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Nový akademický rok v ČVUT začal

18. října 2006 zdarma do každé domácnosti

Konference v Tampere: Nashle v Paříži

Miliardové dotace: Chomutov je o krok napřed

Jak město podporuje sport a občanské aktivity



Inz-cz-118x100-c.indd 1 21.9.2006 14:59:50

2

magazín Chomutovských novin

 

 

Rozvoz jídelRozvoz jídel
pro fi rmy i jednotlivcepro fi rmy i jednotlivce
- denní výběr z 6-ti druhů jídel + 2 polévky- denní výběr z 6-ti druhů jídel + 2 polévky
- cena 50,- Kč vč. DPH (množstevní slevy)- cena 50,- Kč vč. DPH (množstevní slevy)
- příjmáme všechny druhy stravovacích poukázek- příjmáme všechny druhy stravovacích poukázek

Kontakt 776 554 554 Kontakt 776 554 554 
www.gastro1.czwww.gastro1.cz
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Milí spoluobčané, milí sousedé z okolních obcí! Podzim je 
časem, kdy každý hospodář hodnotí svou úrodu. Podobně 
i my - komunální politici - budeme již za pár dní moci zjis-
tit, zda jsme byli dobrými hospodáři a získáme za svou 
práci více vašich hlasů či zda bude letošní podzimní sklizeň 
slabší. Držíte v rukou poslední magazín Chomutovských no-
vin před komunálními volbami, a proto dnes chceme trochu 
rekapitulovat, co nám toto volební období přineslo. Kromě 
běžného zpravodajství a informací se chceme například 
ohlédnout za prací naší Komise pro podporu občanských 
aktivit, která posuzuje žádosti různých organizací o granty 
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a dotace. Podíváme se, jak peníze, které tyto organizace na 
své projekty a na svou činnost získaly, pomohly ve sportu, 
v kultuře či v zájmové činnosti. Dali jsem slovo představite-
lům některých organizací, kterým peníze od města 
v jejich aktivitách pomohly a pomáhají. Dále se ohlédneme 
za významnou událostí, zahájením výuky Fakulty strojní 
ČVUT v Chomutově. Nejvýznamnější česká technická uni-
verzita začala působit v rodišti svého zakladatele, rytíře 
Gerstnera. Pro mladé lidi z našeho města i z celého kraje je 
to rozhodně dobrá zpráva, protože díky úsilí města přišla 
tato zajímavá možnost studia přímo k našim dětem do na-
šeho města. Myslím, že se nám podařilo připravit pro půso-
bení této fakulty v Chomutově důstojné prostory a moderní 
vybavení a že se tak studentům i jejich vyučujícím bude u 
nás líbit. Bylo by to dobře, protože průmyslové podniky na 
Chomutovsku už netrpělivě čekají na první absolventy toho-
to studia, kteří budou moci najít v našem regionu uplatnění. 
V tomto magazínu se rovněž můžete dočíst o Velkém inte-
grovaném projektu, který jsme začali realizovat společně se 
sousedním Mostem a který má za cíl prostřednictvím jed-
notlivých investic postupně zlepšit život lidí v našem regio-
nu. Budeme se snažit získat miliardy korun z fondů 
Evropské unie a věřím, že tyto evropské peníze mohou při-
spět k tomu, že se nám tu bude lépe pracovat, sportovat, 
bydlet i odpočívat. Máme připravenu řadu zajímavých pro-
jektů, který by měly přispět především k oživení podnikání, 
takže nejdůležitějším přínosem Velkého integrovaného pro-
jektu by nakonec mohlo být větší množství pracovních pří-
ležitostí. A to je v našem kraji s vysokou mírou nezaměst-
nanosti určitě moc důležité. Dočtete se i o tom, jaké kroky 
podniká Chomutov pro zlepšení bydlení svých občanů. Jak 
přispíváme na opravy a investice v bydlení či jak podporuje-
me individuální výstavbu rodinných domů. Nebo se můžete 
dovědět, co jsme se rozhodli podnikat pro zajištění větší 
bezpečnosti našich dětí a mládeže a jak chceme 
v tomto úsilí spojit síly se všemi organizacemi, které se 
těmito otázkami v Chomutově zabývají. V magazínu také 
najdete názory předsedů politických klubů chomutovského 
zastupitelstva, kteří se s vámi podělí o své pocity z práce 
zastupitelů. Věřím, že si v našich novinách každý z vás 
najde něco zajímavého a že nám zachováte svou čtenářskou 
přízeň i v budoucnu. Vážení spoluobčané, městské zastupi-
telstvo je nejvyšším orgánem každého města a je důležité, 
aby v něm pracovali lidé, kteří budou hájit zájmy vás všech 
a budou usilovně pracovat pro zlepšení života v Chomutově. 
Kdo dostane vaši důvěru a zasedne v zastupitelských lavi-
cích, to záleží jen na vás. Důležité je, abyste přišli k volbám 
a rozhodli, protože to je ten nejsnazší a přitom nejodpověd-
nější způsob, jak se spolupodílet na chodu a řízení svého 
města. Přeji vám šťastnou volbu a hezký a úrodný podzim.

 Vaše Ivana Řápková, primátorka města Chomutova
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Těsné sousedství přináší řadu společ-
ných problémů a nutnost spolupráce 
při jejich řešení. Proto se i v tomto 
volebním období pravidelně scházeli 
radní měst Chomutova a Jirkova. Za 
uplynulé čtyři roky se oba orgány 
samosprávy sešly celkem patnáctkrát 
a přijaly 94 usnesení. Ta se týkala 
například dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova, deratizací na 
sídlištích, jimiž obě města bezpro-
středně sousedí, přípravy společných 
projektů a strategického plánu roz-
voje, změn územního plánu sídelního 
útvaru Chomutov – Jirkov a řady dal-
ších záležitostí.

V roli hostitele se obě města střídala, 
naposled, koncem září, přišla řada 
na Chomutov. Přestože i toto setkání 
mělo pracovní charakter, zbyl čas 
na  vzájemné poděkování za spolu-
práci a chvíle na zapózování pro 
společné foto. (text a foto: lm)

Historický moment pro 
Chomutov nastal 25. 
září. Slavnostně zde 
byla zahájena výuka na 
odloučeném pracovišti 
ČVUT, v prvním ročníku 
Strojní fakulty. Zahájení 
se účastnili zástupci 
univerzity, Krajského 

úřadu Ústeckého kraje a města Chomu-
tova. Primátorka Chomutova Ivana Řáp-

ková, která stála na počátku projektu, 
mimo jiné připomněla, že jde o význam-
ný krok pro město, který ovšem přinese 
své ovoce až v budoucnu. Právě budouc-
nost jakoby symbolizoval pěvecký sbor 
z MŠ Písnička na Zahradní, který tvořil 
milou kulturní vložku slavnostního aktu 
(viz foto na str. 1). Ten doplnilo také od-
halení busty Františka Josefa Gerstnera, 
který spojuje město Chomutov, kde se 
před 250 lety narodil, a ČVUT, na jehož 
popud byla tato univerzita založena. 
Tato busta však nebude jedinou připo-
mínkou nejslavnějšího chomutovského 
rodáka. V rámci projektu Seznamte se 
s historickými osobnostmi Krušnohoří 
bude vstupní hala vybavena vitrínami 
s předměty, který život a dílo tohoto 
pedagoga a vědce budou připomínat. 
Nový akademický rok v Chomutově za-

čal; připomínka osobnosti zakladatele 
ČVUT při té příležitosti tak symbolicky 
překlenula oblouk mezi minulostí a 
současností. (lm)

Zástavba Žižkova náměstí, na němž má nej-
později do jara 2008 vyrůst komplex budov 
s obchody, kancelářemi, byty a uzavřenými 
parkovacími plochami, začala. Prvním po-
činem, který může zaznamenat veřejnost, 
je probíhající demolice výpravní budovy 
bývalého autobusového nádraží.

Investor tak využívá současného příznivé-
ho počasí, přičemž stržením budovy před 
nastávající zimou navíc eliminuje rizika 
úrazů občanů v důsledku jejího katastro-
fálního technického stavu. Samotná stavba 
komerčního komplexu nazvaného Cho-
mutov City Center bude zahájena až příští 
rok na jaře, jakmile to dovolí klimatické 
podmínky. „Počítáme, že výstavba potrvá 
devět až dvanáct měsíců. V ideálním přípa-
dě bychom chtěli centrum zprovoznit ještě 
před koncem příštího roku, jinak počkáme 
do jara 2008. Nájemci totiž neradi otevírají 
provozovny v lednu a únoru,“ sdělil Omar 
Koleilat, zástupce investorské společnosti 
CRESTYL (dříve HUTS Development), která 
ve výběrovém řízení zakázku od města 
získala. V dvoupodlažní obchodní části 
najdou působiště peněžní instituce, restau-
race, kavárny, butiky a podobně, v čtyřpod-
lažní bytové pak vznikne 21 bytů o výměře 
25 až 90 m2.   (Pokračování na str. 14)

Zástavba Žižkova náměstí začala bouráním

Zahájili první akademický rok v Chomutově
Osobnost zakladatele Českého vysokého učení technického spojila minulost se současností

Škola v číslech:Škola v číslech:
První ročník Fakulty strojní ČVUT První ročník Fakulty strojní ČVUT 
v Chomutově navštěvuje: v Chomutově navštěvuje: 56 studentů, 
z toho 12 cizinců, 10 dívek, 
14 studentů je z Chomutova, ostatní 
jsou z dalších 19 obcí a měst sever-
ních Čech. Zahájení výuky se zúčastnili i vietnamští 

studenti.
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