
Dvoustranu připravil Luboš Mizun

Letní stadion (fotbalový a atletický stadion)

Zimní stadion (víceúčelová hala s šatnovacím blokem) 

Cílem projektu je vytvořit kvalitní sportovní zázemí pro různé 
sporty, především lehkou atletiku a fotbal. Letní stadion bude lo-
kalizován v provazbě na objekt víceúčelové haly (zimní stadion) 
včetně napojení na inženýrské sítě a dopravní řešení.

Kolem hrací plochy o rozměrech 115 krát 76 metrů bude leh-
koatletický ovál s šesti drahami a 8 drah na sprintovací rovině. 
Travnatá plocha bude splňovat požadavky zadané Komisí pro 
bezpečnost a výstavbu stadionů Českomoravského fotbalového 
svazu. Přístup hráčů a rozhodčích na hrací plochu ze zázemí 
pod tribunou bude umožňovat vysunovací tunel. Tribuna, rozčle-
něná na čtyři nezávislé sektory, bude mít kapacitu 5 000 sedících 
diváků, přičemž minimálně třetina míst musí být krytá. Prostory 
pro média budou mít oddělený vstup. Počítá se i takzvanou mix 
zónou, místem kontaktů novinářů se sportovci. V presscentru 
bude několik boxů pro rozhlas a televizi a prostor pro umístění 
kamer. Televizní studio bude situováno nad příčnou osou hřiště 
v úhlu 15 – 20 stupňů k jeho středu.

Zázemí pro sportovce počítá se šesti šatnami pro fotbalisty 
(domácí, hosté, junioři, žáci), Minimální plocha jedné šatny bude 
80 m2 včetně místnosti pro maséra a hygienického zázemí, šat-
na domácích bude doplněna o místnosti regenerace a klubovnu. 
Zázemí doplní šatny pro rozhodčí, místnost pro delegáty, pro 
antidoping a ošetřovna.

Atleti budou mít čtyři šatny (muži, ženy, junioři, juniorky), 
každá z nich musí mít minimálně 60 m2 včetně hygienického 
zázemí. 

Pro diváky budou k dispozici stánky s občerstvením, ošetřovna 
a čtyři pokladny. Hygienické zázemí i občerstvení bude rovněž 
rozděleno do čtyř nezávislých sektorů.

Nejméně dvě třetiny intenzity osvětlení musí být zajištěny 
náhradním zdrojem pro případ výpadku podle požadavků na 
osvětlení ligových stadionů. Pro parkování diváků bude využita 
plocha stání při zimním stadionu. Hřiště bude mít umělý povrch 
třetí generace včetně skrápění. 

Projekt počítá s tím, že hřiště bude v široké míře využívat 
místní a regionální fotbalová veřejnost, stadion poskytne dobré 

tréninkové podmínky fotbalistům od žáků po dospělé a bude 
nabízet regionálním, případně krajským klubům tréninkové i zá-
pasové časy. Atletický stadion by měly využívat především místní 
kluby, ale i různé stupně školských zařízení. 

Výstavba stadionu by měla být dokončena s koncem roku 2012. 
Projekt počítá s celkovými výdaji 256 milionů korun, z toho dota-
ce by měla pokrýt 85 procent (217,6 milionu korun). Vlastní podíl 
města by tak činil 38,4 milionu korun. 

Přestože tribuna bude přiléhat ke stadionu jen z jedné strany, 
bude mít kapacitu 5 000 sedících diváků.
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Stěžejní část Velikonoc začíná Pašijo-
vým týdnem, který otevírá Květná neděle. 
V tento den se na Chomutovsku drželo 
svěcení velikonočních kočiček (tradice sa-
hající až do 7. a 8. století). Když člověk celý 
rok nechtěl mít bolesti v krku, stačilo tři 
tyto posvěcené květy spolknout. Na Květ-
nou neděli, stejně jako na Černou neděli 
o týden dřív, se nesmělo zašívat, jinak by 
se přihnala bouřka. V Menharticích se vě-
řilo, že při látání by bolely prsty.

Na Zelený čtvrtek se na mnoha místech 
jedla první zelená strava. V Okoříně býva-
la k obědu vejce na kyselo. V Zákoutí mí-
chaná vajíčka s bramborami nebo čočkou. 
V Hoře Svatého Šebestiána se jedla volská 
oka s čočkou.

Už na začátku pašijového týdne se do 
hrnců a plechovek selo velikonoční osení. 
Když vyklíčilo, postavil se do něj veliko-
noční zajíc z lepenky nebo sádry.

Velikonoce byly stejně jako Vánoce 
svátkem malých, tedy dětí. Tak také o Ze-
lený čtvrtek odpoledne na Chomutovsku 
chlapci v uspořádaných řadách rachotili. 
A protože zvony odletěly do Říma, aby se 
nechaly posvětit papežem, na jejich místo 
nastoupily klapačky a řehtačky. V Gabrie-
lině Huti na Zelený čtvrtek ti, kteří chodili 
do kostela, brali džbány, plnili je vodou 
ze studní a nechali vodu posvětit. Taková 
velikonoční voda byla dobrá proti každé 
nemoci, vnitřní i vnější. 

Velký pátek (nebo také tichý pátek) 
v dávných dobách platil za den obecného 
klidu a postní den. U nás převládal ná-
zor, že člověk v tento den (dokonce celý 
pašijový týden) nemá nic většího začínat 
a nesmí začínat žádné obvyklé práce, 
například prát, sušit venku prádlo, tesat, 
šít šaty, boty, tkát, vyvážet hnůj na pole. 
Pokud během pašijového týdne ležela 
v domě mrtvola, v sousedství příští rok 
hořelo (Hora Svatého Šebestiána).

O Velký pátek časně ráno se lidé šli 
k potoku umýt. Také to mělo zabránit ne-
mocem - obzvláště bolestem zubů.

Lidé trpící dnou chodili v Hoře Svatého 
Šebestiána do lesa, aby se zbavili nemoci, 
ale nesměli přitom mluvit, dokonce ani 
pozdravit, a také se nesměli otáčet.

Na Bílou sobotu se v kostele zažehl 
„nový oheň“, kterým se zapálily oltářní 
svíčky a před kostelem nebo na hřbitově 
se pálil jidáš. Šlo o zvyk zobrazující motiv 
Jidášovy zrady Ježíše. Osoba převlečená 
do obleku ze slámy ve stylu masopust-

Velikonoční pohled do první poloviny 20. století

Ke stále živým zvykům patří i vynášení 
smrti, které probíhá dva týdny před Ve-
likonocemi na Smrtnou neděli. Podobu 
zvyku v meziválečném období zobrazil 
malíř Gustav Zindel.

Velikonoce jsou spolu s Vánocemi nejvýznamnějšími křesťanskými svátky roku. Dnes se ve většině rodin omezují jen na pomláz-Velikonoce jsou spolu s Vánocemi nejvýznamnějšími křesťanskými svátky roku. Dnes se ve většině rodin omezují jen na pomláz-
ku o Velikonoční pondělí, ale v minulosti zahrnovaly období sedmi týdnů s šesti týdny půstu a vlastními svátky – velikonočními ku o Velikonoční pondělí, ale v minulosti zahrnovaly období sedmi týdnů s šesti týdny půstu a vlastními svátky – velikonočními 
hody. Také se k nim vztahovala spousta obyčejů a pověr, mnohdy se kraj od kraje, ale i vesnici od vesnice lišících. V první polovině hody. Také se k nim vztahovala spousta obyčejů a pověr, mnohdy se kraj od kraje, ale i vesnici od vesnice lišících. V první polovině 
20. století to v plné míře platilo i pro Chomutovsko, které v té době bylo osídleno převážně německým obyvatelstvem. 20. století to v plné míře platilo i pro Chomutovsko, které v té době bylo osídleno převážně německým obyvatelstvem. 

ních maškar šla v čele chlapecké družiny 
a když průvod obešel vesnici, jidáš se 
odstrojil a jeho oblek se spálil. Tím se 
symbolicky spálil celý jidáš, přeneseně 
morální vroubek společnosti. Kousky uhlí 
z tohoto jidášova ohně se nosily domů 
a dobře se uložily, protože měly čarovnou 
moc. Kladly se pod střechu. To chránilo 
před ohněm (Hora Svatého Šebestiána).

V seménku, zárodku růstu, dřímal ži-
vot, až se teplými paprsky jarního slunce 
probudil k aktivitě. Stejně tak ve vejci 
spal budoucí život, až ho teplo starost-
livé kvočny probudilo. Křesťanská církev 
zachovala starý kult vejce, ale vhodným 
symbolickým významem potlačila jeho 
staropohanské pojetí. Tak došlo k tomu, 
že vajíčko mezi prostým lidem získalo 
jako velikonoční dárek velký význam. Za 
původce velikonočních vajíček považoval 
venkovský lid velikonočního zajíce.

Slavnostním pečivem byl v Podkrušno-
hoří velikonoční bochánek, který tvarem 
připomínal sluneční kotouč. Ve Vrskmani 
se vždy o Velikonocích zabíjelo jehně, 
později mladá koza.

O velikonoční neděli, tedy na Hod boží, 
se ve Výsluní šlo ve čtyři hodiny odpoledne 
na hřbitov a zpívalo se „Spasitel povstal“. 
V tento den se tancovalo při východu slun-
ce, v Hoře Svatého Šebestiána lidé dokonce 
ve slunci viděli spasitele. Časně zrána, 
v každém případě před východem slunce, 
se nosila velikonoční voda a uchovávala 
se pečlivě uzavřena v láhvích. Tato voda 
se nikdy nezkazila a pomáhala proti všem 
nemocem, především proti horečce a záně-
tu plic a také proti bolestem v krku, když 
si jí člověk důkladně umyl krk. Velikonoční 
voda se na Chomutovsku podávala i chura-
vějícímu dobytku - stačilo zamíchat jen ně-
kolik lžic do žrádla. Obecně bylo zvykem 
říkat velikonoční pozdrav „Šťastné svátky 
a radostné Aleluja!“ 

O velikonoční noci sypali chlapci děvča-
tům přede dveře velikonoční osení, ostat-

ním piliny, vápno, brka a popel. Někdy tam 
dokonce přiváželi i hnůj, staré hrnce a dal-
ší nečistoty (Gabrielina Huť, Droužkovice). 
Tato znamení byla před začátkem dalšího 
dne pečlivě uklizena.

Nejveselejším dnem svátků jara je Ve-
likonoční pondělí. Tradičním německým 
zvykem dodržovaným u našich sousedů 
i v současnosti je schovávání velikonoč-
ního zajíčka na zahradě nebo v lese. Malé 
děti hledaly tak dlouho, až košíček se za-
jíčkem nalezly. Tento obyčej je zmiňován 
například v Gabrielině Huti. O Velikonoční 
pondělí lidé v Okoříně ještě kolem r. 1870 
plavili koně a jezdili s nimi v rybníce. 
V Droužkovicích zase odpoledne pro-

Zvyk zobrazený na fotografii z Droužkovic se držel o Zelený čtvrtek a německy se 
nazýval Schnorrbockfahren, tedy ježdění s trakářky. Chlapci procházeli vesnicí vedeni 
jedním starším chlapcem, většinou ministrantem. Před kříži a božími muky se zastavo-
vali a modlili otčenáš. Pro děvčata byla účast na tomto velikonočním zvyku tabu. Ener-
gická Gretl si ale na tatínkovi Franzi Mederovi, autoru fotografie, prosadila, že jí vyfotí 
s chlapci. Fotografie pochází Komotauer Zeitung. 

cházela kapela vesnicí, chodila od domu 
k domu a hrála při „pašijové stráži“.

Neděle po Velikonocích znamenala 
v lidové mluvě Bílou neděli. Toto jméno 
souviselo s tím, že v nejstarších dobách 
křesťanské církve nosily o Velikonocích 
pokřtěné děti bílé šaty na znamení nevin-
nosti. U nás chodily děti většinou o Bílou 
neděli poprvé k přijímání. Ve Škrlích byla 
děvčata zdobena bílými závoji. Svíčky ke 
svatému přijímání se schovávaly, protože 
měly chránit před nemocemi a při bouř-
kách.                                                      (vin, sk)

S použitím vlastivědné brožury Heimat-
kunde des politischen Bezirkes Komotau 
vydané v roce 1933 v Chomutově.
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Jaro je tu a s ním i další křížovka o ceny

soutěžní kupon 

jméno a příjmení: .......................................................................................................................

adresa: .....................................................................................................................................................

správné znění tajenky: ............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V den, kdy tento magazín vychází, slaví svátek všichni Josefo-
vé. K tomuto dni se také vztahuje řada pranostik, z nichž jedna 
je tajenkou křížovky. Její znění spolu s adresou vepište do přileh-
lého kuponu. Vystřižený ho pak poštou v obálce (Magistrát města 
Chomutova – Chomutovské noviny, Zborovská 4602, Chomutov, 
430 28), případně osobně vhozením do schránky, která se nachází 
na stěně historické radnice vedle vchodu z Chelčického ulice, do-
ručte do redakce, a to nejpozději v pondělí 7. dubnav pondělí 7. dubna. Z úspěšných 
luštitelů vylosujeme deset výherců, kteří dostanou propagační 
předměty města včetně žádané knihy Vlastivěda Chomutovska. 
Nejšťastnější z oné desítky pak obdrží hlavní cenu, kterou je 
kreditní karta nabitá částkou 1 000 Kčkreditní karta nabitá částkou 1 000 Kč na veškeré služby po-
skytované chomutovským sportovním centrem Tiger Relax ClubTiger Relax Club. 
Všechny výherce vyrozumíme dopisem a jejich jména zveřejníme 
ve vydání Chomutovských novin 16. dubna.
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CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Sídlo: 430 01 Chomutov, Křižíkova 1098, IČ: 27341313

vyhlašu je výběrové řízení na pozici

Ř E D I T E L  s p o l e č n o s t iŘ E D I T E L  s p o l e č n o s t i
Požadavky na pozici ředitele:

• střední vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického směru nebo VŠ
• nejméně 3 roky praxe v manažerské či ř ídící  funkci
• flexibi l ita,  schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování
• všeobecná znalost problematiky nájmu bytů a nebytových prostor a povinností při  správě bytových a nebytových objektů
• organizační,  ř ídící  a komunikativní schopnosti
• bezúhonnost 

Výhodou je:
• vzdělání v oboru manažer
• všeobecná znalost stavebního zákona
• řidičský průkaz skupiny „B“
• ochota nadále se vzdělávat ve výše uvedené problematice

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
• strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti  a dovednosti
• ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• zpracovaná koncepce zaměřená na správu bytů a nebytových prostor;  vedení l idí ;  spolupráce se zakladatelem, t j .  Statutárním městem 

Chomutov ; dotace a projektové aktivity

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem „Výběrové řízení – ředitel Chomutovské bytové a. s.  
– neotvírat“ do 14. 4.  2008 na adresu:

Magistrát města Chomutova, 
náměstkyně primátora Jana Vaňhová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Daně... Tento výdobytek civilizace by se 
dal s trochou nadsázky označit jako první 
prvek globalizace – daně a poplatky se 
vybíraly ve staré Číně i Egyptě, Babylonu 
i předkolumbovské Americe, římském im-
périu a křesťanských královstvích, zkrát-
ka na všech světadílech a v každé době. 
Od počátků civilizace se lidé dělili na ty, 
kteří vybírali daně a ty, kteří je platili. 

Ve feudalismu platili chomutovští pod-
daní daně své vrchnosti, ať už to byli ně-

Chomutovská uličnice trochu jinak

Město upravuje pravidla života na svém 
území obecně závaznými vyhláškami. Lis-
tování starými dokumenty ukazuje, že ani 
ty nejsou výmyslem současnosti, ale měly 
své předchůdce před téměř půl tisíciletím. 
Soubor pravidel, který zhruba v polovině 
16. století sestavili chomutovští radní, je 
jakýmsi pořádkovým řádem. Stanoví na-
příklad, že kdo ve městě tasí zbraň, aby 
uškodil druhému, zaplatí kopu grošů 
a jeho zbraň propadne rychtáři, nebo ur-
čuje pokutu za facku, ta činila 15 bílých 
grošů. Podle těchto pravidel nesměl nikdo 
kromě cizinců chodit v neděli a ve svátek 
před mší na snídani nebo na kořalku, ni-
kdo nesměl nakupovat a prodávat potra-
viny jinde než na městském tržišti, jinak 
o všechno zboží přijde, nikdo nesměl 
poskytovat přístřeší necudným a smilným 
ženám ani bez vědomí městské rady kácet 
stromy. Kromě zákazů tu byly stanoveny 
i povinnosti, například před Velikonocemi, 
letnicemi, svátkem Božího těla, posvíce-
ním a sv. Martinem si měl každý od svých 
dveří odvézt hromady hnoje.

Dnešními slovy: bezpečnost v ulicích, 
podpora podnikání, ochrana morálky, 
péče o zeleň, udržování čistoty… Změnilo 
se toho tolik? Snad až na tu morálku…

Vyhlášky a nařízení: 
také nic nového

mečtí rytíři, král Václav IV., Veitmilové či 
Lobkovicové. Chomutovské panství ovšem 
nebylo jen samotné město, ale i přilehlé 
obce, které odváděly daně majiteli města. 
Stejně jako v jejich případě, ani v přípa-
dě obyvatel Chomutova nešlo vždy jen 
o peníze, ale v menší části také o robot-
ní povinnost. Peníze však převládaly. 
V 16. století se platily daně z domů, polí, 
vinic, luk, dvorů, ale také třeba z vylisova-
ného vína, naklíčeného sladu, uvařeného 
piva. Pro výběr daní bylo vnitřní město 
rozděleno do čtyř čtvrtí, ale ani to nezna-
menalo, že tu byl jednotný systém. Napří-
klad tzv. vánoční berně měla sedmdesát 
sedm platových hladin, od jednoho do 

sedmdesáti šesti grošů. Kdo a podle čeho 
určoval, kolik má který měšťan platit, se už 
nedozvíme, rozhodně to vede k úvahám 
o tom, že se tu neměřilo stejným metrem…

Naproti tomu Hřbitovní předměstí, té-
měř stejně velké jako vnitřní město, mělo 
přesně stanoveno šest úrovní daňového 
zatížení, násobky poddanských povin-
ností, a ty byly rozepsány mezi jednotlivé 
majitele domů. Tehdejší majitel města 
a iniciátor jeho rozšíření o Hřbitovní před-
městí Šebestián z Veitmile měl zřejmě jasno 
v tom, že pevně stanovená daňová pravi-
dla znamenají pro příjemce, řečeno dnešní 
terminologií, transparentní peněžní toky, 
a tedy zákonitě vyšší příjmy.

My vám to spočítáme aneb daně a poplatky se platily odjakživa

Fiktivní pohled na kostel sv. Kateřiny v 15. století. 
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Listování kronikou města – březen 1958

Veřejné, správní a politické události.Veřejné, správní a politické události.
3. března. Zasedala rada místního ná-

rodního výboru, která jednala o lepším 
provádění údržby domů a bytů v roce 
1958, probrány výsledky výchovné práce 
na školách a zjištěno, že jednak rodiče 
nemají patřičný zájem o prospěch dětí, 
jednak je tu nejednotné působení učitelů 
na žáky, nedostatečná kvalifikace učitelů 
a značná fluktuace. V občanském soužití 
je Chomutov na prvním místě v kraji po-
kud se týče rvaček, hádek a rozvratů, jen 
urážek na cti je za posledních šest týdnů 
sedmdesát pět.

10. března. Na zasedání rady místního 
národního výboru byl hlavním bodem po-
řadu akční programový plán na rok 1958. 
Pro zřízení záchytné stanice je třeba tr-
valou lékařskou službu, zdravotní sestry 
a ošetřovatele, ale v lednu a v únoru byly 
jen čtyři případy, které by zasluhovaly 
péče záchytné stanice. Případů opilství 
je v Chomutově sice hojně, což je vidět 
v trestní komisi, ale opilci se sem stěhují 
z Mostu, kde pak kapacita záchytné stani-
ce není využita. 

13. března. Před lidovým soudem v Cho-
mutově se zodpovídali z rozkrádání ná-
rodního majetku bývalý cechmistr Fuchsa, 
řidič Šrotýř, vedoucí provozovny číslo 203 
Čermák a skladník Klíma. Obžalovaní si 
přivlastňovali potraviny potřebné k peká-
renským výrobkům a tak nadržovali sta-
novenou jakost těsta. Obžalovaný Fuchsa 
byl potrestán odnětím svobody na tři roky 
a zaplacením částky šest tisíc korun, Klí-
ma odnětím svobody na osmnáct měsíců, 
Šrotýř na dobu jednoho roku a Čermák 
rovněž na dobu jednoho roku a částky šest 
tisíc korun. U Fuchsy se jednalo o dvě stě 
padesát kg umělého tuku, dvě stě dvacet 
kg cukru, dva tisíce vajec a pečivo.

20. března. V poledních hodinách se 
přihnala na Chomutov sněhová bouře. 
Zprvu byl vichr a začal padat sníh, pak 
se vítr utišil a padal tak hustě sníh, že se 

úplně setmělo, což trvalo až do večera. Za 
tu dobu napadlo půl metru těžkého sněhu, 
na místech, kde byl průvan, až jeden metr. 
Veškerá doprava byla zastavena, nejezdily 
vlaky ani auta. Střed této sněhové spousty 
byl Chomutov, v Mostě, Žatci a Kadani bylo 
sněhu poměrně málo.

21. března. Konalo se řádné zasedání 
místního národního výboru za účasti sto 
devadesáti členů a čtyřicet dva hostů. 
V rozpravě mluvil soudruh Haas o práci 
v městském zahradnictví, kde je nedo-
statek pracovních sil. Kubíková žádá 
vysvětlení, proč není čištění skvrn na 
šatech na počkání a poukazuje na poměry 
v družinách mládeže. Kapitán Šťastný mlu-
ví o boji proti fušerům a rozkrádání majet-
ku. Za rok bylo rozkradeno na okrese zboží 
a věci v hodnotě téměř dvou milionů 
korun a uvádí příklad. Zaměstnanec Vál-
coven odkupoval od spoluzaměstnanců 
tak zvaný deputát v ceně deseti korun, 
dělal z něho televizní antény a prodá-
val po dvou stech korunách. Z Hory Sv. 
Šebestiána zašmeleno několik vagonů 
čalounické trávy a v Praze prodávána za 
přemrštěnou cenu. Úschovna kol na Rudé 
armádě je nevyužita a kola ve městě se 
kradou dál. Bylo vyšetřováno mnoho 
dětí, které kradou i v podniku Kovošrot 
barevné kovy a znovu je tam prodávají, 
dokonce odcizují i mosazné předměty 
z hrobů na hřbitově. Alkoholismus má 
velký podíl na rvačkách, ublížení na těle, 
urážky na cti. Jsou jednotlivci jako Nove-
le, kteří páší podvody ve velkém. Novele 
získal velké částky peněz od Pramene, 
Jednoty a státním statkům prodal mostní 
váhu za 36 000 Kč, kterou ale vůbec ne-
měl. Moravec o činnosti Veřejných služeb, 
čistotě ve městě a krádežích, které prová-
dějí školní děti. Novotný uzavírá rozpravu 
výhledem do budoucnosti, kdy pod vede-
ním Komunistické strany dojde k vyřešení 
všech problémů, které nás dnes zatěžují.

24. března. Na zasedání rady místního 
národního výboru bylo nařízeno zjistit, 
kolik bylo zadrženo opilců jako podklad 
pro zřízení záchytky. K patnáctému břez-
nu byl příjem od obyvatel 2 273 365 Kčs.

Průmysl, obchod zemědělství.Průmysl, obchod zemědělství.
10. března. Rada místního národního 

výboru souhlasí s předáním zahradnictví 
Marina Katreva do užívání Jednotnému 

zemědělskému družstvu bezplatně, do-
kud Katrev neprokáže, jak majetku nabyl. 
Jedná se o skleníky a zařízení v hodnotě 
27 000 Kč. Katrev je zatím ve vězení. Fran-
tišek Polanský, bývalý zahradník, chce zas 
založit zahradu a provozovat soukromé 
zahradničení. Bylo mu to Okresním národ-
ním výborem zakázáno a může pracovat 
v družstvu. 

Školství, kultura, zdravotnictví.Školství, kultura, zdravotnictví.
3. března. V občanském soužití vzrůstá 

počet urážek na cti a trestná činnost, ob-
jevují se party chuligánů. Je nutné z řad 
bezvěrců získat aktivisty, kteří by mluvili 
o pohřbech těch, kteří vystoupili z církve.

4. března. Podle rozhodnutí rady místní-
ho národního výboru byl okamžitě rozvá-
zán pracovní poměr se zaměstnankyněmi 
Hamáčkovou, Maňáskovou, Procházkovou 
a Dmejchalovou, které zavinily smrt dítěte 
v jeslích v Kukaňově ulici.

24. března. Projednán problém sociální 
péče. Odbor poskytuje podporu na zakou-
pení uhlí, prádla, na živobytí a výpomoc 
se poskytuje od padesáti, nejvýše tři sta 
korun. Důchodcům, kteří mají důchod sto 
devadesát korun měsíčně, což naprosto 
nestačí k životu, připlácí se na jídlo, takže 
důchodce zaplatí za oběd padesát haléřů 
a má možnost jednou za den se najíst. Za 
únor to dělalo 3 053 korun.

Průzkum učiněný v restauracích a jí-
delnách zjistil, že se nedbá čistoty, jsou 
špinavé talíře a sklenice otlučené, v mlé-
kárnách je vadná smetana, všude rozbité 
sklenice a velmi málo pořádku.

Sport.Sport.
31. března. V přeboru republiky v ledním 

hokeji sehrál Baník Chomutov dvacet dva 
zápasů, z toho třináctkrát vyhrál, jednou 
nerozhodně a osmkrát prohrál. Poměr bra-
nek 82 ku 71 a skončil na čtvrtém místě. 
Mezinárodně hráli s ČSSR 3:3, s Hamarby 
Stockholm 15:2., Gornik Katowice 5:2, KTH 
Krynice 11:3, SSSR B 3:6. Sehráli sedmnáct 
přátelských utkání, z toho dvanáct vyhrá-
li, dvakrát prohráli a třikrát nerozhodně. 
Mužstvo: Straka, Weber – Chabr, Jirků, 
Kolář, Dobrovolný, Hříbal, Seiler, Klíma, 
Kamiš, Novotný, Kaftan, J. Kluc, M. Kluc, 
Cimrman a Černý.

Jsme první v kraji v počtu rvaček, hádek a rozvratů… případů opilství je hojně - zřídí se záchytka?... zloději šidili kvalitu chleba… Jsme první v kraji v počtu rvaček, hádek a rozvratů… případů opilství je hojně - zřídí se záchytka?... zloději šidili kvalitu chleba… 
kola se kradou dál… děti odcizují mosazné předměty na hřbitově… rozkradeno zboží a věci za dva miliony... zašmeleny vagony s kola se kradou dál… děti odcizují mosazné předměty na hřbitově… rozkradeno zboží a věci za dva miliony... zašmeleny vagony s 
čalounickou trávou... v jídelnách špinavé talíře… v mlékárnách vadná smetana… ale - pod vedením Komunistické strany dojde k čalounickou trávou... v jídelnách špinavé talíře… v mlékárnách vadná smetana… ale - pod vedením Komunistické strany dojde k 
vyřešení všech problémů, které nás dnes zatěžují...vyřešení všech problémů, které nás dnes zatěžují...

Brigádnická úprava prostranství před zimním stadionem koncem padesátých let. V po-
zadí úplně vpravo bývalá vinárna Mertin čp. 708, zbořená na počátku třetího tisíciletí 
při výstavbě parkoviště před supermarketem Lidl.

Snímek Nerudovy ulice pochází z přelomu 
padesátých a šedesátých let, kdy už byly 
zbourány historicky cenné renesanční 
domy v Revoluční ulici, ale na jejich místě 
ještě nevyrostly paneláky. Dvoustranu připravil Luboš Mizun

15

  ohlédnutí...
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Každoročně první víkend po svátku 
svatého Jiřího se Chomutov přenáší proti 
proudu času. Letošní třináctý ročník Cho-
mutovských slavností město připravuje na 
termín 26. a 27. dubna a jako vždy ho se-
stavuje do podoby poučné a pestré zábavy 
pro celou rodinu.

Už podtitul Chomutov v čase cylindrů 
a šněrovaček napovídá, že tentokrát se 
ručička chronometru zastaví v 19. století. 
„Přešli jsme z temného středověku do osví-
ceného novověku. Středověk jsme zpraco-
vávali ve všech předchozích ročnících a 
z tohoto období jsme divákům předvedli 
už asi vše, co se dalo. Na druhou stranu 
jsme zase úplně z historie utéct nechtěli,“ 
zdůvodnila volbu období Silvie Škubová, 
referentka kultury odboru kanceláře pri-
mátorky, která se na přípravě programu 
slavností podílí. Jak dodala, program se 
tentokrát ani nebude vztahovat k nějaké-
mu konkrétnímu historickému datu, jako 
tomu bylo v minulosti několikrát. 

Slavnosti se odehrají na náměstí 1. máje 
a budou stylizovány do podoby jarmarku. 
Základem bude trh se zbožím dostupným 
v daném historickém období. A jak už to 
tak u dobových jarmarků bývalo, důraz 
bude kladen na pohoštění. Mezi pochu-
tinami určitě nebudou chybět uzeniny, 
pečivo, cukrovinky, pivo nebo víno. Atmo-
sféru umocní pouliční umělci, tehdy při 
podobných příležitostech běžní, jako fla-
šinetář, harmonikář, provazochodec nebo 
medvědář. Mezi účinkujícími ale budou i 
hudební a taneční skupiny, mezi atrakce-
mi zase svérázný cirkus, panoptikum nebo 
dřevěný kolotoč. 

V dramaturgii slavností samozřejmě 
figurují i speciální výstupy a soutěže. „V 
kostele svatého Ignáce a v městské věži 
budeme předvádět živé obrazy, tedy krát-
ké reálné příběhy, které se volně vážou k 
historii města,“ upozornila Silvie Škubová 
na jeden ze stěžejních bodů programu. 

Dva dny v čase cylindrů a šněrovaček

Pokus o rekord v počtu lidí v dobovém oblečení na jednom místě:Pokus o rekord v počtu lidí v dobovém oblečení na jednom místě:
Ctění měšťané a návštěvníci slavností se žádají, aby v čase, který jim bude v dostatečném 
předstihu dán na vědomost, se dostavili na náměstí 1. máje ve svršcích pro 19. století 
příznačných. Inspirací nechť jsou obrázky zde zveřejněné.

Do některých aktivit se zapojí i diváci. 
Pro děti budou připraveny soutěže s době 
odpovídajícími disciplínami. Další soutěž, 
tentokrát vědomostně-dovednostní, je 
připravena pro dospělé. Družstva by měli 
sestavit a vést městští radní. 

Ovšem největší součinnost s veřejností 
bude vyžadovat pokus o vytvoření rekor-
du v počtu lidí v dobovém oblečení na 

jednom místě. Organizátoři proto prosí 
návštěvníky slavností, aby přišli v požado-
vaném ošacení. Za něj komisaři agentury, 
která bude na pokus dohlížet, uznají tako-
vé, v němž budou alespoň tři odpovídající 
oděvní součástky, například kombinace 
cylindr, kabát, punčochy. Přesný program 
slavností v Chomutovských novinách ještě 
zveřejníme.                                                   (sk) 

O souvislém třídenním proudu zážitků 
se letos mluvit nedá, účinkujících je méně 
než v předchozích ročnících, zato jde 
vesměs o prověřená jména, která jsou zá-
rukou kvality. Začínat se bude v pozdních 
odpoledních hodinách a pojede se zhruba 
do půlnoci. Čest festival otevřít připadne 
ve čtvrtek po setmění opět žákům ZUŠ 
v Chomutově, kteří si pro své baletní 
vystoupení v parku tentokrát vybrali po-
lorozbořenou hlavní fontánu. V pátek a 
v sobotu se pak návštěvníkům představí 
ostatní umělci. Program v tuto chvíli ještě 
není kompletní, ale stěžejní účinkující už 
jsou známi. V šapitó na okraji parku, pod 
širým nebem na náměstí 1. máje, v atriu 
SKKS nebo v galerii Špejchar vystoupí již 
z předchozích ročníků festivalu známé 
divadelní soubory Continuo a Vosto5, dále 
Décalages a Kristina Maděričová a přede-
vším mezinárodními cenami ověnčený 
soubor Krepsko. V hudební sekci bude 
patrně největší pozornost upřena na sku-
pinu Support Lesbiens, která na náměstí 
1. máje završí páteční program. Početné 
publikum si nepochybně najdou i Laura 

Otevřeno slaví malé jubileum

a její tygři, Čankišou, Tam Tam orchestra, 
Koa, The Tap Tap nebo The Plastic People 
of the Universe. 

„Festival si mezi umělci získal dobré 
jméno. Dřív je to do Chomutova moc 
nelákalo, ale teď už není problém je pro 
festival získat, dokonce někteří se nabízejí 
sami,“ dodala k programové skladbě festi-
valu Věra Flašková, jednatelka pořádající 
Správy kulturních zařízení.                    (sk)

Milovníci jazzu se po roce dočkají své-
ho Jazzového masopustu. Letošní ročník, 
který v Městském divadle v Chomutově 
proběhne tento pátek od 19.30 hodin, je 
dokonce tématicky zaměřený. Podtitul 
Jazz Ladies prozrazuje, že ústředními po-
stavami pozvaných kapel jsou ženy.

Hlavní hvězdou večera bude Miriam Bay-
le, Slovenka žijící v Praze, která je v sou-
časnosti považovaná za nejlepší na české 
scéně působící jazzovou zpěvačku. Spolu 
se svým bandem hraje mainstreamový 
jazz. Dalšími účinkujícími pak budou Petra 
Ernyei s Shaffer ś Riffers (retro jazz v du-
chu 20. až 40. let v aranžovaném podání), 
Vendula Šmoldasová s Bosanova Sensation 
(latinský jazz inspirovaný především bra-
zilskou scénou) a místní skupiny Paradies 
Jazz Band z Chomutova a Nakafe Band z 
Kadaně. Tyto skupiny se chomutovskému 
publiku nepředstaví poprvé, dobře znát 
je budou především návštěvníci pravi-
delných jazzových večerů v restauraci v 
prvním patře Delvity. „Masopust vychází 
z programu Jazz klubu. Všichni účinku-
jící s výjimkou Miriam Bayle v něm už 
vystupovali, máme na ně vazby a jejich 
pozvání do divadla zamýšlíme jako jakési 
shrnutí sezony Jazz klubu,“ upřesnil hlav-
ní organizátor Jazzového masopustu Josef 
Řápek.                                                             (sk)

Ženy v hlavních rolích 
Jazzového masopustu

Zpěvák Support Lesbiens Kryštof Michal

Už popáté se Chomutov otevře přísunu Už popáté se Chomutov otevře přísunu 
kvalitní kultury pod hlavičkou Otevřena. kvalitní kultury pod hlavičkou Otevřena. 
Tento festival nekomerčního divadla a Tento festival nekomerčního divadla a 
hudby letos proběhne v historickém cen-hudby letos proběhne v historickém cen-
tru města od 5. do 7. června.tru města od 5. do 7. června.
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Kterak Kouba ke štěstí přišel

  kultura/sport

Kdo se do chomutovské haly přišel po-
kochat exhibicí All Star Game, mohl zde 
mezi basketbalovými kouzelníky z české 
Mattoni basketbalové ligy vidět v akci také 
Jakuba Houšku. Kariéra hráče z Chomuto-
va připomíná pohádku. Kouba, jak se mu 
mezi kamarády a spoluhráči říká, se totiž 
na cestu k basketbalovému Olympu vydal 
až v osmnácti letech, zato sedmimílovými 
kroky. Pod rukama trenéra Pavla Budín-
ského se z naprostého basketbalového 
analfabeta během tří let stal oporou tehdy 
ještě prvoligového Chomutova. Další po-
sun v jeho kariéře znamenal v roce 2004 
přestup do Děčína, kde se vypracoval mezi 
nejlepší pivoty soutěže a nakonec to dotá-
hl až do reprezentace, s níž si zahrál i na 
loňském ME.

V Chomutově demonstroval Jakub 
Houška úspěšně zvládnutou metamorfó-
zu. Kvůli nedoléčené viróze nastoupil sice 
jen ve druhé čtvrtině, ale stačil zazname-
nat sedm bodů a ještě něco víc ukázat ze 
svého basketbalového umění. Také se pro-
jevil jako šoumen, diváky pobavil napří-
klad etudami s čokoládovou Ginou nebo 
nevyzvednutým deštníkem. „Užil jsem si 
to fakt skvěle,“ hlásil po utkání. „Byl jsem 
doma, v hledišti jsem měl rodinu, přítelky-
ni, kamarády i hodně známých, s kterými 
jsem se třeba dlouho neviděl. A že jsem 
dělal šaškárny? Já už jsem prostě takový. 
Ale to k tomu přece patří, ne?“

Na chomutovský basketbal vzpomíná 
Jakub Houška jen v tom nejlepším a zdejší 
ikonu Milana Doksanského stále považuje 
za svůj vzor. Přesto, že toho v basketbalu 
dosáhl minimálně stejně. „No dobře, mož-
ná, že jsem toho nějakou shodou okolností 
dosáhl, ale přesto on je pro mě pořád Pan 
hráč.“ Skromnost, to je jen jeden z po-
vahových rysů 207 cm vysokého pivota. 
Dalšími jsou třeba vstřícnost, srdečnost, 
kamarádskost. Ostatně o tom, že „velký“ 
basketbal Koubu nezkazil, se může pře-
svědčit každý návštěvník jeho osobních 
webových stránek www.koubasket.cz. 

Stále dobře naladěný čahoun zatím pou-
ze stoupá vzhůru. Ke svému úžasnému po-
hádkovému příběhu připsal další kapitolu 
i v této sezoně, kdy se v Děčíně stal kapi-
tánem mužstva a posléze i vítězem ankety 
o nejlepšího sportovce okresu. „Je to pro 
mě neskutečný, dá se říct,“ shrnuje Jakub 
Houška pocit z dosavadní kariéry.       (sk)

Jakub Houška vbíhá na palubovku při 
představování hráčů.

Pavel Budínský je dosud jediným tre-
nérem Jakuba Houšky. Vychoval z něho 
basketbalistu, vedl ho v Chomutově, vede 
ho v Děčíně a teď koučoval i tým, ve kterém 
Jakub hrál při All Star Game. Sám s rodinou 
stále bydlí v Chomutově.                 (foto: sk)

Allkampf-jitsu je sport, který v sobě 
sdružuje nejúčinnější techniky všech 
hlavních bojových umění z celého svě-
ta. Členové chomutovského Tiger Relax 
Clubu ho ovládají velmi dobře, vždyť je-
denáctkrát vyhráli titul mistra republiky 
v kategorii družstev, k tomu za čtrnáct let 
činnost nasbírali několik zlatých medailí 
z mistrovství Evropy a republikové tituly 
jednotlivců už počítají na desítky.

Ovšem vychovat špičkového bojovníka 
není vůbec jednoduché. Hlavní trenér 
Martin Matouš, který je současně i prezi-
dentem allkampf-jitsu pro Českou repub-
liku, soudí, že je to dokonce těžší, než 
když chomutovská škola bojových umění 
pod jeho vedením začínala. „Asi tak pro 
šedesát procent dětí, které k nám přijdou, 
je těžkým oříškem udělat správně kotoul. 
Oni zkraje neumějí ani sedět na zemi 
s nohama rovně před sebou, většinou 
se svalí dozadu. Také mívají problémy 
s koordinací pohybu, třeba při obyčejném 
hodu míčem,“ popisuje neutěšený stav, 
který je podle jeho mínění důsledkem 
pozvolna klesající fyzické zdatnosti celé 
společnosti.

Do Tiger Relax Clubu rodiče vodí děti 
obvykle ve věku šesti až osmi let. Mají 
záruku, že malým Tygříkům, jak se dětem 
v přípravce říká, se zde budou věnovat 
naplno a fundovaně. Trénink není jedno-
stranně zaměřený, jako je tomu u řady dal-
ších sportů, ale naopak pestrý, rozvíjející 
všechny svalové partie. Děti pod vedením 
trenérů, kteří jsou všichni držiteli 2. nebo 
3. třídy trenérské kvalifikace, brzy překo-
návají počáteční problémy a pozvolna se 
začínají učit samotné bojové umění all-
kampf-jitsu. Nacvičují kopy, údery, porazy 
a také pády, protože upadnout bez újmy na 
zdraví není samozřejmé. Učí se i pákové 
techniky, ovšem nedotahují je do konce, 
jelikož dětské kůstky ještě nemají pevnost 
kostí. Trénink v chomutovské škole bojo-

Od nepovedeného kotoulu k umění allkampf-jitsu

vých umění má specifický rytmus. „Děti 
nemohou dlouhodobě udržet koncentraci. 
Proto po pohybově náročné pěti až deseti-
minutové fázi nastává fáze oddychová, při 
které nastává zklidnění mysli. Děti si mají 
sednout a soustředit se jen na svůj dech. 
A to je pro ně také velmi těžké, protože 
na jejich mysl během dne útočí spousta 
podnětů,“ líčí Martin Matouš. Nedílnou 
součástí duchovní stránky výuky v Tiger 
Relax Clubu je i dodržování dojo etikety, 
což je soubor zásad, jak se má cvičenec 
chovat v tělocvičně. Tedy například že do 

Lukáš Lachman nacvičuje tažný kop za asistence trenérky Jiřiny Bartůňkové. (foto: sk)

ní vstupuje čistý, v čistém oděvu, dbá po-
kynů trenéra, respektuje zdraví partnerů 
a pomáhá ostatním se rozvíjet. I to je dů-
vod, proč z Tiger Relax Clubu nevycházejí 
rváči, ale disciplinovaní, sebevědomí jedin-
ci, kteří se svým uměním nechlubí a použí-
vají ho jen v případě, že jsou napadeni.

Pokud chcete, aby se mezi takové zařa-
dil i váš potomek, můžete ho přihlásit na 
trénincích dětí, které ve sportovním cent-
ru v ulici Pod Břízami na sídlišti Zahradní 
probíhají každé pondělí a čtvrtek od 16 do 
17 hodin.                                                       (sk)



Hledáme nové obchodní  zástupce .

www.smartpujcka.cz

až 5 Kč
na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu
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Přijmeme číšníka (servírku)
do hotelu pod Klínovcem. Ubytování možné.

Info: 777 280 077

Poplatek je povinna hradit každá fy-
zická osoba s trvalým pobytem v Cho-
mutově. Může ho zaplatit jednorázově 
na celý rok (roční splatnost poplatku je 
do 31. 3. 2008do 31. 3. 2008) nebo pololetně ve dvou 
splátkách po 213 Kč (splatnost I. pololetí 
je do 31. 3. 200831. 3. 2008, II. pololetí je do 30. 9. 
2008).

Poplatek lze hradit na pokladně ma-
gistrátu hotově nebo platební kartou, 
prostřednictvím tzv. SIPO, poštovní 
poukázkou nebo převodem na účet 
vedený u pobočky Komerční banky v 
Chomutově č. ú. 19-626441/0100. Varia-
bilní symbol sdělí i telefonicky správce 
poplatku.

Informace: 474 637 252Informace: 474 637 252 nebo 474 637 474 637 
237 237 nebo též SMS SMS ve tvaru: POPLATKY 
ODPADY odeslat na číslo 763 695 600.

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2008

SAZBA M Í STN Í H O 
PO PLATKU ZA O D PADY 

V ROC E 2008 Č I N Í 

426 Kč 
na osobu a rok
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Chomutovské slavnosti
Chomutov v čase cylindrů a šněrovaček

26. a 27. dubna 2008

jarmark na náměstí 1. máje

městská věž, kostel sv. Ignáce, atrium SKKS,
parkoviště u Severočeských doparkoviště u Severočeskýcch doch dooooolů




