
Střed města – obnova starého, výstavba nového
S opravami historického centra se začalo už 
v roce 1992, kdy ministerstvo kultury začalo 
městu poskytovat dotace na tento účel. Byla 
to vítaná podpora, ale nedostatečná – co se 
dá udělat za milion korun? Rčení „práce jak 
na kostele“ se ukázalo jako pravdivé, Cho-
mutov rekonstruoval těchto památek hned 
několik, a k tomu řadu dalších. Proto bylo 
nutno sáhnout hlouběji do městského roz-
počtu. Dnes je centrum města jeho chlou-
bou a předmětem obdivu jeho návštěvníků, 
zejména těch, kteří sem zavítali po letech.

Plánů na zlepšování je stále dost, a nejsou 
to jen záměry na opravu budov. Centrum 
města je centrem zejména proto, že se 
v něm pohybují, pracují a žijí lidé, a proto 
je třeba myslet i na ně. Jedním z pilířů VIP 
(viz předchozí strana) je Regenerace památ-
kové zóny a navazujících lokalit). Není se 
vlastně ani říct, že by šlo o jeden projekt, 
je to v současné době je to databáze 
24 investičních akcí, která se neustále aktu-
alizuje.  Patří sem například parkové úpra-
vy před muzeem, revitalizace území Hálko-
vy ulice, úprava vjezdů a sadové úpravy Na 
Příkopech, revitalizace městského parku, 
protipovodňové úpravy a opravy mostů 
v centrální zóně, výstavba nového parko-
viště a veřejných záchodků, oprava fasády 
Špejcharu a střechy na kostele sv. Ignáce, 
úpravy dvorních traktů v centrální zóně, 
úprava ploch parkovišť v ulicích Puškinově 
až Tovární, dětská hřiště v Puchmajerově 
ulici, dokončení úprav nábřeží Chomutov-

ky, včetně rekonstrukce zábradlí mostů – to 
je jen část záměrů, jejichž realizace zkrášlí 
tvář města a zlepší život v něm. Celkem 
se počítá s náklady 100 milionů korun. To 
pochopitelně neznamená, že by stranou 
zájmu zůstala sídliště či jiné lokality; jde 
o to, že právě na realizaci zmíněného pro-
jektu lze čerpat účelové dotace. Jak nasvěd-

čují další projekty v rámci VIP, ale i celková 
investiční strategie radnice,  dostane se 
i na ostatní části města. Chomutov zkrátka 
v nejbližších letech prodělá výraznou pro-
měnu k lepšímu.

Městská věž

Oblastní muzeum - budova radnice

Kostel sv. Ignáce

Barokní sloup Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Kateřiny

Objekt galerie Špejchar

Dvoustranu připravil Luboš Mizun.
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Setkání s občany: Každý může říct, co má na srdci

Na podporu bydlení 
vynaloží 9 milionů

Pravidelné setkávání občanů s představiteli 
města je jednou z řady forem dialogu, který 
chomutovská radnice realizuje. Takzvané 
brífinky zavedla primátorka Ivana Řápková 
od ledna 2004, konají se pravidelně každý 
poslední čtvrtek v měsíci kromě července 
a srpna.

„Vycházím z toho, že město spravujeme pro 
jeho obyvatele, a proto by měl každý mít 
možnost přijít s tím, co ho trápí, s návrhem 
řešení toho či onoho problému, se žádostí o 
pomoc,“ nastínila primátorka svou filozofii 
práce v samosprávě. „Na brífincích se každá 
připomínka zaznamená a podle toho, do jaké 
oblasti spadá, ji dostanou k řešení příslušní 
pracovníci úřadu, případně některé organizace 
města. Občan tak má jistotu, že na každý jeho 
podnět radnice zareaguje.“

Na setkání s občany proto kromě vedení měs-
ta docházejí také zástupci technických služeb 
města, městské policie, podle potřeby také 
z dopravního podniku nebo Tepla Chomutov. 
Pokud to občané vyžadují, vedení města po-
zve na setkání s nimi a představitele subjektů, 
které nespadají pod radnici, ale pro život jeho 
občanů jsou významné. Problematiku „svých“ 
institucí tak například přišel vysvětlit i ředitel 
nemocnice nebo jednatel společnosti Actherm.

Všechna vystoupení se evidují a řeší. Od po-
čátku roku 2004 do půlky letošního roku bylo 
zaznamenáno 678 podnětů občanů, z toho 
bylo 378 vyřešeno, 169 je neřešených (jedná 
se například o informaci nebo poděkování, 

Nad ohlasy čtenářů na Slovo primátorky Nad ohlasy čtenářů na Slovo primátorky 
z čísla 16 našich novinz čísla 16 našich novin

Když jsem ve svém slově v Chomutov-
ských novinách číslo 16 psala o tom, že 
chomutovský magistrát ani já si nepřeje-
me v našem městě ty spoluobčany, kteří 
patří k nepřizpůsobivým, netušila jsem 
ani, kolik reakcí to vyvolá. Vesměs jsem 
se setkala s příznivými ohlasy, ale ozvaly 
se také kritické hlasy, které mě nabádaly, 
abychom proti nepřizpůsobivým občanům, 
a mluvme otevřeně, byli tím míněni zejmé-
na příslušníci romského etnika, také něco 
udělali. Ještě bych ráda upřesnila, že ne-
chci házet všechny do jednoho pytle. Jsou 
i slušní Romové a spousta problémových 
Neromů, ale ti občané, kteří zareagovali na 
má slova, vědí, o kom jsem mluvila - 
o konkrétních lidech v jejich okolí, kteří 
jim znepříjemňují život, bez ohledu na to, 
zda jsou to příslušníci národnostní menši-
ni či nikoliv. Věřte, že se snažíme dělat vše, 
co je v našich možnostech, ale samozřejmě 
se s tím nespokojujeme. Jedním z našich 
prvních kroků bylo, že jsme velmi důsled-
ně začali vymáhat nájemné od těch, kteří 
je dlouhodobě neplatí. Ti nejhorší nakonec 
skončili ve stavebních buňkách, za což 
jsme mimochodem sklidili kritiku tak-
zvaných ochránců lidských práv. Tito lidé 
totiž často chrání práva těch, kteří sami 
porušují své povinnosti na úkor těch, kteří 
se chovají slušně. 

Je těžké hledat kořeny problémů soužití 
romské menšiny s ostatním obyvatelstvem. 
Kdysi někdo rozhodl zapojit Romy do 
našeho života a v naší zemi začal proces 
jejich integrace. Problém není v samotné 
myšlence integrace, ale v tom, že zájem 
zapojit se do společnosti má jen menší 
část této komunity, ostatní se integrovat 
nechtějí nebo neumí. 

Řešení této problematiky má dvě roviny 
– legislativní, to znamená to, co nám dovolí 
zákony, respektive nedovolí, a komunální.

Primátorka o nepřizpůsobivých spouobčanech: 
Co chci a co můžu

Současné zákony v této oblasti jsou nedo-
statečné, proces postihů neukázněných 
občanů  je pomalý a neefektivní. Já však 
věřím, že situace se postupně změní. Že se 
dočkáme doby, kdy zloděj bude skutečně 
zlodějem a nikoli tím, kdo se dopustil pře-
stupku, a především za svůj přečin bude 
neprodleně potrestán, že ten, kdo dostane 
pokutu, ji bude muset skutečně zaplatit, 
že slušní lidé díky zákonům budou mít 
navrch nad neslušnými.

Co se týče komunálního hlediska, rozši-
řujeme kamerový systém, hodláme posí-
lit počet policistů a především pozměnit 
jejich přístup k nešvarům, na které pou-
kazujete. To ale neřeší podstatu problé-
mu, který je mnohem hlubší a který se 
léta zanedbával.  Mám své město ráda a 
mrzí mě, že některé jeho části jsou ozna-
čovány jako ghetta. Nejenže to poškozuje 
pověst Chomutova, ale zejména snižuje 
kvalitu bydlení slušných nájemníků. Za-
stávám názor, že postup proti těm, kteří 
neplatí nájem a otravují život svým sou-
sedům, by měl být tvrdší: Neposíláš děti 
do školy – nebudeš na ně pobírat dávky! 
Necháváš staré ledničky a televize
u kontejnerů - uhradíš náklady spojené 
s jejich odstraněním! Rušíš noční klid 
– zaplatíš za to! Nechceš zaplatit? Strh-
neme ti to z dávek! Neplatíš nájem, rušíš 
sousedy – nebudeš bydlet mezi slušnými 
lidmi!

Dosavadní postup radnice vůči romské 
komunitě byl vstřícný a bylo vynaloženo, 
dnes musíme uznat, že zbytečně, mnoho 
prostředků, jež mohly být využity efektiv-
něji ve prospěch jiných občanů. Já osobně 
jsem skeptická vůči přílišné vstřícnosti, 
která bývá nezřídka zneužívána. Pokud 
budu mít možnost i nadále se podílet na 
správě veřejných věcí v našem městě, bude 
můj postup v této oblasti, a věřím, že 
i postup mých kolegyň a kolegů, zřetelně 
razantnější. 

případně o dotaz, který byl zodpovězen na 
místě) a 131  otevřených, tedy takových, je-
jichž řešení je ve fázi přípravy, případně se 
projeví až po delší době nebo je podmíněno 
rozhodnutím samosprávy. Jednotlivé podněty 
jsou řazeny do témat, kterých je v současnosti 
40.  Mezi nejčastěji zmiňovaná patří komuni-
kace (92 podnětů), dopravní značení, provoz, 
přechody (49), parkování (36), byty (32) 
a životní prostředí, kam je zařazen nepořádek 
a problematika národnostních menšin (48).

Za téměř tři roky se dá tento způsob komu-
nikace efektivně vyhodnotit. Na jeho počátku 
byla patrná jistá míra nedůvěry ze strany 
občanů, obavy vyjádřit svůj názor před vede-
ním města. Ta ale zakrátko pominula a nyní 
jsou brífinky velmi otevřenou tribunou. Do 
jisté míry je snad jejich slabinou to, že veřej-
nost zřejmě nedoceňuje potenciál takovýchto 
setkání a proto se ho účastní poměrně úzká 
skupina občanů. Přínosy však jsou jasně 
převažující: občanům se dostane okamžité 
reakce, mají záruku, že jejich slova nezůsta-
nou nevyslyšena. Pro politiky je to významná 
zpětná vazba, bezprostřední kontakt s těmi, 
jejichž zájmy zastupují.  (lm) 

Chomutov podporuje zkvalitňování bytové-
ho fondu prostřednictvím půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města. Každá fyzická nebo 
právnická osoba si může zažádat 
o příspěvek 250 000 korun na výstavbu 
nového rodinného domu nebo na výstavbu 
bytové jenotky v novém bytovém domě na 
katastrálním území města. Od roku 2001 
do současnosti bylo rozhodnutím radních 
schváleno vyplacení tohoto příspěvku 55 ža-
datelům, mezi něž byla, případně ještě bude 
rozdělena celková částka 13 750 000 korun.

Dále město může každému vlastníkovi 
budovy poskytnout půjčku na její zvelebe-
ní. Půjčky jsou úročeny buď dvěma nebo 
čtyřmi procenty, doba splatnosti je většinou 
4 roky. Jsou rozděleny na deset typů pod-
le druhu použití a od toho se odvíjí i její 
maximální výše  (např. výměna oken – do 
50 000 Kč, obnova střechy – do 100 000 Kč, 
izolace domu proti vlhkosti – do 60 000 Kč, 
obnova fasády – do 150 000 Kč atd.) Od roku 
2001 bylo schváleno poskytnutí půjček ve 
203 případech, což obnáší celkovou sumu 
26 419 985 korun. (lm)
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Jedním z partnerských měst Chomutova 
je i Annaberg-Buchholz. Je doslova „za 
humny“, totiž přímo na státních hrani-
cích. Protože se stále intenzivněji podílí 
na společných projektech s Chomutovem, 
stojí jistě za to si ho představit blíže, pří-
padně pozvat zájemce na jeho návštěvu.

Annaberg-Buchholz je hornické město, roz-
ložené mezi hřebeny Krušných hor (velké 
foto - část Buchholz). Leží na cestě mezi 
Prahou a Lipskem, což byla jedna z přízni-
vých podmínek jeho růstu. Rozkvět těžby 
kovů na počátku 16. století přinesl prudký 
rozvoj, takže Annaberg byl v té době dru-
hým největším městem Saska. Těžilo se tu 
stříbro a měď. Dodnes jsou tu tradice spja-
té s hornictvím živé (foto vpravo nahoře).  

Město se může pochlubit významnou osob-
ností. Bylo působištěm známého německé-
ho matematika Adama Riese (1492 - 1559), 
který tu má také své muzeum. To je věno-
váno životu a dílu tohoto učitele algebry 
a báňského úředníka, jsou zde vystaveny 
také staré saské míry a váhy či mechanic-
ké počítací stroje. Další zajímavosti může 
návštěvník najít v Krušnohorském muzeu, 
které bylo založeno už v roce 1887. Jeho 
sbírky zahrnují paličkované krajky, řezbář-
ské výrobky a historické zbraně, předměty 
spjaté s hornickou minulostí města, ale 
také ukázky
 pozdně středověkého sakrálního umění 
a práce starých řemeslníků, cínařů, hrnčířů 
a prýmkařů. Město má ještě třetí muzeum, 
Frohnauský hamr. Je umístěno v budově 

Navštivte Annaberg-Buchholz, 
naše partnerské město

pocházející z 1. poloviny 15. století a kromě 
funkčního hamru jsou tu expozice věnova-
né hornictví a lidovému řezbářskému umě-
ní. Unikátní zážitek se nabízí přímo v cen-
tru historického města, kde je jedna ze 
starých hornických šachet. Další dvě šachty 
jsou přístupné prostřednictvím důlní dráhy 
a v jedné ze štol je možné vyzkoušet si 
podzemní plavbu na loďkách.

Nejvýznamnější architektonickou památ-
kou je kostel svaté Anny, vybudovaný 
v letech 1499-1525, jeden z nejvýznamněj-
ších pozdně gotických kostelů Německa 
(foto vpravo dole). V nádherném interiéru 
se nacházejí cenné umělecké poklady, ale 
kostel slouží rovněž jako místo koncertů 
chrámové hudby. Hudební zážitky umoc-
ňují nedávno zrestaurované varhany z 2. 
poloviny 19. století se 4 000 píšťalami a 
65 rejstříky. Atraktivní pro návštěvníky 
jsou pravidelné kulturní a společenské 
akce, například červnová Annabergská 
pouť, největší lidová slavnost v Krušných 
horách, nebo Selský trh a Buchholzský 
jarmark, které se konají vždy v říjnu. Ob-
líbené jsou i vánoční trhy, které probíhají 
po celý prosinec a dodávají horskému 
městu kouzelnou atmosféru (foto upro-
střed). Sportovně založeným návštěvní-
kům jsou k dispozici moderní sportovní 
hala, lázně i další sportoviště. Malebné 
okolí přímo vybízí k výletům, k dispozi-
ci je celá řada turistických tras včetně 
hornické naučné stezky. Zajímavostí jsou 
prosincové večerní výlety s lucernami. 

Na své si přijdou i milovníci dobrého 
jídla. Kromě tradičních krušnohorských 
specialit mohou narazit také na čínskou, 
italskou či řeckou kuchyni.

Annaberg-Buchholz zkrátka nabízí svým 
návštěvníkům hodně možností, jak zde 
strávit příjemné chvíle. Nevíte, kam na 
výlet? Vyjeďte si do našeho partnerského 
města! (lm)
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V divadle byla k vidění i jablka ze Saska
Jeden ze salónků Městského divadla 
v Chomutově na čtyři dny provoněla vý-
stava jablek, kterou zde uspořádalo měs-
to Chomutov a saské Sdružení pro péči 
o krajinu. Vzorky spolu s německými 
ovocnáři dodali také pěstitelé z někte-
rých chomutovských zahrádkářských 
kolonií, několika bednami běžných, ko-
merčně pěstovaných odrůd přispěly Sady 
a školky Vičice.

V úvodní den měli návštěvníci navíc je-
dinečnou možnost nechat si určit odrůdy 
přinesených jablek, případně zkonzul-
tovat jejich pěstování. Z Německa totiž 
přicestoval uznávaný odborník v oblasti 
pomologie Manfred Schrambke, jenž 
o den dříve určoval odrůdy jablek na vý-
stavě, kterou Sdružení pro péči o krajinu 
uspořádalo v saském Pobershau. Přítom-
nosti experta využil i Čestmír Ondráček, 
sám odborník v botanice: „Při výpravách 
za květinami se občas dostanu do starých 
sadů, a tak jsem pár mně neznámých od-
růd přinesl. Byla by škoda, kdyby zanikly, 
vždyť je v tom kus dědictví.“

Výstava v divadle byla první svého dru-
hu, ve které se angažovala radnice. Pří-
padné opakování bude především záviset 
na zájmu veřejnosti. „Děkujeme všem 

zahrádkářským koloniím, které se do 
akce zapojily. Žádné z vystavených jablek 
nepřišlo nazmar, všechna jsme je předali 

dětskému domovu ke konzumaci,“ uvedla 
za město manažerka projektu Alexandra 
Zdeňková. (text a foto: sk)                   

Sekce exotářů Českého svazu chovatelů 
pořádá o víkendu 28. a 29. října velkou 
výstavu exotického ptactva. Jak uvedl 
předseda chomutovské základní organi-
zace ČSCH Jaroslav Sedlák, v chovatel-
ském domě ve Škroupově ulici návštěvní-
ci uvidí zhruba čtyři sta exemplářů 
z celého světa. Třicet až čtyřicet procent 
z nich si zájemci mohou zakoupit, stejně 
jako krmivo, klece a další chovatelské po-
třeby. „Plánujeme vystavit i několik ocho-
čených, mluvících papoušků, jednáme o 
zapůjčení metrových papoušků ara,“ láká 
Jaroslav Sedlák. Výstava bude otevřena 
v sobotu od 8 do 17 hodin, 
v neděli pak od 8 do 12 hodin. (sk)  

Výstava exotických ptáků

Jednou ze zdařilých akcí, které se už 
tradičně pořádají u jirkovských souse-
dů, je mistrovství Červeného hrádku ve 
svíčkové, které probíhá v září. V porotě, 
hodnotící kvalitu oblíbené omáčky, i le-
tos zasedly tváře známé z šoubyznysu 
(Luboš Xaver Veselý a Petr Novotný, první 
a druhý zleva) i osobnosti z obou měst, 
například jirkovský starosta Filip Škapa 
a chomutovská primátorka Ivana Řápková 
(na snímku vedle Miroslava Mikuláška 
z Jirkova). Každý z porotců dostal deset-
krát porci s jedním knedlíkem, to ale ne-
bylo nic proti výkonům těch, kteří zasedli 
k stolům poté. V soutěži jedlíků zvítězil 
M. Janček z Varnsdorfu, který jich za ho-
dinu „zlikvidoval“ 44. (text a foto: lm)

Vzpomínka na babí léto aneb Když svíčková, tak na Červeném hrádku

Hluboké zážitky z míst, kam se běžně 
nedostanou, si z Městských lázní 
v Chomutově odvezli mentálně posti-
žení klienti sedmi ústavů sociální péče 
z Chomutovska, Mostecka a Lounska. 
Městský ústav sociálních služeb a Sprá-
va sportovních zařízení Chomutov jim 
totiž umožnily prožít půlden v lázních 
a vyzkoušet si dovádění v bazénu, 
saunování, posilování nebo cvičení na 
spinningových kolech. „V rámci integrace 
do společnosti pořádáme pro mentálně 
postižené sportovní akce nebo diskotéky, 
ale tohle jsme dělali poprvé, a ani neví-
me, jestli to před námi někdo v repub-
lice zkoušel,“ řekla ředitelka Městského 
ústavu sociálních služeb Chomutov Ale-
na Tölgová. Její protějšek na vedoucím 
postu ve Správě sportovních zařízení 
Chomutov Jitka Fischerová dodala: „Šli 
jsme do toho s určitou obavou, jestli to 
ti lidé zvládnou, přece jen většina z nich 
takovéto situace zažívala poprvé. Ale 
byli skvělí.“

Pořadatelé ze SSZ hostům zoptimalizo-
vali podmínky tím, že snížili hladinu 
v bazénu i teplotu v sauně. Mentálně 
postižení vytvořili skupiny po deseti 
a pod odborným dozorem cvičili. Zhru-
ba po hodině se pak v jednotlivých pro-
vozech střídali. „Na konci byli unavení, 
utahaní, ale nadšení. Získali zážitky, 
které si budou hodně dlouho pamato-
vat,“ uvedla Alena Tölgová. Obě pořáda-
jící instituce se dohodly, že v příštím 
roce akci zopakují. (sk)

Městské organizace spolupracovaly
ve prospěch mentálně postižených
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