 25. 8. 
 20.  ZAHRADNÍ  park. 5180  25. 7.  – 28. 7.   8.  8.  – 11 .  8.   22. 8. – 25. 8. 

Pro občany města ChomutovaPro občany města Chomutova

INZERCE V CHOMUTOVSKÝCH NOVINÁCH tel.: 474 637 444; 474 637 484 
e-mail: s.kral@chomutov-mesto.cz
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Milí Chomutováci. I já chci přisy-
pat svou trošku do mlýna k oslavám 
400 let svobodného města Chomu-
tova, ale nevěděla jsem, s čím začít 
a o čem mluvit. Zaběhla jsem tedy 
do knihovny pro pár chytrých kní-
žek, vytáhla kroniky, kde je všech-
no pěkně od začátku a nahlédla do 
časů dávno minulých. Řeknu vám, 
že jsem nestačila kulit oči. Městu 
Chomutovu není co závidět. Těch 
malérů a pohrom, co zažilo. Buďme 
rádi, že žijeme v dnešku. Aspoň já, 
po tom nahlédnutí do časů minu-
lých, jsem si řekla: Zaplať pánbůh, 
že jsem tu dnes a ne včera, přede-
včírem a ještě dál!

Podívejte se, třeba takové 13. sto-
letí. To vládnul Otakar II., král že-
lezný a zlatý, který měl ten hloupý 
nápad, že město Chomutov dal 
v držení řádu německých rytířů. 
K tomu jim udělil i právo soudní 
a hrdelní. A už to začalo. Rytíři si 
dali ušít bílý pláště s černým kří-
žem, sice ne hákovým, to až poz-
ději, ale i tak toho bylo až až. Nav-
líkli se do nich, dali si říkat křižáci 
a začali v Chomutově hospodařit. 
Za nimi sem z Němec přilejzali je-
jich soukmenovci a na maléry bylo 
zaděláno, než bys řekl švec.

Ale už je tu století čtrnácté. Ry-
tířům i těm druhým narostl hřebí-
nek, až to došlo tak daleko, že se 
postavili i proti králi Václavovi IV. 
Bylo to v roce 1398.

Jenomže to už byla za dveřmi 
doba husitská, tedy 15. století 
a bratr Žižka ještě měl obě oči. 
Viděl tedy dobře, kam to povede 
a byl ve střehu. A bylo zle! V té 
době nějaký norimberský rada 
po dobytí Mašťova těmi křižáky 
si pustil hubu na špacír a někde 
neprozřetelně plácnul: „Kdo neumí 
německy nebo vypadá jako Čech, ať 
je chycen, zabit nebo upálen!“ Tak-

hle to v kronice stojí doslova. Mys-
lel to vážně, jeho pochopové tedy 
nelenili, pochytali několik táboritů, 
dva kněze podobojí a upálili je.

Bratra Žižku to dohřálo, ti křižáci 
mu leželi v žaludku už hodně dlou-
ho, a tak si na ně vyšlápl. Jelikož 
hnízdo měli právě v Chomutově, 
odneslo to celé město. Prý to tu 
rozsekal na cimpr campr. Stalo se 
to v roce 1421. Jiný kronikář ale mí-
nil, že to tak doslova být nemohlo, 
neboť zapsal: „Po porážce husitů 
u Mostu se vojsko vrátilo do Cho-
mutova, kde husité městu potvrdili 
svobody, rozdělili majetek a ve 
městě zavedli pořádek.“

Zdá se tedy, že nám bratra Žiž-
ku kdosi důkladně očernil a určitě 
v tom měl prsty ten zrzavej král 
Zikmund, co se mezitím do Čech 
nakvartýroval. Za spojence si vzal 
právě ty křižáky a ti pak tady 
pustošili celý kraj a pěkně dlouho. 
V roce 1426, v bitvě u Ústí nad La-
bem jim ale bratr Žižka zaťal žílu 
a měli utrum! Porazil je na hlavu, 
jenomže to víte: když se kácí les, 
lítají třísky, takže - a nejen z Cho-
mutova - nezůstal kámen na kame-
ni. Trochu líp bylo Chomutovákům 
za panování Jiřího z Poděbrad. 
Bohužel, ten se zase znelíbil pape-
ži a tak se to packalo až k století 
dalšímu.

A už ho tu máme, to 16. sto-
letí. V tom čase město vyhořelo 
a s ním i proslulá knihovna Bohu-
slava Hasištejnského z Lobkovic. 
Za zmínku stojí nařízení, která 
tehdy platila. Například: „Nikdo ne-
smí poskytovat přístřeší necudným 
a smilným ženám!“ A také: „Před 
Velikonocemi, letnicemi a posvíce-
ním si každý musí od svých dveří 
odvézt hromady hnoje!“ Hotová to-
talita! Dnes by si musela městská 
rada ušoupat paty, aby aspoň část 

toho nařízení uhlídala. A za každou 
facku prý byla veliká pokuta. To by 
dnes městská kasa popraskala ve 
švech, jak by byla napěchovaná. 
V tomto století byl také otevřen důl 
na kamenec, což ovlivnilo budouc-
nost města až do dnešních časů. 
K našemu Kamencovému jezeru 
dnes přijíždí půl Evropy. V okolí 
Chomutova se také těžilo zlato, 
stříbro a jiné kovy. Dokonce i „dra-
hý kamení“, o čemž svědčí sem 
tam nějaký ten šutráček nalezený
i dnes. A koho by napadlo, že 
v Horní Vsi se těžil křemen a síra. 

To pořád ještě frčí 16. století. 
A je důkladně černé.

V tomto čase v Chomutově byly 
popraveny dvě ženy pro čaroděj-
nictví. Jedna byla upálena, druhá 
zaživa zahrabána do země. V ná-
sledujícím roce se další žena při 
mučení přiznala, že začarovala ka-
mencovou huť, aby v ní nemohl být 
vyroben žádný kamenec. Jelikož 
při mučení zemřela, byla upálena 
aspoň její mrtvola.

Tak mě napadá, jaké žně by nyní 
svatá inkvizice měla. V každých 
novinách dnes najdete inzerát: 
Předpovím budoucnost a podobně. 
A to ta písnička: Cikánečko maluč-
ká, přičaruj mi synečka... Dokonce 
i jeden náš bývalý ministr se čarová-
ním živí! No ten, co si pod zadkem 
sestřelil vlastní letadlo. To věštění 
mu tenkrát nějak selhalo, nebo co.

Ještě se zmíním o chomutovském 
pánu Jiřím Popelu z Lobkovic. To 
byl taky pěkný holomek. Za jeho 
vlády si Chomutov užil, to mi věř-
te. Kdoví, co by byl ještě nevyvedl, 
kdyby mu císař Rudolf II. včas ne-
utrh tipec. Strčil ho na doživotí do 
kriminálu a Chomutov si oddechl. 
Císař se sám stal vlastníkem  měs-
ta, Chomutovským vrátil všechna 
privilegia, ale dobře nebylo.

V roce 1598 vypukl strašlivý 
požár a celé město lehlo popelem. 
Prý jakási služebná převařova-
la máslo, to jí vzkypělo, chytlo 
a ona nevěděla nic lepšího, než na 
to vychrstnout vodu. Utrpěla po-
páleniny, na které vzápětí zemřela 
a dům shořel. Žel od jednoho hoří-
cího stavení chytly i další a oheň 
pak spolykal na 260 domů, kostel, 
faru, školu, radnici i zámek. V něm 
vzaly za své veškeré listiny a kni-
hy. Ušetřena zůstala jen kaple svaté 
Kateřiny.

Že však město žilo dál, o tom 
mluví další nařízení z roku 1599. 
Například: Nikdo nesmí ředit svou 
moč! Doopravdy! Tak to stojí v kro-
nice! Ta moč se sbírala do soudků 
pro výrobu kamence v huti. Umí si 
někdo představit, jak ráno běžíme 
s nočníkem a říkáme: „Dobrýtro, 
pane sousede! Maucta, paní soused-
ko! Kolikpak jste nastřádali? Bude 
paní starostka spokojená? Máte tu 
správnou hustotu? Neředili jste?“

No ale už je tu ten slavný rok 
1605, kdy se město Chomutov 
vykoupilo z poddanství císaře 
Rudolfa II. Od této události právě 
uplynulo 400 let. 

Císař Rudolf tehdy nutně potře-
boval peníze na všelijaké ty umě-
lecké sarapatičky, jak dobře víme 
z filmu Pekařův císař, dal si tedy 
říct a město Chomutov prodal měš-
ťanům, pročež my Chomutováci teď 
máme důvod k oslavám svobodné-
ho města.

Ty sarapatičky pak sice císaři 
ukradli Švédové, ale to už je zase 
jiná kapitola v úplně jiném století, 
jejíž hodnocení raději přenechá-
vám jiným. Jen ještě dodám, jak 
jsem ráda, že jsem občankou svo-
bodného města Chomutova a můžu 
svobodně napsat i tohle říkání.        
                                  Zdeňka Veverková

Chomutovu nebylo co závidět, buďme rádi, že žijeme v dnešku

Kostel sv. Václava je dominantou 
obce Výsluní, která leží na planině 
v nadmořské výšce 750 metrů. 
Vždy přitahoval pozornost svou 
výstavností, velikostí i umístěním 
přímo nad svahem Krušných hor, 
díky čemuž je viditelný i z dale-
kého podhůří. Na ceduli u kostela 
je zveřejněn kontakt na osobu, 
která umožní prohlídku kostela 
s výkladem. Kostel byl vystavěn 
v novorománském slohu v letech 
1851 až 1857, ale po požáru, 
který zcela zničil střechu a věž, 
začal chátrat. V roce 1997 vznikl 
nadační fond Kostel sv. Václava, 
který na účtu č. 112034432/0300 
shromažďuje finanční prostředky 
na záchranu této unikátní stavby. 
Od roku 1999 bylo provedeno za-
jištění statiky kůru a klenby nad 

hlavní lodí, rekonstrukce krovu 
a střechy věže, krovu bočních 
lodí, průčelí kostela, krovu a stře-
chy nad hlavní lodí. Zrestaurována 
byla socha Víry, která bude umístě-
na nad portál u vchodu, provádí se 
restaurování portálu a repase oken 
včetně vitráží. V nejbližších dnech 
se rozhodne, zda bude povolena 
sbírka formou Dárcovské SMS, 
jejímž prostřednictvím chce fond 

Kostelu ve Výsluní pomůže i Šárka Vaňková

Starostka Ivana Řápková:Starostka Ivana Řápková:
Letošní dovole-

nou budu trávit 
s chutí doma 
se svými dět-
mi. Jsem pořád 
v jednom kole 
a rovněž mám 
málokdy vol-

ný víkend. Chci si domova užít 
a také se naplno věnovat oběma 
holkám. Té starší jsem slíbila, 
že pojedeme na výlet do Prahy 
a snad i na nějaký ten muzikál, 
s mladší se budu na zahrádce 
opalovat, koupat a hrát různé hry, 
na které není obyčejně čas. Prostě 
a jednoduše budeme odpočívat.

Místostarosta Jan Řehák:Místostarosta Jan Řehák:
Zpočátku jsem 

myslel, že pojedu 
s rodinou do Chor-
vatska. Loni jsem 
se na Chomutov-
ských slavnostech 
setkal s členy folk-
lorního souboru 

z Rijeky a jaké bylo mé překvapení, 
když jsem zjistil, že šéf souboru má 
stejné příjmení jako já. Vysvětlil mi, 
že je potomek Čechů, kteří ve dva-
cátých letech odešli do Chorvatska. 
Chtěl, abych jej navštívil. Musím ale 
pokračovat na úpravách rodinného 
domu, budu tedy doma. S dcerou si 
pak udělám nějaký výlet do okolí.

Místostarosta Rudolf Kozák: Místostarosta Rudolf Kozák: 
Jako správný 

patriot budu 
trávit dovolenou 
v České republice 
a jako správný 
patriot naše-
ho města budu 
i v Chomutově. 

Jako rodinný typ si letošní  do-
volenou vychutnám doma na za-
hradě. Jeden víkend se ale pojedu 
pravděpodobně podívat za dětmi 
na pionýrský tábor do Kožlan, kam 
jsem sám kdysi jako kluk ze Sokola 
jezdil. Také pojedu s rodinou určitě 
na houby a na borůvky, snad něja-
ké porostou.

Tajemník města Theodor Sojka:Tajemník města Theodor Sojka:
Budu rád, když 

si dopřeju jak 
aktivní, tak i pa-
sivní odpočinek 
na rodinné cha-
tě v Soběticích 
u Výsluní. Během 
roku na ni totiž 

nemám moc času a je tam urči-
tě zase spousta práce.  Je tu ale 
i krásné ticho a to mi někdy doce-
la vyhovuje i pomáhá. Také bych se 
rád podíval se svou ženou k moři 
do Itálie. Jednak za sluníčkem 
a slanou vodou, ale také spolu letos 
oslavíme stříbrnou svatbu, tak by-
chom si chtěli udělali radost. 

Radní Pavel Markvart:Radní Pavel Markvart:
Takřka celé 

léto budu trávit 
v Chomutově a tě-
ším se, jak budu 
pracovat na zve-
lebení své nové 
zahrádky a okolí 
domu. Je to totiž 

potřeba a kromě léta na to opravdu 
nemám a nebudu mít vůbec čas. 
V srpnu pak s celou rodinou 
a s přáteli pojedeme do jižních 
Čech, odkud pochází můj otec, 
a těším se, že se mimo jiné podívá-
me do rodiště mé babičky a jejích 
předků. Je to malá vesnička Mezno 
nedaleko Tábora.  (text a foto: mile)

Zeptali jsme se na radnici: Jak a kde budete trávit letošní dovolenou?

Podkrušnohorský zoopark: Podkrušnohorský zoopark: 
Otevřeno: Po – Pá 9 – 17.30, So 
– Ne 9 – 18 hod. Vstupné: dospělí 
60, děti 40, – , sleva pro rodinu 
15 %. Návštěvníci mohou vidět 
mláďata narozená v nedávné době 
– např. malého pižmoně, tuleně, bu-
vola, zubra. Akce: 10. 7., 24. 7., 7. 8. 
od 15 hod. divadlo – pohádka pro 
děti na Dětské zoo. Safari expres 
jezdí od zastávky u obchodu se 
suvenýry, jízdné: dospělí 30, děti 
20 Kč, Lokálka Amálka (zastávka 
u horní pokladny), jízdné: všichni 
20 Kč. Noční safari (odjíždí z kem-
pu jezera, PÁ a SO ve 20.30 hod.), 
jízdné: dospělí 70, děti 40 korun. 

Kamencové jezero: Kamencové jezero: 
Otevřeno: Denně 9 – 19 hod. 
Vstupné: dospělí 20, děti 12 Kč. In-
formace o kvalitě vody najdete na 
stránkách: www.khsusti.cz.

Golfové hřiště u KJ:Golfové hřiště u KJ:
Otevřeno: 10 – 22 hod., Vstupné 
dospělí 55 Kč/2 hod., děti do 15 
let 30 Kč/2 hod. 

Městské lázně: Městské lázně: 
Otevřeno: PO – PÁ od 9 do 21 hod., 
SO, NE od 9 do 19 hod. Letní terasa 
k dispozici. Celodenní vstupné: děti 
do 3 let zdarma, od 3 do 6 let 15 
Kč, od 6 do 15 let a senioři 30 Kč, 
dospělí 45 Kč. 

SKKS: SKKS: 
Otevřeno: Knihovna: Po, St – Pá 
9 – 17 hod, Út, So zavřeno, Čítárna: 
Po – Pá 9 – 17, So Zavřeno, Literární 
kavárna Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12 
(vchod z podloubí), Galerie Lurago 
Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12 hod.        
                                                          (mile)

Kam a kdy 
o prázdninách

SOUTĚŽ SOUTĚŽ 
O NEJ FOTOGRAFII O NEJ FOTOGRAFII 

Z PRÁZDNINZ PRÁZDNIN
podrobnosti na str. 7podrobnosti na str. 7

požádat o pomoc veřejnost v celé 
republice. Na opravu kostela půjde 
i výtěžek z benefičního koncertu 
Šárky Vaňkové, loňské stříbrné 
SuperStar. Akce proběhne přímo 
v kostele v sobotu 16. července 
od 16.00 hodin, pro zájemce bude 
vypraven autobus, který z chomu-
tovského autobusového nádraží, 
stanoviště č. 9 vyjede v 15.15 ho-
din.                                                    (sk)  

Na první srpnový víkend chystá 
Správa kulturních zařízení, s. r. o., 
kulturní akci, kterou jednatelka 
společnosti Věra Flašková označuje 
za vrchol sezony na Kamencovém 
jezeře. „Kamenčák 2005“ se uskuteč-
ní v sobotu 6. srpna, jednotlivá vy-
stoupení budou probíhat na různých 
místech areálu koupaliště. „Na fol-
kové scéně vystoupí například Wabi 
Daněk, Pavel Dobeš a Jindra Kejak, 
na rockové skupiny Lety mimo nebo 

Oblastní muzeum – budova radniceOblastní muzeum – budova radnice
Umělecko-historické expozice gotického, renesančního a barokního umění, 
lapidárium, barokní lékárna, zbrojnice, Fialův betlém, příležitostné výstavy.
Kostel sv. KateřinyKostel sv. Kateřiny
Je nejcennější historickou památkou v Chomutově a jednou z nejstarších raně 
gotických staveb v Evropě. Kostel byl v roce 1281 dostavěn jako řádový a byl 
součástí hradu. Možnost prohlídek.
Oblastní muzeum – budova jezuitského gymnáziaOblastní muzeum – budova jezuitského gymnázia
Expozice pravěku, řemesel, přírodovědecké sbírky, muzejní knihovna, příleži-
tostné výstavy, přednáškový sál, Hvězdářská věž s expozicí I. Sainera.
Kostel sv. IgnáceKostel sv. Ignáce
Raně barokní stavba bazilikového typu s dvouvěžovým severním průčelím 
byla postavena Italem C. Luragem v letech 1663 – 1668. Možnost prohlídek.
ŠpejcharŠpejchar
Objekt byl prvotním jezuitským kostelem před stavbou kostela sv. Ignáce. 
Postaven byl kolem roku 1611. Nyní je zde městská galerie. Bezbariérový 
přístup.
Barokní sloup „Nejsvětější Trojice“Barokní sloup „Nejsvětější Trojice“
Byl postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem na základě nadace 
mistra cechu pekařského Wolfa.
Městská věžMěstská věž
Městská věž byla postavena v roce 1525. Naposledy byla přestavěna v roce 
1874 v novogotickém stylu. Přístupná je od 9 do 17 hod., mimo pondělí.   (r)

Pár tipů, kam zajít, když se sluníčko schová…

Chomutovská pell-mell,“ prozrazuje 
některé účinkující Flašková. „Láka-
dlem bude jistě koncert Ivana Hlase 
a show Dana Nekonečného.“ 

Pro malé diváky jsou přichystána 
divadelní představení, pro tancechti-
vé večerní diskotéka. Zkrátka pro 
každého něco. A kdy to vše vypuk-
ne? „Startujeme ve třináct hodin, zá-
bava potrvá do pozdních večerních 
hodin,“ uzavírá svůj tip jednatelka 
SKZ.                                                         (lm)

Kamenčák 2005 bude vrcholem sezony




