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Termíny, ve kterých vyjdou CHN v roce Termíny, ve kterých vyjdou CHN v roce 
2006 (obvykle 1. a 3. středu v měsíci, 2006 (obvykle 1. a 3. středu v měsíci, 
v červenci a srpnu jen 1. středu)v červenci a srpnu jen 1. středu)

 4. a 18. ledna
 1. a 15. února1. a 15. února
 1. a 15. března
 5. a 19. dubna5. a 19. dubna
 3. a 17. května
 7. a 21. června7. a 21. června
 4. července (úterý)
 2. srpna2. srpna
 6. a 20. září
 4. a 18. října4. a 18. října
 1., 15., a 29. listopadu
 13. prosince13. prosince

Chomutovské noviny 
v roce 2006

• Obraz na titulní straně znázorňuje Františka Josefa Gerstnera, jeho autorem je 
Josef Bergler. Obraz vznikl v roce 1815 a je uložen v Oblastním muzeu v Chomutově. •

Provedu zednické 
obkladačské práce

a výstavbu bytových jader
Cena dohodou. Tel.: 604 641 959
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Jednání zastupitelstva města Chomutova
Jednání zastupitelstva se konají v zasedací místnosti historické radnice (náměstí 
1. máje) a jsou přístupná veřejnosti.

Termíny pro rok 2006:

27. březen 

26. červen 

25. září 

30. říjen

Setkání vedení města s občany
Tato pravidelná setkání, na nichž mohou občané Chomutova otevřeně vystupovat se 
svými problémy a podněty, se konají zpravidla každý poslední čtvrtek v měsíci (kro-
mě prázdnin), v rekonstruované zasedací místnosti historické radnice na náměstí 
1. máje, případně v zasedací místnosti č. 101 v budově MěÚ na Zborovské ul. 
Aktuální upřesnění najdete v Chomutovských novinách.

Termíny pro rok 2006:
24. únor, 30. březen, 27. duben, 27. květen, 
29. červen, 21. září, 26. říjen, 29. listopad

Milí chomutovští spoluobčané, vážení 
občané sousedních obcí! Dnes poprvé 
se vám dostává do rukou Magazín Cho-
mutovských novin, který vám kromě běž-
ných aktuálních článků přináší i několik 
rozsáhlejších reportáží. Jedna z nich je 
spojena s výročím narození rytíře Gerst-
nera, chomutovského rodáka a velkého 
českého učence. Naše město by mělo být 
hrdé na to, že právě zde se před 250 lety 
narodil muž, který stál u zrodu českých 
technických věd. Technika za ta dvě staletí 

samozřejmě neobyčejně rychle pokročila 
a dnešním inženýrům i laikům by nejspíš 
byly Gerstnerovy stroje k smíchu, ale jeho 
myšlenky jsou stále platné a dokonce 
velmi aktuální. Především jeho názor na 
potřebnost rozvoje vzdělání znějí tak, jako-
by je snad vyslovoval pro dnešek. I proto 
jsem ráda, že právě v tomto roce otevře 
ČVUT, kterou Gerstner před dvěma sty 
lety v Praze spoluzakládal, své odloučené 
pracoviště v Chomutově. Bude to další 
šance pro mladé lidi z našeho města i 
širokého okolí získat vzdělání, které je nut-
ným předpokladem pro uplatnění na trhu 
práce. Náš kraj potřebuje mladé techniky, 
kteří budou rozvíjet průmyslovou tradici 
Chomutova a jejichž nápady a inovace 
třeba přinesou ještě další nové pracovní 
příležitosti pro ty, kteří dnes bohužel ne-
mohou o práci zavadit. Chtěla bych, aby 
lidé z našeho města neutíkali, ale aby zde 
mohli pracovat a žít a spojit s ním svou 
budoucnost. I proto je potřeba neustávat 
v práci na jeho zkrášlování a zvelebování. 
Máme štěstí, že se nenaplnily plány dřívěj-
ších mocipánů, kteří zcela vážně uvažovali 
o vybourání části města v zájmu těžby 
uhlí. Možná, že by dnešní Chomutov vy-
padal spíše jako sousední Most, který se 
změnil z historického středověkého sídla 
v nenapravitelně ošklivou změť paneláků. 
O to víc je však naší povinností pečovat 
o historické centrum a co víc: naší povin-
ností je zanechat zde i vlastní stopu, svůj 
příspěvek k podobě města. Nechceme bu-
dovat další betonové památníky, které by 

zošklivily panorama Chomutova, ale spíše 
navázat na úsilí našich dávných předchůd-
ců. Doufám, že se vám stejně jako mně 
zalíbí návrh zástavby dnešního Žižkova 
náměstí, o které je další z reportáží tohoto 
magazínu. V těch místech, kde se dnes 
jen nepříjemně prohání vítr, stály ještě 
před několika desítkami let domy. My by-
chom dnes chtěli, aby se sem opět vrátily, 
a proto jsme přijali návrh zástavby Žižkova 
náměstí, který nepočítá jen s obchody, ale 
i s parkovacími místy a s byty. Na nábřeží 
Chomutovky by mohly vzniknout kavárnič-
ky, kde bude radostí se posadit k odpočin-
ku pod koruny jírovců. Celá nová zástavba 
bude respektovat tvar a výšku okolních 
budov, zejména historické radnice. Kromě 
této náročné akce máme před sebou 
i menší cíle, které chceme realizovat ještě 
v tomto roce. Snad mohu prozradit, že 
díky rozumnému hospodaření v loňském 
roce můžeme letos investovat o desítky 
milionů více, než jsme doufali. O hospo-
daření města i o investičních plánech se 
dočtete v další z reportáží. Doufám, že se 
vám Magazín Chomutovských novin, který 
jsme pro vás připravili, bude líbit. Neměl 
by být posledním, naopak bychom chtěli, 
aby se jeho vydávání stalou naší novou 
tradicí. Ráda si vyslechnu vaše názory 
na to, zda se nám magazín povedl nebo 
co byste se v něm rádi dočetli příště. Přeji 
vám pěkné čtení a hezké zimní dny. 

Vaše Ivana Řápková
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Posílejte 
návrhy 

na ocenění
V loňském roce zřídila Rada města 
Chomutova Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic. Ta je udělována lidem, 
kteří se zvláště zasloužili o rozvoj 
či o slávu našeho města. Cena 
bude udělena i v letošním roce, 
a tak Rada města vyzývá všechny 
občany, kteří znají ve svém okolí 
osobnost, jež by mohla být takto 
oceněna, aby zaslali své návrhy do 
konce února 2006 na adresu: Měst-
ský úřad, Odbor školství a kultury, 
Zuzana Horáková – KVV, Zborov-
ská 4602, Chomutov. Váš návrh 
musí obsahovat: jméno navržené 
osobnosti, zdůvodnění návrhu, kon-
takt na navrhovatele. V případě, že 
je navrhována již zemřelá osobnost 
na ocenění in memoriam, měl by 
návrh obsahovat i nějaký kontakt 
na příbuzné zemřelé osobnosti. 
Všechny návrhy posoudí Komise 
pro výchovu a vzdělávání a poté 
je bude schvalovat Rada města. 
Slavnostní ceremoniál předání to-
hoto významného ocenění proběh-
ne v červnu v budově historické 
radnice. (pama)

V pátek 27. ledna si celý civilizovaný svět 
připomněl Den paměti obětí holocaustu. 
Smyslem toho dne, který připomíná datum 
osvobození vyhlazovacího koncentračního 
tábora v Osvětimi, je vzpomenout na milio-
ny lidí z celé Evropy, kteří zahynuly v letech 
1933 až 1945 v koncentračních táborech, 
na popravištích, při transportech smrti 
či v ghettech. Jen z území předválečného 
Československa bylo v různých táborech 
usmrceno kolen 220 tisíc Židů a asi 30 ti-
síc Romů. Dokud si lidé budou připomínat 
jejich nešťastný osud a hlavně okolnosti, 
které tragédii holocaustu způsobily, existuje 
naděje, že se podobné události nebudou 
znovu opakovat. „Již dávní židovští mudr-
cové říkávali, že přežije-li někdo smrt svého 
přítele, má povinnost o tom hovořit 
a vzpomínat na něj,“ říká bývalý osvětimský 
vězeň číslo 79852. Je dnes v Chomutově již 
jediný, kdo může přinášet svědectví 
o hrůzách nacistické vyhlazovací mašinérie 
v největším táboře smrti. Při našem rozho-
voru však několikrát zdůrazňuje, že ačkoliv 
vypráví svůj příběh, nechce hovořit o sobě, 
ale o všech těch statisících a milionech lidí, 
kteří zažili to co on. Pochází z malého města 
v Polsku. Do jeho života vstoupil holocaust 
ve třinácti letech, kdy ze dne na den musel 
začít nosit žlutou hvězdu na oblečení, ne-
směl chodit po stejném chodníku jako jeho 
spolužáci a musel pozdravit každého Němce 
v uniformě. Pak přišlo zatčení otce, poprava 
strýce a ghetto. Chlapec se stal jediným mu-
žem v rodině a musel se postarat o matku 
a mladšího bratra. V prosinci 1942 ho spolu 
s dalšími dvěma tisíci lidí přivezli v dobyt-

čích vagónech do Osvětimi. „Na rampě stál 
Mengele a rukou ukazoval lidem doprava 
a doleva. Já měl tehdy tlustý kabát, ve kte-
rém jsem vypadal větší a silnější a to mi nej-
spíš zachránilo život. Maminka, teta a mlad-
ší bratr museli na opačnou stranu. Bratr 
plakal, chtěl jít se mnou … To bylo naposled, 
kdy jsem je viděl. Po mamince mi nezbyla 
ani fotografie.“ Bylo mu patnáct let a musel 
spolu s dospělými muži pracovat na šachtě. 
Ale tam alespoň pracovali i polští horníci, 
kteří dali vězňům občas něco k jídlu. Když 
se k Osvětimi přiblížila fronta, čekal ho 
transport do Buchenwaldu a pak do dalšího 
lágru a nakonec pochod smrti, který pro něj 
skončil kousek od Terezína. Konečně přišlo 
osvobození. Nemocnice v Lovosicích, potom 
chomutovská nemocnice. Začal pátrat po 
příbuzných. Polská pobočka Červeného kří-
že i jeho mezinárodní centrála mu sdělily, 
že z jeho příbuzných bohužel nikdo nepře-
žil. Neměl důvod vrátit se zpět do rodného 
města v Polsku, bál se vzpomínek, které by 
jistě přišly v prostředí, kde prožíval dětství. 
Proto se rozhodl zůstat v Chomutově. Oženil 
se, má děti a prožil zde spokojený život. 
„V Osvětimi jsem se byl podívat od konce 
války jen jednou a byl to strašný zážitek. 
Na ty hrůzy se nedá zapomenout,“ říká 
Pinek Narwa. Muž, který přežil Osvětim. „Bo-
jím se, že dnešní mladí lidé nemůžou nikdy 
pochopit, co se tehdy vlastně dělo. Proto se 
snažím vždy zdůrazňovat, že nejdůležitější 
je, aby si lidé vážili druhých lidí. Každý 
fanatismus je škodlivý a dokáže přinést 
takové hrůzy, jaké jsme museli prožít 
za války my.“ (pama) (pama)

Den paměti obětí holocaustu

Trestanec č. 79852 vzpomíná

Komunikace procházející Kadaňskou ulicí 
trpí značným množstvím projíždějících 
nákladních automobilů. Jejich počet se 
výrazně zvýšil od zahájení výstavby silnič-
ního obchvatu Chomutova na trase Praha 
– Chemnitz, silnice I/7. Občané oprávněně 
poukazují na poničenou silnici, jejíž záplaty 
se mění ve výmoly a louže. Město Chomutov 
má bohužel v této věci svázané ruce, proto-
že komunikace je ve správě Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje. To ale neznamená, 
že by radnice situaci pasivně přihlížela. 
„Vedení města se tímto problémem na zá-
kladě stížností občanů i vlastních poznatků 
několikrát zabývalo. Nechceme, aby městem 
vedl průtah samá díra,“ řekl na toto téma 
místostarosta Chomutova Jan Řehák. „Obrá-
tili jsme se na příslušné instituce Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Po  osobním jednání 
jsme dostali příslib, že se kraj bude situací 
zabývat. Nyní tedy očekáváme, jak se vše 
vyvine. Doufám, že dobře, protože na kraji 
pro problémy obcí mají pochopení a je–li to 
možné, snaží se je řešit.“ 

Je zřejmé, že až bude dokončen obchvat 
Chomutova, městu a zejména jeho průta-
hovým komunikacím se uleví. Jestliže však 
město Chomutov a Ústecký kraj hledají 
východisko z neuspokojivé situace, objevují 
se návrhy, které by ji ještě zhoršily. Ještě 
loni přišlo ministerstvo dopravy s tím, že 
by kamiony do SRN jezdily jen přes Cínovec 
a zpátky jen přes Horu Svatého Šebestiána,  
ministerstvo dopravy. Tuto ideu chomutov-
ské zastupitelstvo odmítlo. Minulý týden 
přijeli podpořit kamionovou dopravu přes 
Chomutovsko další její zastánci. Se starost-

kou Ivanou Řápkovou a odborníky z úřadu 
jednali starosta Marienbergu, zemský rada 
okresu Mittelerzgebirge a představitel saské-
ho ministerstva dopravy. Jejich návrh tento-
krát spočíval v tom, že by přes Horu Svatého 
Šebestiána mohly jezdit alespoň kamiony 
z příhraničí, do vzdálenosti 50 kilometrů od 
hranice. Město Chomutov samozřejmě není 
kompetentní o tom rozhodovat. Partneři ze 
Saska chtěli po jeho představitelích vyjádře-
ní podpory pro svá další jednání na němec-

ké straně. „Já však zásadně nesouhlasím se 
zvýšením rozsahu nákladní dopravy, proto-
že mou povinností je chránit zájmy občanů. 
Těch by se navýšení počtu kamionů dotklo 
vyšší prašností, hlučností a poškozováním 
majetku. Rovněž ctím rozhodnutí  zastupi-
telstva, které je jednoznačné: dokud nebu-
de obchvat Chomutova hotov, nemůžeme 
souhlasit s rozšířením kamionové  dopravy 
skrz náš region ani skrz město,“ prohlásila 
jednoznačně starostka. (lm)(lm)

Kadaňská: náprava byla přislíbena
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Odbor životního 
prostředí upozorňuje 

na dodržení 
ohlašovacích povinností

Odpady 
Ze zákona č. 185/2001Sb., o od-
padech, má každý původce, který 
vyprodukuje za kalendářní rok více 
něž 50 kg nebezpečných odpadů 
nebo 50 t ostatních odpadů ze 
všech svých provozoven dohroma-
dy, povinnost  do 15. února 15. února následu-
jícího roku podat hlášení 
o produkci odpadů za uzavřený ka-
lendářní rok na příslušný městský 
úřad (rozlišeno dle místa provozov-
ny). Hlášení se podává na formuláři 
uvedeném ve vyhlášce č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, nebo lze využít formuláře 
umístěné na internetových strán-
kách Městského úřadu Chomutov. 

Stejnou povinnost mají i obce, které 
překročí výše uvedené limity, for-
mulář pro obce je uveden v citova-
né vyhlášce.

Ovzduší

Každý provozovatel malého a střed-
ního zdroje znečišťování ovzduší 
je povinen nejpozději do 15. února 15. února 
2006 předat na MěÚ Chomutov, 
odbor ŽP 
–  oznamovací list uživatele orga-

nických rozpouštědel
–  oznámení o výpočtu poplatků za 

znečišťování ovzduší
–  souhrnnou provozní evidenci
–  jako přílohu: kopii koncesní listi-

ny nebo živnostenského listu.
 Tiskopisy pro vyplnění je možno 
získat na odboru ŽP nebo na inter-
netových stránkách www.chmi.cz.

Včelaři

V rámci zabezpečení ochrany včel 
při používání přípravků na ochranu 
rostlin, upozorňujeme všechny cho-
vatele včel na povinnost uloženou 
ustanovením zák.č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a vyhláškou 
č. 327/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti zabezpečení ochrany včel, 
zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin.

Podle výše uvedených ustanovení 
je každá právnická nebo fyzická 
osoba, která je chovatelem včel, po-
vinna každoročně do konce února do konce února 
oznámit písemně místně příslušné-
mu obecnímu úřadu umístění trva-
lých stanovišť včelstev a hromadné-
ho letu včel.

Nové umístění stanovišť včelstev, 
včetně kočovných, chovatel včel 
oznamuje písemně obecnímu úřa-
du nejpozději pět dnů před jejich 
přemístěním; pokud nové umístění 
nebude v zastavěné časti obce, při-
pojí chovatel jednoduchý situační 
náčrtek s označením stanoviště 
včelstev.

Vzor tiskopisu je umístěn na in-
ternetových stránkách města 
(www.chomutov-mesto.cz). (r)(r)

Chomutov je v čerpání financí z fondů Ev-
ropské unie jedním z nejúspěšnějších měst 
v Ústeckém kraji. Vyplývá to z výsledků  ana-
lýzy, kterou si objednal Odbor regionálního 
rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Do průzkumu bylo zapojeno jedenáct obcí 
s rozšířenou působností, které byly posu-
zovány ze sedmi hledisek. Z většiny z nich 
Chomutov vyšel s nadprůměrným hodnoce-
ním, v některých byl ostatním městům dá-
ván za příklad. V objemu získaných investic 
i v počtu úspěšných podaných projektů je 
v rámci kraje na medailových příčkách. 
V rámci předstrukturálních fondů je druhý 
v objemu financí i v počtu projektů, v rámci 
strukturálních fondů je třetí v objemu fi-
nancí a první v počtu projektů. Projektová 
manažerka Alexandra Zdeňková výsledky 
rozboru dokládá konkrétními čísly: „V rámci 
dotací Evropské unie získal Chomutov v le-

Kraj chválí Chomutov za využívání evropských peněz
tech 2004 až 2006 podporu pro realizaci 24 
projektů v celkovém finančním objemu 161 
milionů korun.“  
V organizační části byl Chomutov velmi 
kladně hodnocen v souvislosti se zvolenou 
metodikou a systémem využívání fondů 
Evropské unie. Ukázalo se, že Chomutov je 
jedním z pouze dvou měst, které si stano-
vily směrnice pro problematiku fondů EU. 
Chomutovská radnice také jako jediná od 
letošního roku ve svém rozpočtu vyčleňuje 
samostatně finanční prostředky pro spolufi-
nancování „evropských“ projektů, čímž 
u hodnotitelů vzbudila kladnou odezvu. 
Krajským úřadem je také kvitována prová-
zanost rozpočtů se strategickým plánem, 
což je případ jen čtyř z jedenácti analyzo-
vaných měst. V souhrnném hodnocení se 
konstatuje, že celkově je této agendě v Cho-
mutově věnována velká pozornost.  (sk)(sk)

Název obceNázev obce

Měřený ukazatelMěřený ukazatel
Objem získaných finanč-Objem získaných finanč-
ních prostředkůních prostředků
(v mil. Kč)(v mil. Kč)

Počet podaných úspěš-Počet podaných úspěš-
ných projektůných projektů

Ústí nad Labem 299 12
Chomutov 161 24
Rumburk 145 1
Litoměřice 138 10
Lovosice 92 1
Most 63 18
Varnsdorf 34 2
Litvínov 1,7 1
Kadaň 0,5 1
Bílina 0 0
Roudnice nad Labem 0 0

Zákon o obcích, který minulý pátek pro-
šel třetím čtením v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, má velký význam pro 
město Chomutov. V jednom z jeho doplňo-
vacích návrhů je prohlášení města Cho-
mutov statutárním městem. Bezprostřed-
ně po obdržení této zprávy nám poskytla 
na dané téma rozhovor starostka Ivana 
Řápková.

Co této novince říkáte?Co této novince říkáte?

„Samozřejmě jsem spokojena, protože to-
muto cíli jsme věnovali mnoho úsilí. Vy-
tvořili jsme Pracovní skupinu pro vznik 
statutárního města a nechali si vypraco-
vat právní i ekonomický rozbor statutu. 
Za všemi dílčími kroky je spousta práce 
těch nejlepších úředníků a spolupracov-
níků města Chomutova. Vypracovali jsme 
tak rozsáhlý a ucelený soubor argumentů, 
který nakonec zákonodárce přesvědčil.“

Jak jste s poslanci komunikovali?Jak jste s poslanci komunikovali?

„Každého poslance i každého senátora 
jsem dopisem seznámila s tím, proč chce-
me být statutární město a jak by mohlo 
vypadat po připojení okolních obcí coby 
městských částí. Všichni obdrželi písem-
né materiály, které dokládaly naši snahu. 
Svou váhu měl zřejmě rovněž fakt, že 
našemu záměru vyjádřilo podporu Zastu-
pitelstvo Ústeckého kraje. Také jsem měla 
možnost vloni na podzim náš záměr po-

slancům osobně vysvětlit a obhájit ho 
ve Výboru pro veřejnou správu, regionál-
ní rozvoj a životní prostředí.“

Co nový statut městu přinese?Co nový statut městu přinese?

„Statutárních měst je u nás devatenáct, 
a být mezi nimi znamená patřit mezi nej-
významnější města v republice. Je to tedy 
věc zvýšení prestiže Chomutova. Z prak-
tického hlediska pak jde o výrazný posun 
v našich snahách o integraci s některými 
okolními obcemi, které by tak po spojení 
s Chomutovem mohly zůstat samostatnou 
městskou částí a současně neztratit svo-
ji identitu. Z hlediska formálního bude 
město řídit magistrát, v jehož čele stojí 
primátor. Pokud by došlo k rozčlenění na 
jednotlivé městské části, ty by měly své 
radnice, svého starostu a své zastupitele.“

Co byste řekla závěrem? Co byste řekla závěrem? 

„Když jsme se do tohoto projektu pouš-
těli, né každý sdílel náš optimismus. To, 
že téměř roční úsilí je korunováno úspě-
chem, je oceněním práce celého týmu, 
jehož členům patří dík. Poděkování náleží 
také poslancům, kteří svým hlasováním 
práci tohoto týmu prakticky zhodnotili. 
Návrh zákona musí ještě schválit senát 
a poté pan prezident. Doufám, že to dob-
ře dopadne a za několik týdnů budu moci 
našim občanům pogratulovat jako obyva-
telům statutárního města“.  (lm)  (lm)

Chomutov zřejmě bude 
statutárním městem

Úspěšnost měst při získávání dotací z fondů EU Úspěšnost měst při získávání dotací z fondů EU 
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1) Prevence šikany a agresivního chování 
v základních školách v Chomutově

Popis: Popis: Grant je určen fyzické či právnické 
osobě, která předloží a zajistí realizaci 
projektu prevence šikany a agresivního 
chování pro žáky základních škol v Cho-
mutově. Mělo by se jednat o celoroční 
projekt (ne jednorázová akce), který bude 
aktivně zapojovat školní metodiky pre-
vence více základních škol a motivovat 
je ke konání vlastních doplňkových akcí. 
Očekávána je aktivní účast zapojených 
žáků. Dílčí i konečné výstupy projektu by 
měly být kvalitně zpracovány a prezento-
vány. Projekt by měl být garantován kom-
petentním odborníkem. Případné referen-
ce o žadateli a historii jeho činnosti v této 
oblasti vítány. Předběžný souhlas ředitelů 
škol o zapojení do projektu vítán. Garan-
ce spolupráce (finanční, odborné) dalších 
odborníků či organizací vítána. Vlastní 
název a příp. logo projektu vítány.

Finanční rámec grantu: 50 000 KčFinanční rámec grantu: 50 000 Kč

2) Prevence závislostí v základních ško-
lách v Chomutově

Popis: Popis: Grant je určen fyzické či právnické 
osobě, která předloží a zajistí realizaci 

projektu prevence závislostí pro žáky 
základních škol v Chomutově. Výhodou 
bude projekt rozložený do většího počtu 
dílčích akcí v co největším počtu škol 
a se zapojením většího počtu žáků (tříd). 
Preferována je aktivní a iniciativní účast 
zapojených žáků a aktivní spolupráce 
školních metodiků prevence. Dílčí i ko-
nečné výstupy projektu by měly být kva-
litně zpracovány a prezentovány. Projekt 
by měl být garantován kompetentním 
odborníkem. Kompatibilita projektu s ce-
lostátní politikou prevence závislostí by 
měla být v projektu explicitně vyložena. 
Případné reference o žadateli a historii 
jeho činnosti v této oblasti vítány. Před-
běžný souhlas ředitelů škol o zapojení 
do projektu vítán. Garance spolupráce 
(finanční, odborné) dalších odborníků či 
organizací vítána. Vlastní název a příp. 
logo projektu vítány.

Finanční rámec grantu: 50 000 KčFinanční rámec grantu: 50 000 Kč

3) Zpřístupnění školních hřišť široké 
veřejnosti 

Popis: Popis: Grant je určen základním školám 
v Chomutově (max. celkem 3 školy), 
které zajistí volný přístup na svá spor-

GRANTY RADY MĚSTA CHOMUTOVA PRO ROK 2006 GRANTY RADY MĚSTA CHOMUTOVA PRO ROK 2006 

toviště široké veřejnosti, a to minimálně 
třikrát týdně (minimálně 12 hodin týd-
ně), přičemž sportoviště bude po celou 
dobu zajišťovat správce, který zde bude 
vykonávat dozor, aby nedocházelo k po-
škozování sportoviště. Uchazeč zpracuje 
projekt, který bude funkční po celý rok 
2006. 

Finanční rámec grantu: 50 000 Kč pro Finanční rámec grantu: 50 000 Kč pro 
jednoho žadatele jednoho žadatele 

4) Podpora vzdělávání trenérů 
dětí a mládeže

Popis: Popis: Grant je určen pro sportovní a tělo-
výchovné organizace, které se věnují péči 
o děti a mládež, a to na úhradu studia 
a konání zkoušek v rámci kvalifikačního 
růstu trenérů. Žadatel předloží konkrétní 
návrh plánu vzdělávání svých trenérů. 
Maximální příspěvek z grantu pro jedno-
ho trenéra je 1 000 Kč.

Finanční rámec grantu: 30 000 Kč (max. Finanční rámec grantu: 30 000 Kč (max. 
10 000 Kč pro jednoho žadatele) 10 000 Kč pro jednoho žadatele) 

Žádosti o granty se podávají do 
31. března 200631. března 2006. Pravidla podávání žá-
dostí včetně formulářů jsou k dispozici 
na www.chomutov-mesto.cz. 

Po více než dvou letech měla kulturní ve-
řejnost Chomutovska možnost zhlédnout 
špičkové taneční vystoupení. Do měst-
ského divadle zavítal v rámci rozsáhlého 
projektu, 20. ročníku festivalu Mezinárod-
ní týdny tance 2006, soubor Balet Junior 
Praha a hosté. „Je to nejstarší festival 
současného tance v České republice, který 
probíhá od začátku ledna a trvá dva mě-
síce,“ uvedla Eliška Marečková z produkce 
festivalu. „Nabídne jedenáct celovečerních 
představení v různých místech republiky.“ 
Kromě českých souborů se tak postupně 
představují tanečníci a tanečnice z Fran-
cie, Německa a Maďarska. 

Do severozápadních Čech přijel soubor 
z pražské konzervatoře Taneční centrum 
Praha, který ve druhé polovině ledna 
vystoupil postupně v Karlových Varech, 
Chomutově, Ostrově a Jáchymově. Cho-
mutovské představení plně uspokojilo 

příznivce tohoto druhu umění, kterých 
se v hledišti sešlo přes dvě stě. „Návštěva 
byla slušná a jsem ráda, že ti, kteří přišli, 
dokázali ocenit um účinkujících,“ podo-
tkla Marie Hipská, programová vedoucí 
Správy kulturních zařízení Chomutov. 
„Představení se skládalo ze sedmi vy-
stoupení, jednotlivá čísla nastudovali 
kromě českých choreografové ze Švédska 
Francie, Norska a Maďarska. Ve třech 
případech to byla klasická baletní čísla, 
čtyři přinesla moderní tanec. Zejména 
tato expresivní vystoupení byla velmi 
působivá.“

Vřelý potlesk a uznání publika svědčil jed-
nak o tom, že v Chomutově je přes různé 
pochybnosti dostatečně široká základna 
náročných konzumentů kultury, jednak 
o tom, že pestré spektrum kulturní nabíd-
ky v rámci promyšlené dramaturgie Sprá-
vy kulturních zařízení se osvědčuje. (lm)(lm)

Rada města Chomutova vyhlašuje v souladu s usnesením č. 029/06 z 23. 1. 2006

Balet Praha Junior – kombinace klasiky a moderny

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. pořádá v Městské sportovní hale

FESTIVAL ROCKOVÁ ZIMA
  EASTPARK  COCOTTE MINUTE  BLUE EFFECT  VYPSANÁ FIXA  

ANNA K. & BAND  GAIA MESIAH  KRUCIPÜSK  KUTLOCH
Doprovodný program: TETOVÁNÍ – TATTOO UMI PLZEŇ MAREK SÝKORA mistr republiky v tetování
Předprodej vstupenek: Chomutov – Městská sportovní hala od 8 do 20 hodin denně; Most – V+V ROCK CLUB Zahražany, Hudebniny Záchyt-
ka, INZERTA MACHO; Klášterec nad Ohří – Fitness studio M–CLUB Zimní stadion

Vstupné: předprodej 220,– Kč, v den konání 280,– Kč

18. 2. 20
0

6 od
 14 hod

in

Představení pražských konzervatoristů 
předcházela odpolední zkouška. Na sním-
ku dva z aktérů, Hana Turková a Martin 
Kolda. (foto: lm)(foto: lm)
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Chomutovský lední hokej slaví v probíha-
jící sezoně 60 let existence. Z řady akcí na 
počest tohoto výročí vyčnívá jeden počin 
s trvalým přínosem. Se startem příští sezo-
ny totiž Klub ledního hokeje plánuje uvést 
do prodeje publikaci o historii chomutov-
ského hokeje spolu s bonusovým DVD.

„Nápad vznikl loni, když jsme se probí-
rali starými kronikami. Vzhledem k vý-
ročí jsme se shodli, že by bylo navýsost 
vhodné, aby vyšla kniha, která by volně 
navazovala na dříve vydané tituly 10 a 22 
let ledního hokeje VTŽ Chomutov,“ infor-
muje marketingový manažer KLH Chomu-
tov David Dinda. „Potom mě napadlo, že 
knížka je sice super, ale že by to chtělo 
něco navíc. Dozvěděl jsem se, že ve Stát-
ním archivu v Praze jsou nějaké filmové 
materiály o chomutovském hokeji, tak 
jsme se rozhodli, že vyrobíme DVD, které 
bude interaktivně dotvářet knihu. Kromě 
již zmíněných archivních materiálů na 
něm bude především obsáhlý rozhovor 
s nejslavnějším chomutovským hráčem 
Miroslavem Klucem.“

Prací na knize byl pověřen šéfredaktor 
klubových internetových stránek Martin 
Bocian. Vzal si na sebe náročný úkol, 
protože k sepsání knihy bylo potřeba 
čerpat informace z materiálů ve Státním 
okresním archivu v Kadani, z klubových 
kronik, z kronik fanklubu z 90. let, 
z dobových novinových článků i z inter-
netu. „Chce to spoustu času a je nutné, 
aby k tomu měl člověk vztah,“ tvrdí vy-
sokoškolský student, který chomutovský 
hokej podrobně sleduje od odkoupení 
1. ligy v roce 1997. „V současnosti je ho-
tovo tak osmdesát procent textu. Celý 
hrubý text bych chtěl dopsat do konce 
února, pak se bude jednat o grafickém 

Starostka Ivana Řápková slavnostně pře-
střihla pásku a tím oficiálně otevřela golfo-
vý simulátor v areálu Kamencového jezera. 
Patřil jí i první odpal, o ty následující se 
postarali další představitelé města, místní 
politici (na snímku radní a senátor Alexan-
dr Novák), zástupci sponzorů a novináři. 
Zařízení v hodnotě necelých dvou milionů 
korun je celoročně k dispozici v budově 
Golf Clubu. Jak jeho provozovatel Zdeněk 
Fojtík uvedl, hodina hry stojí 400 Kč. Co 
ale více zabrání masovému rozšíření této 
kratochvíle, je potřeba držení takzvané 
zelené karty u hráčů nebo alespoň u jejich 
doprovodu. Jinými slovy, zájemce musí golf 
umět. To se dá vyřešit angažováním osob-
ního trenéra, což ovšem znamená další 
výdaje. V simulátoru hráč z odpalovací 
plochy běžným náčiním a způsobem pálí 
míček proti stěně, na níž je elektronicky 
simulováno některé z padesáti světových 
hřišť. Čidla sejmou rychlost a směr odpalu 
a údaje přenesou na plátno. Jak se při ote-
vření simulátoru ukázalo, i amatéři mohou 
míček odpalovat rychlostí okolo 270 kilo-
metrů v hodině. (text a foto: sk)    (text a foto: sk)    

Tvůrci knihy a DVD o chomutovském 
hokeji se potýkají s nedostatkem obra-
zového materiálu. Proto prosí hokejové 
příznivce, kteří mají fotografie a další 
vhodné materiály z 50. až 90. let a jsou 
ochotni v tomto ohledu s klubem spo-
lupracovat, aby se ozvali na telefonní 
číslo 474 624 092 nebo na e–mailovou 
adresu dinda@klhchomutov.

Část letošních zápasů absolvují hokejisté KLH Chomutov v replikách dresů ze sezony 
1955/56, na snímku vpravo je zachycen Jaroslav Buchal. (foto: sk) (foto: sk) 

Klub ledního hokeje připravuje knihu a DVDKlub ledního hokeje připravuje knihu a DVD

zpracování a dalších záležitostech,“ uvá-
dí Martin Bocian. Kniha mapující 60 let 
chomutovského hokeje bude členěna po 
sezonách, tak jako obě její předchůdkyně. 
Navíc v ní bude podrobněji představeno 
zhruba čtyřicet nejvýznamnějších osob-
ností. Na konci bude připojena statistická 
část, v níž bude u každé sezony uvedena 
konečná tabulka, výsledky chomutovské-
ho mužstva, jeho soupiska a zajímavé 
statistické údaje. (sk)(sk)

Správa sportovních zařízení Chomutov 
přichází s další novinkou, v městských 
lázních zavádí spinningový program. 
„Věřím, že tato aktivita pomůže našim 
klientům, aby splnění svých předsevzetí 
o zvýšení fyzické kondice dosáhli ještě 
rychleji. Jízda na stacionárních kolech je 
totiž výborným tréninkem. Jedna čtyři-
cetiminutová lekce umožňuje spálit až 
500 kilokalorií, formovat nohy a hýždě, 
ale především uklidnit a koncentrovat 
mysl. Přesně to naši klienti hledají,“ tvrdí 
Jitka Fischerová, ředitelka SSZ. Jak dále 
uvedla, spinning je beznárazový, nezatě-
žuje tudíž klouby. Je vhodný pro všechny 
věkové kategorie s různou úrovní fyzické 
zdatnosti. 

Městské lázně – SPINNING® CENTRUM 
pořádá v sobotu 25. února za účasti dvou 
instruktorů národního týmu promo akci, 
na které představí spinning program 
veřejnosti. Dále Správa sportovních zaří-
zení připravuje „Týden spinningu zdar-
ma“. „Jsme jediné zařízení ve městě, které 
spinning nabízí v kombinaci s plaváním,“ 
zdůrazňuje J. Fischerová. Kromě využití 
bazénu dostanou účastníci lekcí další 
možnost volby doplňkového programu 
mezi fitness a saunou. Všechny dopro-
vodné programy jsou zahrnuty v ceně 
lekce spinningu. Kdo chce tuto kombinaci 
vyzkoušet na vlastní kůži, může přijít 
v týdnu od pondělí 27. února do neděle 
5. března a využít bezplatných lekcí pro 
nové klienty. Recepce SPINNING® CENTRA 
se nachází v provozovně fitness. (sk)(sk)

Golfový simulátor otevřenGolfový simulátor otevřen Spinning v lázních

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

nabízí k pronájmu prostory tělocvičennabízí k pronájmu prostory tělocvičen
Informace na telefonních číslech 474 624 110, 608 133 400

placená inzerce
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Chomutov City Cente
Chomutov je jedním z řady českých měst, 
které se může chlubit dochovaným historic-
kým jádrem. Na architektonickém významu 
budov ve středu města se shodli odborníci 
a proto ministerstvo kultury prohlásilo 
v roce 1992 území kolem náměstí 1. máje za 
památkovou zónu. Ještě dnes mě mrazí 
v zádech, vzpomenu-li si, že v 80. letech 
existovaly plány pro tzv. velkou variantu 
likvidace celé historické části města v sou-
vislosti s těžbou uhlí. Dnes, po citlivě pro-
vedené rekonstrukcí historických budov, 
náměstí, ulic a chodníků, se historické jádro 
proměnilo v chloubu města, která sklízí 
zasloužený obdiv návštěvníků z Čech 
i Moravy, ale i těch zahraničních.

Určitá část památkové zóny však ještě 
čeká na svou další budoucí podobu, která 
vhodně doplní a uzavře historické jádro 
města. Půjdeme-li se po okrajích památko-
vé zóny, nemůžeme projít bez povšimnutí 
lokalitou Žižkova náměstí. V myslích mno-
hých Chomutováků je spojena s autobuso-
vým nádražím. Mnozí z nás si vzpomenou, 
jak postávali na úzkých nástupních ost-
růvcích a čekali na „svůj“ autobus či ne-
trpělivě vyhlíželi pod kaštany v Husitské 
ulici příjezd vozidla přivážejícího ty, na 
které čekali. V roce 1993 padlo rozhodnutí 
o přemístění autobusů na nové nádraží 
do Wolkerovy ulice a sedm let poté ze 
Žižkova náměstí odjel poslední autobus. 
Plocha osiřela, zmizela železná zábradlí 
a autobusové označníky s jízdními řády, 
dveře výpravní budovy jsou již několik let 
zavřené. 

Vedení města se v posledním roce provozu 
autobusového nádraží začalo intenzivně 
zabývat další budoucností Žižkova náměs-
tí s cílem zkrátit dobu, kdy plocha bude 
bez využití. V červenci 2000 bylo svoláno 
odborné sympozium s názvem Workshop 
2000. Úkolem pozvaných odborníků, ar-
chitektů a studentů vysokých odborných 
škol bylo nalézt optimální využití uvolněné 
lokality. Bylo zpracováno několik různých 
návrhů budoucí podoby Žižkova náměstí. 
Od parkoviště po zástavbu Žižkova náměstí 
komplexem budov s podzemním parkoviš-
těm, kancelářemi, obchody či byty. Návrhy 
vyvolaly diskuze a polemiky o vhodném ře-
šení. Mezi veřejností se našli zastánci všech 
navržených variant. Odborníci se shodli 
na variantě zástavby náměstí komplexem 
budov, které by odstínily historické jádro od 
moderní panelové zástavby na Palacké ulici. 

Finanční odhady navrhovaných variant se 
vyšplhaly na několik stovek miliónů korun 
a proto město vyhlásilo výběrové řízení na 
investora pro realizaci projektu „Parkovací 
místa a komerční, popřípadě bytová zástav-
ba Žižkova náměstí“. Po ukončení soutěže 

byly zahájeny rozhovory se zájemcem 
o realizaci projektu, jeho podmínky však 
zastupitelstvo odmítlo a realizace projektu 
zástavby se přerušila.

Současné vedení města diskutovalo o dal-
ším postupu využití plochy Žižkova ná-
městí v roce 2003. Odbor rozvoje a investic 
zpracoval návrh na úpravu plochy náměstí 
ve dvou etapách. V první etapě by plocha 
byla upravena pro potřeby parkování vo-
zidel se základními parkovými úpravami. 
V rámci této etapy se také počítalo s vý-
stavbou malého objektu pro malou cukrár-
nu a kavárnu. Finanční odhad úprav v první 
etapě dosáhl přibližně 50 miliónů korun. 
V druhé etapě by náměstí bylo zastavěno 
komplexem budov s parkovištěm.

Po projednání v radě města byla z důvodu 
velké finanční náročnosti 1. etapy vybrána 
varianta vyhlášení záměru pro investiční 
příležitost na zástavbu Žižkova náměstí. 
Zájem projevily dvě společnosti, jedna 
z Českých Budějovic, druhá z Prahy. Obě 
prezentovaly své záměry radním a zastu-
pitelům města na jednání v březnu 2005. 
Předložené varianty splňovaly zadávací 
podmínky a radní se zastupiteli pečlivě 
vážili odpovědi na četné dotazy. Po diskuzi 
byla dána přednost nabídce pražské firmy 
HUTS Development. 

Přestože názor zastupitelů na její návrh 
byl téměř jednomyslný, rozhodli se vytvo-
řit pracovní skupinu, která by posoudila 
předkládané návrhy zástavby architektů 
firmy HUTS. Souhlas pracovní komise byl 
podmínkou pro schválení budoucího pro-
deje pozemků na realizaci projektu. Komise 
se sešla se zástupci budoucího investora 
celkem třikrát. Na těchto jednáních se za-
čala postupně zpřesňovat budoucí podoba 
Žižkova náměstí. Zástavba uzavře doposud 
otevřené historické centrum města. Pro 
kolemjdoucí oddělí zástavbu v Táboritské 
ulici od panelové výstavby v Palacké ulici.

Konečná podoba si získala přízeň všech 
členů pracovní komise a nadchla i zastu-
pitele. Kvalita projektu naznačuje, že si po 
své realizaci získá také přízeň široké veřej-
nosti.  (jř/lm) (jř/lm) 
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er Unikátní předěl mezi historií a současností

Žižkovo náměstí čeká v budoucnosti vý-
znamná změna, která změní tvář centra 
Chomutova. Informace „rovnou od prame-
ne“ nám poskytl místostarosta města Jan 
Řehák. 

Můžete občanům Chomutova ve zkratce Můžete občanům Chomutova ve zkratce 
představit budoucí podobu zástavby Žiž-představit budoucí podobu zástavby Žiž-
kova náměstí?kova náměstí?

„Architektonická studie, která je předstup-
něm samotného projektu a která vznikla 
za účasti odborné komise města Chomuto-
va, počítá s dvoupodlažní nákupní galerií 
a na ni navazujícím bytovým domem. 
Nákupní galerie bude obsahovat butiky, 
prodejny s módním zbožím a sportovním 
vybavením, nabídne prostor pro chybějící 
služby ve městě a kavárny. Architekti po-
čítají nejen s návštěvníky z řad pěších, ale 
i s těmi, kteří přijíždějí automobilem 
a proto je součástí projektu také parkoviš-
tě přímo v objektu. Při navrhování stavby 
byl kladen důraz nejen na stránku funkč-
ní, ale i na stránku estetickou. Byli jsme si 
totiž vědomi toho, že vstupujeme do ná-
ročného prostředí v centru města, kde je 
nutné dodržet také hlediska architektonic-
ká, památkářská a městotvorná. Nebyl to 
lehký úkol, tým architektů ve spolupráci 
s městskou komisí, odborníky z památko-
vé oblasti a dalšími experty navrhl stavbu, 
která dané místo doplňuje a stávajícím 
objektům nekonkuruje. Svou členitostí 
a barevností fasád, umístěním obchodů 
a kaváren uvnitř objektu i po celém jeho 
obvodu se stavba snaží do místa zapad-
nout, jako kdyby tam byla vždy.“ 

Jak projekt naplní přání celé řady Chomu-Jak projekt naplní přání celé řady Chomu-
továků, aby Žižkovo náměstí bylo i mís-továků, aby Žižkovo náměstí bylo i mís-
tem odpočinku, relaxace a příjemného tem odpočinku, relaxace a příjemného 
posezení?posezení?

„Jedinečné umístění na jednom z hlavních 
pěších tahů z centra města do obytné zá-
stavby a k hlavní autobusové zastávce dává 
projektu příležitost, aby se stal vedle ná-
městí dalším důležitým prostorem setkává-
ní lidí a jejich trávení volného času. Přispě-
je k tomu jistě i jeho umístění těsně vedle 
Chomutovky s alejí vzrostlých stromů, kde 
vznikne promenáda s předzahrádkami ka-
váren a restaurací. Dodavatel také upraví 
a zregeneruje parkové plochy mezi budo-
vou historické radnice a stavbou Chomutov 
City Center. Po dokončení projektu tak 
bude zacelena další z ran v centru města.“

Zmínil jste se o bytovém domě. Můžete Zmínil jste se o bytovém domě. Můžete 
upřesnit pro případné budoucí nájemníky upřesnit pro případné budoucí nájemníky 
představu o podobě bydlení ve středu představu o podobě bydlení ve středu 
města?města?

„Protože město nejsou jen obchody, ale 
také lidé, kteří v něm bydlí, je součástí 
projektu bytový dům. Vznikne zde asi 
20 bytů, které poskytnou svým majitelům 
komfortní bydlení přímo v centru města. 
Ke každému bytu bude patřit podzemní 
garážové stání. Zatímco obchodní galerie 
je navržena jako dvoupodlažní, bytový 
dům bude mít tři obytná podlaží včetně 
podkroví.“ (lm) (lm)

Žižkovo náměstí v minulosti
 13. století –13. století – vede tudy nejstarší cesta z města, ke dvorci Načeradcůvede tudy nejstarší cesta z města, ke dvorci Načeradců

 14. století –14. století – vystavěny hradby a brána oddělující město od západního předměs-vystavěny hradby a brána oddělující město od západního předměs-
tí, prostor náměstí je zastavěn obytnými domytí, prostor náměstí je zastavěn obytnými domy

 1837 – 1837 –  odstraněna Horní městská brána mezi dnešní Puchmajerovou odstraněna Horní městská brána mezi dnešní Puchmajerovou 
a Táboritskou ulicí, kterou vedla obchodní cesta do hor; přes Blatno a Táboritskou ulicí, kterou vedla obchodní cesta do hor; přes Blatno 
nebo přes Kadaň do Saska nebo přes Kadaň do Saska 

 1951 –1951 – bývalé náměstí Německých rytířů zastavěno autobusovým nádražímbývalé náměstí Německých rytířů zastavěno autobusovým nádražím

 2000 – 2000 –  zrušeno autobusové nádražízrušeno autobusové nádraží

 2005 – 2005 –  schválen projekt Chomutov City Centerschválen projekt Chomutov City Center

Spojení hlediska 
funkčnosti a estetiky
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List z matriky se záznamem o narození 
Františka Josefa Gerstnera. Dokument pochází z fondu 
matrik Oblastního archivu v Litoměřicích.

Jedním z nejslavnějších chomutovských rodáků je 
bezesporu František Josef Gerstner. Narodil se 
22. února 1756 v rodině místního řemenáře v domě 
číslo 75 v dnešní Hálkově ulici. Jeho rodný dům dnes 
již bohužel nestojí, ale Chomutov na „svého“ Gerst-
nera přesto nezapomíná. Chceme ho připomenout 
zvláště letos, kdy si připomínáme 250. výročí jeho 
narození. Gerstner studoval na místním jezuitském 
gymnáziu a roku 1772 začal studovat na pražské uni-
verzitě matematiku a hvězdářství u profesorů Vydry, 

Steplinka a Tesánka. Po studiích se nejprve stal 
inženýrem dvorní komise pro vyvazování z ro-
boty, kde uplatňoval vlastní metody pro měření 
a roztřiďování pozemků. Po úspěšném skončení 
této práce odejel do Vídně, kde chtěl původně 
studovat na tamní univerzitě medicínu. Nakonec 
se však věnoval svým osvědčeným láskám – ma-
tematice a hvězdářství. Není proto divu, že po 
návratu do Prahy začal pracovat v pražské hvěz-
dárně. Brzy se díky publikování svých prací 
o astronomii stal členem Učené společnosti v Pra-
ze. Kromě jiného byl též pověřen prací na meto-
dice výpočtu a výběru daní a byl též suplujícím 
profesorem na univerzitě. Od roku 1789 získal 
řádnou profesuru vyšší matematiky na Filoso-
fické fakultě (přírodovědecká ani matematicko-
-fyzikální fakulta tehdy ještě nebyla na pražské 
univerzitě zřízena). Gerstner byl přesvědčen, že 
pro rozvoj techniky a tím i domácího průmyslu je 
nezbytné, aby bylo zavedeno též studium praktic-
ké matematiky a mechaniky, což také hned udělal. 
Na jeho přednášky z mechaniky chodili nejen 
univerzitní studenti, ale často také lidé z praxe. 
Na radu k němu chodili praktičtí technici z celých 
Čech. Brzy nebyl v celé zemi jediný větší průmys-
lový podnik, u jehož budování či vybavení by ne-
stál Gerstner jako konzultant a rádce. Například 
sám navrhl a sestrojil stroje pro železné hutě 
v Hořovicích a Křivoklátě nebo postavil vysokou 
pec ve Zbirohu. Slavný technik však byl přesvěd-
čen, že k ještě většímu rozvoji techniky u nás je 
zapotřebí specializované vysoké školy 
a tak dosáhl toho, že byl roku 1806 založen 
v Praze Polytechnický ústav pražský, předchůdce 
nynějšího Českého vysokého učení technického. 
V tomto ústavu byl Gerstner jmenován ředitelem 
a profesorem mechaniky. Současně byl též ředite-
lem matematicko-fyzikálních studií na univerzitě. 

Stály před ním však i další velké úkoly. Především 
byl jmenován ředitelem vodních staveb v Čechách 
a byl také požádán, aby vyprojektoval stavbu vod-
ního průplavu mezi Dunajem a Vltavou. Gerstner 
ale záhy zjistil, že pro propojení jižních Čech a 
Linecka bude mnohem výhodnější vybudovat spo-
jení koněspřežnou železnicí. Vypracoval projekt, 
který poté zrealizoval Gerstnerův syn František 
Antonín. Za své zásluhy o rozvoj technického 
vzdělávání byl roku 1810 povýšen do šlechtické-
ho stavu a získal titul rytíře. Ve 30. letech se mu 
začal prudce zhoršovat zrak a měl i další zdra-
votní potíže, takže se v roce 1832 rozhodl ukončit 
všechny své pracovní aktivity a funkce. Odjel ke 
svému zeti J. Pabstmanovi do Mladějova u Jičína, 
kde hodlal uspořádat své celoživotní dílo a připra-
vit své přednášky k vydání tiskem. To se mu již 
nepodařilo. Zemřel 25. května 1832 a byl zde 
i pochován. Později byly jeho ostatky u příležitosti 
stého výročí jeho úmrtí přeneseny do Chomutova, 
takže dnes byste nalezli jeho hrob hned na dvou 
českých hřbitovech – mladějovském i chomu-
tovském. Chomutov si svého rodáka připomínal 
jednak pamětní deskou na domě stojícím na místě 
Gerstnerova rodného domku a jednak i sochou 
na dnešním Masarykově náměstí. Tato socha však 
byla po 2. světové válkce zničena českými vlas-
tenci, kteří se z nevědomosti rozhodli zničit sochu 
muže s německým příjmením. Určitě tehdy ani 
netušili, jak velkým vlastencem sám Gerstner byl. 
Pamětní deska připomínající místo jeho narození 
je dnes umístěna v Oblastním muzeu v Chomutově, 
které je připraveno ji instalovat na místo, pokud 
bude mít dům v Hálkově ulici důstojnou fasádu. 
Dům je majetkem soukromé osoby a snad se v brz-
ké době podaří najít dostatek prostředků k jeho 
rekonstrukci. I bez této pamětní desky si však mů-
žeme odkaz jednoho z nejslavnějších Chomutová-
ků připomenout alespoň sochou od akademického 
malíře Kamila Sopka, kterou můžete vidět v zahra-
dě Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy 
ve Školní ulici. 

Na podkladovém snímku je návrh památníku 
Gerstnerovi, záměr ale nikdy nebyl realizován.
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Gerstnerovo výročí 
připomene letos 

několik akcí
Obyvatelé Chomutova i jeho ná-
vštěvníci budou mít letos výjimeč-
nou příležitost navštívit výstavu, 
kterou označil ředitel Oblastního 
muzea v Chomutově, Stanislav Děd, 
za erbovní projekt muzea pro tento 
rok. Výstava potrvá od května do 
října v reprezentativních výstavních 
prostorech kostela svaté Kateřiny na 
náměstí 1. máje. Oblastní muzeum 
na její přípravě spolupracuje s Ná-
rodním technickým muzeem v Praze 
a s Českým vysokým učením tech-
nickým v Praze. Výstava chce připo-
menout nejen 250. výročí Gerstne-
rova narození, ale také 200. výročí 
založení Polytechnického ústavu 
v Praze, který je předchůdcem dneš-
ní ČVUT a u jehož zrodu právě rytíř 
František Josef Gerstner stál. Kromě 
výstavy připravuje Oblastní muze-
um na letošní rok i odborné vědecké 
sympozium na gerstnerovské téma 
a rovněž pietní akt na chomutov-
ském hřbitově u Gerstnerova hrobu. 
Na přípravě všech těchto akcí bude 
muzeum spolupracovat s vedením 
Chomutova i se Střední průmyslo-
vou školou a Vyšší odbornou školou, 
která se cítí být nositelem Gerstne-
rova technického a pedagogického 
odkazu v našem městě.

Česká národní banka 
vydává stříbrnou 
pamětní minci

Česká národní banka vydá dne 
22. února 2006 u příležitosti 
250. výročí narození F. J. Gerstnera 
a 200. výročí zahájení výuky na 
pražské polytechnice stříbrnou 
pamětní minci v nominální hodno-
tě 200 korun. Do soutěže, kterou 
národní banka na návrh této mince 
vyhlásila, se přihlásilo celkem 29 
výtvarníků s 50 návrhy. Za nej-
zdařilejší vybrala zvláštní komise 
návrh mince od Vojtěcha Dostála, 
který kromě Gerstnerovy podoby 
a charakteru velmi dobře vystihl 
i dobu, v níž Gerstner žil a působil. 
Komise vyzdvihla i kompozici pís-
ma a jeho typ a ztvárnění i perfekt-
ní soulad obou stran. Numizmatici 
se tedy jistě mají na co těšit.
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Vybudovat průplav mezi Vltavou a Duna-
jem chtěl prý již Karel IV. Stejný nápad 
měli později Rožmberkové, Albrecht 

z Valdštejna i Marie Te-
rezie. Prokopat Šumavu 
chtěli kvůli přepravě dře-
va z Čech do Rakouska. 
Tyto plány na vybudování 
vodní cesty však zůstá-

valy léta jen na papíře, až koncem 18. 
století je realizovali Schwarzenberkové. 
Kanál měřil přes 44 kilometrů a jeho šíře 
byla kolem čtyř metrů. Bylo však možno 
plavit po něm pouze dřevo a nová doba 
si vyžadovala efektivnější dopravu pomo-
cí lodí, jak tomu v té době bylo v Anglii. 
Proto roku 1807 vznikla Hydrotechnická 
společnost, která měla pod vedením F.J. 
Gerstnera posoudit možnosti vybudování 
nového kanálu. Průplav by musel mít kvůli 
velkému převýšení až 240 zdymadel, 
a proto přišel Gerstner s jiným moderním 

Důstojnou připomínkou skutečnosti, že se František Josef Gerstner narodil právě v Cho-
mutově, je právě v roce jeho velkého výročí chystané otevření odloučeného pracoviště 
Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. V Chomutově bude umístě-
no pracoviště, kde budou prozatím studovat studenti prvního ročníku této fakulty, v dal-
ších letech by mělo být studium v Chomutově rozšířeno i na další ročníky. V regionu, 
kde se stále potýkáme s nedostatkem technicky vzdělaných vysokoškoláků, se tak ote-
vírají možnosti právě pro studenty z našeho kraje, kteří by se i díky přislíbeným sti-
pendiím od místních zaměstnavatelů mohli po skončení studia do našeho regionu opět 
vrátit a pomoci městu i jeho okolí nastartovat ještě větší technický a ekonomický rozvoj. 
Celý projekt otevření odloučeného pracoviště ČVUT v Chomutově je uskutečnitelný jen 
díky obrovské iniciativě a finanční aktivitě vedení města. Koordinátor projektu vyso-
koškolského studia v Chomutově, radní Jindřich Stádník, slibuje budoucím studentům: 
„Díky velkoryse pojatým úpravám budovy v Klostermannově ulici budou v září čekat 
první studenty chomutovského pracoviště strojní fakulty opravdu důstojné podmínky 
pro studium. V budově bude vybudována velká posluchárna, menší pracovny, počítačová 
laboratoř i pracovna pro vyučující, kteří sem budou dojíždět z Prahy. Případnou praxi 
či technická cvičení 
budou zajišťovat 
průmyslové firmy 
v regionu. Studenti, 
kteří budou z větší 
dálky a nechtěli by 
dojíždět, budou mít 
samozřejmě zajiště-
no i ubytování. Vše 
v centru města, po 
ruce je i městská 
knihovna.“ 
F. J. Gerstner by měl 
jistě z tohoto zásluž-
ného počinu pro roz-
voj vzdělanosti v na-
šem městě radost.

Gerstnerova chlouba – Koněspřežka Gerstnerova chlouba – Koněspřežka 
z Českých Budějovic do Lincez Českých Budějovic do Lince

V rodišti zakladatele ČVUT vzniká 
pracoviště této univerzity

řešením, pro které se inspiroval v Anglii: 
vybudování koněspřežné dráhy. Od Gerst-
nerova projektu do zprovoznění první 
koňské dráhy na evropském kontinentu 
uplynulo čtvrt století. Koněspřežku z Čes-
kých Budějovic do Lince vybudoval v letech 
1825 – 1832 Gerstnerův syn František Anto-
nín. Trať koněspřežky měřila 128 kilometrů 
a bylo na ní 214 dřevěných mostů. Cesta 
z Budějovic do Lince trvala i s přestávkami 
v přepřahacích stanicích asi čtrnáct hodin. 
Slavnostní zahájení osobní i nákladní pře-
pravy se konalo 1. srpna 1832, František 
Josef Gerstner se tedy zprovoznění svého 
nejslavnějšího projektu nedožil. V roce 
1872 byli koně nahrazeni parními lokomo-
tivami. I dnes byste ještě mohli obdivovat 
zbytky toho tehdy dokonalého technického 
díla. Nejdochovalejší připomínkou tehdejší 
koňky je kamenný čtyři metry široký ob-
loukový most, který se ve výšce pěti metrů 
vypíná v Holkově. 

Dvousetpadesáté výročí narození F. J. 
Gerstnera se promítne i do filatelistických 
sbírek. Ve čtvrtek 23. února v 16 hodin 
proběhne v sále Jiřího Popela z Lob-
kovic na Palackého ulici křest dopis-
nice s přítiskem z dílny chomutovské 
výtvarnice Marie Svobodové. Informace 
z historie uvede ředitel Oblastního muzea 
v Chomutově Stanislav Děd, samotný 
křest provede starostka Ivana Řápková. 
Zájemci si budou moci dopisnici koupit, 
nechat si ji podepsat od autorky přítisku 
a orazit denním poštovním razítkem. (sk)
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Nejvýznamnější investiční akce

Dům s pečovatelskou službou – MER-Dům s pečovatelskou službou – MER-
KURKUR
– vybudování centrálního stravovací-
ho provozu (stavební úpravy, výtah,  
vzduchotechnika, kompletní vybavení 
vývařovny), 27,6 mil. Kč

Regenerace panelových sídlišťRegenerace panelových sídlišť
– regenerace sídliště Březenecká – nákla-
dy proinvestované v roce 2005, 9,3 mil. 
Kč. Snímky zachycují stav před úprava-
mi a po nich.

Zvýšení bezbariérovosti městských Zvýšení bezbariérovosti městských 
zařízení zařízení  
– výtah PŠ Palachova, výtah a sociální 
zařízení ZŠ 17. listopadu, 5,5 mil. Kč

Rekonstrukce ZŠ Hornická Rekonstrukce ZŠ Hornická 
– opravená fasáda, nová okna, 
8,3 mil. Kč 

Sanace městské skládky ul. Pražská Sanace městské skládky ul. Pražská 
– náklady druhé etapy, 19,7 mil. Kč. 
Dotace od Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Zasedací místnost zastupitelstva městaZasedací místnost zastupitelstva města
(foto na str. 3) a bezbariérové přístupy 
(výtahy), 11,4 mil. Kč 
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Zastupitelstvo města schválilo v prosin-
ci základní databázi investičních akcí 
na rok 2006. Schválený dokument patří 
ke strategickým materiálům města 
a počítá s tím, že město v letošním roce 
zrealizuje projekty v minimální výši 
190,1 milionu korun. Obsahuje 69 pře-
vážně investičních akcí, z nichž pouze 
sedm, v hodnotě 15,2 milionu korun, je 
podmíněno získáním dotace. 
„Snažíme se investovat do všech oblas-
tí,“ řekla k významnému dokumentu 
starostka Ivana Řápková. „Tento rok se 
soustředíme především na dětská hřiště, 
sportoviště pro mladé a rekonstrukce 
komunikací, ale stranou nezůstanou 
ani jiné projekty.“ Mezi ty největší patří 

Databáze investičních akcí 2006
nákup bezbariérových autobusů a tro-
lejbusů za 12 milionů korun, či opravy 
chodníků ve městě ve výši 10 milionů 
korun. Do rekonstrukce bytových domů 
na ulici Palackého bude investováno 10 
milionů korun stejně jako na projekt zří-
zení vysoké školy. Rekonstrukce Alešovy 
ulice vyjde na 9,5 milionu, do průmyslo-
vé zóny Nové Spořice město vynaloží 7,2 
milionu, na rekonstrukci lokality Zátiší 
(komunikace, chodníky, veřejné osvět-
lení) 6,5 milionu. Dokončení cyklistické 
stezky Bezručovo údolí – I. mlýn bude 
město stát 6 milionů. Z dalších akcí stojí 
za zmínku například zpracování koncep-
ce rozvoje Kamencového jezera, vybudo-
vání skateparku na bývalé ploché dráze, 

rekonstrukce dětských hřišť a hřiště 
v Mostecké ulici, regenerace lokality 
Flóra, rekonstrukce zastávek MHD nebo 
úprava obřadní místnosti. Rekonstrukce 
či úprav se dočkají ulice Raisova, Kos-
monautů, Tomáše ze Štítného, Křižíkova, 
Škroupova, Na Moráni, Hraničářská, Na 
Bělidle, Libušina, Rooseveltova, Lidická, 
Matěje Kopeckého, Písečná – parkoviště 
u zdravotního střediska, Zahradní – Pod 
Břízami, Výletní, parkoviště na Zahradní 
a před KaSSem.
Kromě toho město počítá s desítkami 
dalších menších projektů. S jednotli-
vými investičními akcemi vás budeme 
pravidelně seznamovat na stránkách 
našich novin. (jmš/lm) (jmš/lm)

 města Chomutova v roce 2005

Další významné investiční akce:

––  Rekonstrukce páteřní komunikace Kamenná, 7,8 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Kosmonautů a V. Nezvala, 4 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Adámkova, 5,3 mil. Kč
––  Rekonstrukce ulice Moravská a Jiráskova, 1,9 mil. Kč
––  Energetické audity, 4,5 mil. Kč
––  Městské divadlo, 12,4 mil. Kč
––  Zastávky MHD, 2,5 mil. Kč
––  Oprava chodníku Kmochova, osvětlení Blatenská, 3,5 mil. Kč
––  Náhradní zdroj proudu DD, 2,1 mil. Kč
––  Severní areál PZOO, 2,5 mil. Kč
––  Městské fontány, dětská hřiště, 4,9 mil. Kč
––  Rekonstrukce a rozšíření Kamencového jezera, 1,5 mil. Kč
––  Regulace otopného systému v domech, 7,5 mil. Kč
––  Cyklostezky (Březenecká, Bezručovo údolí), 5,1 mil. Kč
––  Historické památky (rekonstrukce), 2,8 mil. Kč

Souhrnné výdaje na investiční akce

roku 2005 činily 160 349 300,– Kč
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Přinášíme vůbec první informace o hos-
podaření města za rok 2005. I když roční 
účetní uzávěrky hospodaření města a na jeho 
rozpočet napojených městských organizací 
neustále probíhají a budou dokončeny až po-
čátkem února, můžeme již nyní informovat 
o souhrnných výsledcích hospodaření loň-
ského roku. Město Chomutov v loňském roce 
hospodařilo s objemem rozpočtem ve výši 
1 048 884 000 korun, včetně financování.
Jedna miliarda je suma s níž hospodaří 
středně velký podnik, dali by se za ní poří-
dit například tři kilometry dálnic nebo 
40 rodinných domků.
Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 
106,3 % upraveného rozpočtu. Celkově 
protekla rozpočtem města částka vyšší než 
982,5 milionů korun. Nejvyšší podíl tvořily 
daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová 
stránka rozpočtu města se zastavila na 
částce 908,5 milionu korun, která předsta-
vuje čerpání rozpočtu na 86,7 %. Město tedy 

Schválený 

rozpo et

2005

Upravený 

rozpo et 

2005

Skute nost k 

31.12.2005
% pln ní

Celkové p íjmy 771 308,00 923 851,00 982 501,90 106,3

t ída 1 - da ové p íjmy 456 004,00 497 642,00 552 805,40 111,1

t ída 2 - neda ové p íjmy 47 960,00 72 370,00 77 040,90 106,5

t ída 3 - kapitálové p íjmy 28 350,00 36 710,00 33 727,60 91,9

t ída 4 - p ijaté dotace 238 994,00 317 129,00 318 928,00 106,3

Celkové výdaje 851 474,00 1 048 347,00 908 514,70 86,7

t ída 5 - b žné výdaje 792 339,00 850 823,00 736 750,40 86,6

t ída 6 - kapitálové výdaje 59 135,00 197 524,00 171 764,30 87,0

Výsledek hospoda ení 73 987,20

Druhové t íd ní

Město hospodařilo s rozpočtem 
opět vyšším než miliarda korun

uspořilo více než 13 % svých plánovaných 
výdajů. Výsledek hospodaření představuje 
přebytek 73,9 milionů korun. 
V roce 2005 proinvestovalo město 171,7 
milionů korun do obnovy svého majetku. 
Kromě příjmů z prodeje majetku použilo 
město na investiční akce více než 88 milio-

nů provozních úspor. I přes tuto skutečnost 
skončil celkový provozní rozpočet města 
s přebytkem ve výši 162,8 milionů korun. 
Přebytek hospodaření ve výši 73,9 milionů 
korun bude v příštím roce plně převeden 
na financování nově zahajovaných investič-
ních akcí města.

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo na svém listopadovém zasedání rozpočet města Chomutova pro rok 2006. Rozpočet byl 
sestaven s vyrovnaným objemem příjmů a výdajů ve výši 837,5 milionu korun. Schválený finanční plán, se kterým bude hospodařit 
město a na něj napojené městské organizace, byl sestaven jako provozně úsporný. Běžné příjmy rozpočtu převyšují provozní výda-
je o 87,8 milionu korun provozního přebytku. V rozpočtu města je zapojena i finanční rezerva ve výši 57,2 milionu korun.

Jak budeme hospodařit v roce 2006?

Investiční výdaje:
* 30 mil. Kč – odbor rozvoje a investic
* 30 mil. Kč – evropské projekty
* 57,2 mil. Kč – finanční rezerva
* cca 73,9 mil. Kč – zlepšený hospodářský výsledek z roku 2005

Dále lze na investice použít:
* 40 mil. Kč – kontokorentní úvěr
* 84 mil. Kč – zhodnocované volné peněžní prostředky
* investiční či překlenovací úvěr (projekty EU)
Zažádáno je i o investiční dotace v řádech desítek milionů korun.

Přijaté dotace 
30 %

Kapitálové příjmy
4 % Nedaňové příjmy

4 %

Daňové příjmy
57 %

Financování
5 %

Příjmy rozpočtu města rok 2006 v tis. Kč

Výdaje rozpočtu města rok 2006 v tis. Kč
Průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství 

4 %
Zemědělství
a lesní hosp. 

0 %

Financování 
0 %Všeobecná veřejná 

správa a služby 
30 %

Služby pro
obyvatelstvo 

35 %

Sociální věci a politika 
zaměstnanosti 

27 %

Bezpečnost státu
a právní ochrana 

4 %

DRUH VÝDAJ  ROZPO TU v tis. K

Zem d lství a lesní hospodá ství 3 980,0

Pr mysl a hospodá ství 36 082,0

Pr mysl 1 625,0

Doprava 34 362,0

Vodní hospodá ství 95,0

Služby pro obyvatelstvo 285 541,0

Školství a vzd lávání 68 519,0

Kultura, knihovn., sport a zájmová innost 61 930,0

Zdravotnictví 820,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 134 068,0

Ochrana životního prost edí 20 204,0

Sociální v ci a politika zam stnanosti 223 485,0

Dávky podpory v sociálním zabezpe ení 175 820,0

Soc. pé e a pomoc v nezam stnanosti 47 665,0

Bezpe nost státu a právní ochrana 34 352,0

Civilní p ipravenost na krizové stavy 1 340,0

Bezpe nost a ve ejný po ádek 32 000,0

Požární ochrana a integr. záchr. systém 1 012,0

Všeobecná ve ejná správa a služby 252 645,0

Finan ní operace 1 429,0

VÝDAJE CELKEM 837 514,0

DRUH P ÍJM  ROZPO TU v tis. K

Da ové p íjmy 477 872,0

Neda ové p íjmy 34 683,0

Kapitálové p íjmy 31 650,0

P ijaté dotace 251 094,0

Financování 42 215,0

P ÍJMY CELKEM 837 514,0
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PŮJČKY
pro zaměstnané, důchodce 

a podnikatele

SPLÁTKA JIŽ OD 350,– KČ/MĚS.
Kancelář: Chomutov, Čechova 1594

(pod hřbitovem)

Tel.: 603 819 888, 605 906 315
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ÚNOR 
25. 2. 2. folklorní krojový ples 
Kulturní dům Zahradní, FS Krušnohor 474 654 909
28. 2. Masopust 
průvod z radnice do Podkrušnohorského zooparku, PZOO 474 629 917

BŘEZEN
6. – 10. 3. Jarní miniškola sportu 
Městská sportovní hala, SSZ 474 652 912 
15. – 16. 3. Mateřinka 2005 
přehlídka tvořivostí dětí mateřských škol, Městské divadlo, MŠ + OŠaK 474 621 
120
18. 3. Reprezentační ples Města Chomutova 
Městské divadlo, OŠaK 474 637 461
18. 3. Jarní setkání turistů na Hasištejně 
47. ročník, p. Nový 474 627 919
25. 3. Maškarní ples Podkrušnohorského zooparku 
Kulturní dům Zahradní, PZOO 474 629 917

DUBEN
14. 4. Velkopáteční bohoslužba 
kostel sv. Kateřiny, OM 474 651 570
15. 4. Mezinárodní den památek a sídel 
zdarma zpřístupněné památky, OM 474 651 570
16. 4. Velikonoční neděle na statku 
v chomutovském zooparku, PZOO 474 629 917
22. 4. Den Země v Podkrušnohorském zooparku, 
PZOO 474 629 917
28. – 30. 4. Autosalón 2006 
Zimní stadion, SSZ 474 652 912
28. 4. – 4. 5. CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI 2006 
Partnerské dny měst Chomutova a Annaberg–Buchholz 
28. – 30. 4. Historická část
historický průvod, večerní program s překvapením, historický trh, dobové tance 
s hudbou, vystoupení šermířů, kejklířů, polykačů ohně, hry pro děti, rytířský turnaj
náměstí 1. máje, OŠaK 474 650 259
29. 4. Sraz historických vozidel 
parkoviště Severočeských dolů, Veteran car klub 474 629 655

KVĚTEN
1. 5. Přehlídka mažoretkových skupin 
náměstí 1. máje, OŠaK 474 650 259 
3. 5. Den plný sportu 
sportovní klání žáků ZŠ, OŠaK 474 650 259 
4. 5. Malujeme pro radost 
malování dětí MŠ v městském parku, OŠaK 474 650 259
8. 5. Regionální soutěž mažoretek 
Městská sportovní hala,TŠ Stardance 474 627 658 
13. – 14. 5. Hradní slavnosti 
hrad Hasištejn, OÚ Místo 474 658 197
1 3. – 14. 5. Velká cena Chomutova a Memoriál J. Jezbery 
Městské lázně, SSZ 474 652 912
13. 5. – 28. 10. František Josef Gerstner 
výstava k 250. výročí narození, kostel sv. Kateřiny, OM 474 651 251
25. – 28. 5. Můj koncert 
mezinárodní přehlídka činnosti dětí z dětských domovů, Městské divadlo, Dětský 
domov 474 624 285
26. – 27. 5. Bambiriáda 
Kamencové jezero, DDM 474 628 535
 Pohárový závod v rychlostní kanoistice 
Kamencové jezero, Sportclub 80 Chomutov 474 624 117

ČERVEN 
Koncerty Big Band 
každý čtvrtek, Atrium SKKS, SKKS 474 651 248
3. 6. Muzejní noc
zahájení 24. muzejního léta, OM 474 651 251
3. – 4. 6. Víkend dětí v Podkrušnohorském zooparku 
PZOO 474 629 917
9. – 10. 6. Otevřeno – divadelní a hudební festival
SKZ 474 686 303
15. 6. Chomutovské miniatury 
zahájení výstavy, OM radnice 474 651 570
16. – 17. 6. Noční zámek na Červeném Hrádku
PZOO 474 629 917 
21. 6. Den hudeb 
zahájení pravidelných koncertů dechových hudeb, Městský park, OšaK 474 650 
259
23. 6. Mladá píseň 
16. ročník soutěže interpretů populární písně, sál SKKS, SKKS 474 651 248
Vítání prázdnin – 3. ročník leteckého klubu, 
letiště Pesvice, Aeroklub CV 474 684 638
Voltižní závody 
jízdárna Podkrušnohorského zooparku, Jezdecký klub 777 000 151

ČERVENEC – SRPEN
Koncerty dechových hudeb 
každou středu v 17.00, městský park, OŠaK 474 650 259

Dopolední sportování dětí 
SH Březenecká, Sportclub 80 Chomutov 474 624 117
Miniškola sportu 
sportovní areály SSZ, SSZ 474 652 912

ČERVENEC
8. 7. Pro všechny – koncert rockových kapel, 
atrium SKKS, SKKS 474 651 248
28. – 30. 7. Viktoriánské folklorní slavnosti 
FS Krušnohor 776 016 760

SRPEN
5. 8. „Kamenčák 2006“ 
hudba, tanec, divadlo, sport, areál Kamencového jezera a Letní kino, TSMCH + 
SKZ 474 686 303
7. – 31. 8. Výstava malířského společenství Chomutov 
Galerie Lurago, SKKS 474 651 248 
12. 8. Den adoptivních rodičů v PZOO 
PZOO 474 629 917
11. – 12. 8. Pohádkové safari 
Podkrušnohorský zoopark, PZOO 474 629 917
18. – 19. 8. Pohádkové safari 
Podkrušnohorský zoopark, PZOO 474 629 917

ZÁŘÍ
 Koncerty Big Band 
každý čtvrtek (mimo 29.9.), Atrium SKKS, SKKS 474 651 248
9. – 10. 9. Dny evropského dědictví 
zdarma zpřístupněné památky, OM 474 651 570
16. 9. Řopík – ukázky historické vojenské techniky, 
Kočičí vrch, KVH–Nord Sever 606 690 335
30. 9. Den zvířat v Podkrušnohorském zooparku, 
PZOO 474 629 917 

ŘÍJEN
21. 10. Pochod ke Světovému dni spoření 
Česka spořitelna – Bezručovo údolí, KČT p. Braun 604 607 853
28. 10. Hubertova jízda 
jízdárna Podkrušnohorského zooparku, Jezdecký klub 777 000 151 
Drakiáda leteckého klubu 
letiště Pesvice, LK 775 586 878 

LISTOPAD
5. 11. Velká cena Města Chomutova 
mezinárodní soutěž ve sportovním tanci, Městské divadlo, OŠaK 474 650 259
24. 11. Kateřinská mše svatá 
kostel sv.Kateřiny, OM 474 651 570
25. 11.– 6. 1. 07 Vánoční výstava betlémů 
každou sobotu zpívání až do Vánoc, OM radnice, Mgr. Šamšulová 474 651 570
26. 11. 1. Adventní koncert 
kostel sv. Ignáce, SKKS 474 651 248
Výstava „Vzdělávání 2007“ 
Městská sportovní hala, OHK 474 628 288
Cena Města Chomutova 
skoky ve volnosti – skok mohutnosti, jízdárna Podkrušnohorského zooparku, 
Jezdecký klub 777 000 151

PROSINEC
3. 12. – 6. 1. 07 Živý Betlém na statku 
Podkrušnohorský zoopark, PZOO 474 629 917
3. 12. 2. Adventní koncert 
kostel sv. Ignáce, SKKS 474 651 248
5. 12. Rozsvícení vánoční výzdoby města + Mikulášská jízda 
náměstí 1. máje, OŠaK 474 650 259
8. 12. Zdobení vánočních stromků MŠ a otevření adventního kalendáře 
náměstí 1. máje, OšaK 474 650 259 
8. – 23. 12. Vánoční trhy na náměstí 1. máje, 
Technické služby 474 651 454
9. 12. Rande s čertem 
vycházka večerní krajinou, sraz u Merkuru, KČT 474 627 919
9. 12. Slyšte, slyšte pastuškové…, 
vánoční koncert FS Krušnohor, 474 654 909
10. 12. 3. Adventní koncert 
kostel sv. Ignáce, SKKS 474 651 248
17. 12. 4. Adventní koncert 
kostel sv. Ignáce, SKKS 474 651 248
24. 12. Živý Betlém na Červeném Hrádku, 
PZOO 474 629 917
24. 12. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
kostel sv. Ignáce, SKKS 474 651 248
25. 12. Čokoládový běh z loděnice Kamencového jezera na Partyzán 
Sportclub 80, Chomutov 474 624 117
31. 12. Silvestrovská párty 
náměstí 1. máje, OšaK 474 650 259
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