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Vážení spoluobčané, jak se již stalo dobrým zvykem, před-Vážení spoluobčané, jak se již stalo dobrým zvykem, před-
kládáme Vám i letos v létě magazín našich novin. Doufám, že kládáme Vám i letos v létě magazín našich novin. Doufám, že 
si v něm i tentokrát najde každý z Vás něco k přečtení. Již si v něm i tentokrát najde každý z Vás něco k přečtení. Již 
titulní strana naznačuje, že jedním z témat magazínu je ar-titulní strana naznačuje, že jedním z témat magazínu je ar-
cheologie. Tím, že přímo v centru našeho města právě probíhá cheologie. Tím, že přímo v centru našeho města právě probíhá 
v místech budoucího obchodního centra na Žižkově náměstí v místech budoucího obchodního centra na Žižkově náměstí 
archeologický výzkum, se mohli mnozí z Vás přesvědčit archeologický výzkum, se mohli mnozí z Vás přesvědčit 
o tom, jak zajímavá vlastně může práce archeologů být. Pod o tom, jak zajímavá vlastně může práce archeologů být. Pod 
asfaltem bývalého autobusového nádraží byly odkryty zákla-asfaltem bývalého autobusového nádraží byly odkryty zákla-
dy středověkých domů, a tím jsme získali mnohem přesnější dy středověkých domů, a tím jsme získali mnohem přesnější 
představu o podobě této části Chomutova ve středověku. představu o podobě této části Chomutova ve středověku. 
Protože se blíží srpnové čtyřicáté výročí invaze vojsk Varšav-Protože se blíží srpnové čtyřicáté výročí invaze vojsk Varšav-
ské smlouvy do tehdejšího Československa, připravili jsme ské smlouvy do tehdejšího Československa, připravili jsme 

pro Vás čtení i k tomuto tématu. Články jsou mimo jiné doprovozeny fotografiemi, pro Vás čtení i k tomuto tématu. Články jsou mimo jiné doprovozeny fotografiemi, 
které naší redakci poskytlo Oblastní muzeum v Chomutově a na kterých si mnozí které naší redakci poskytlo Oblastní muzeum v Chomutově a na kterých si mnozí 
z vás mohou připomenout napjatou atmosféru roku 1968 v našem městě. Kromě toho z vás mohou připomenout napjatou atmosféru roku 1968 v našem městě. Kromě toho 
Vás čekají také články o letošních držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic nebo se Vás čekají také články o letošních držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic nebo se 
dočtete, proč přijel zpěvák Martin Maxa do Chomutova. Kdo rád luští, najde svoji ob-dočtete, proč přijel zpěvák Martin Maxa do Chomutova. Kdo rád luští, najde svoji ob-
líbenou křížovku, koho zajímá hospodaření města, dočte se o jeho závěrečném účtu líbenou křížovku, koho zajímá hospodaření města, dočte se o jeho závěrečném účtu 
za rok 2007, pro další zase přinášíme další informace o našem projektu IPRM, který za rok 2007, pro další zase přinášíme další informace o našem projektu IPRM, který 
byl na posledním jednání zastupitelstva definitivně schválen. Samozřejmě pro Vás byl na posledním jednání zastupitelstva definitivně schválen. Samozřejmě pro Vás 
máme také běžné zpravodajství, na jaké jste zvyklí z našich novin. Budu ráda, když máme také běžné zpravodajství, na jaké jste zvyklí z našich novin. Budu ráda, když 
se pro Vás náš magazín stane dobrým společníkem na prázdninové dny, které máme se pro Vás náš magazín stane dobrým společníkem na prázdninové dny, které máme 
před sebou. Pokud zůstanete během léta ve městě, nenechte si ujít tradiční festivaly, před sebou. Pokud zůstanete během léta ve městě, nenechte si ujít tradiční festivaly, 
jako je hudební Kamenčák či folklórní Viktoriánské slavnosti. A pokud se chystáte na jako je hudební Kamenčák či folklórní Viktoriánské slavnosti. A pokud se chystáte na 
dovolenou třeba do zahraničí, přeji Vám všem hezký pobyt a šťastný návrat. Mnoho dovolenou třeba do zahraničí, přeji Vám všem hezký pobyt a šťastný návrat. Mnoho 
letní pohody a sluníčka přeje letní pohody a sluníčka přeje                                               

                                                                                                                                                                                                                                            Vaše Ivana ŘápkováVaše Ivana Řápková
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Glosa: Není kamera jako kamera
Nedávno přinesly některé deníky informaci, že jednu z demonstrací v Chomutově 

podpořil prostřednictvím telefonu také bývalý prezident republiky Václav Havel. 
Jeho slova byla sympatická a přátelská. Možná by se ale pan Havel podivil, kdyby 
tušil, že právě zdraví demonstraci, jíž se aktivně zúčastňují také komunisté, proti 
jejichž straně takřka celý svůj život bojoval. A že na těchto demonstracích jsou 
občané vyzýváni mimo jiné k podpisu petice proti umístění americké radarové zá-
kladny na našem území. Václav Havel se totiž již dříve vyjádřil na podporu výstavby 
této základny. Co je však ještě zajímavější: o této demonstraci informovala ve svém 
zpravodajství také Česká televize a v reportáži mimo jiné zazněl také odhad o počtu 
účastníků – byly jich prý řádově stovky. Musím uznat, že práce s televizní kamerou 
je vlastně jistý druh kouzelnického umění, protože jak jinak si vysvětlit protichůdné 
svědectví účastníků, kteří tvrdili, že na Husově náměstí byly v době konání demon-
strace spíše desítky lidí? Možná by bylo zajímavé si informaci ověřit ze záznamu 
kamery městské policie, která monitoruje mimo jiné i Husovo náměstí. Policejní 
kamera nečaruje, prostě jen snímá prostor, nelže. Ale proč bychom to dělali… Možná 
bude prostě jednodušší spolehnout se na vlastní úsudek. Stačí si jen vybavit, jak je 
vlastně zmiňované náměstí velké. Žádný Václavák, že? pama

V diskusi na závěr posledního jedná-
ní zastupitelstva vystoupila starší paní 
z Chomutova, která jako jedna z mála 
diváků vydržela spolu se zastupiteli os-
mihodinový jednací maratón. Tato dáma 
mimo jiné vyjádřila podiv nad tím, co se 
dělo na schodišti a v rytířském sálu his-
torické radnice na začátku jednání zastu-
pitelstva. Pískot, výkřiky a sprosté urážky 
na adresu chomutovské primátorky – to 
vše musel vyslechnout každý, kdo prochá-
zel kolem zhruba patnácti občanů, které 
příslušník hasičského sboru nevpustil do 
jednacího sálu. 

Tito hlučící lidé byli přesvědčeni, že 
musí zůstat na chodbách z jakéhosi poli-
tického důvodu. Pravda, jak to tak bývá, 
však byla mnohem prozaičtější. Hasič 
zamezil další přístup do sálu ve chvíli, 
kdy byla všechna místa v sále zaplněna, 
a jeho další naplňování by odporovalo 
požární normě. Kdo v té chvíli mohl na-
hlédnout do sálu, viděl, že jsou zaplněna 
nejen všechna sedadla, ale že řada diváků 
musí také stát. Bylo zjevné, že dovnitř se 
už opravdu další diváci nevejdou. I proto 
rozhodla primátorka Řápková, aby byl do 
rytířského sálu umístěn reproduktor, kte-
rý přenášel dění z jednání zastupitelstva 
těm divákům, kteří museli zůstat venku. 

Zastupitelstvo města Chomutova vzalo Zastupitelstvo města Chomutova vzalo 
na vědomí odstoupení dvou členů rady na vědomí odstoupení dvou členů rady 
města.města. M. Kasl (SZ) odstoupil po odvolání 
P. Rabase z vedení Podkrušnohorského 
zooparku, se kterým nesouhlasil. V. Janda 
(ODS) se rozhodl odstoupit ze zdravot-
ních důvodů, což doložil také lékařskou 
zprávou. Členové zastupitelstva oběma 
pánům za jejich práci v radě poděkovali 
a následně zvolili dva nové členy rady 
města: M. Štáfkovou z ČSSD a S. Aubrech-
ta z ODS. 

Zastupitelstvo schválilo Integrovaný Zastupitelstvo schválilo Integrovaný 
plán rozvoje města (IPRM) „Areál bý-plán rozvoje města (IPRM) „Areál bý-
valých kasáren a přilehlého okolí“valých kasáren a přilehlého okolí“, což 
definitivně umožňuje podat žádost města 
o prostředky z Evropské unie na výstavbu 
sportovního a kulturně společenského 
areálu v oblasti Zadních Vinohrad.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zá-Zastupitelstvo bylo seznámeno se zá-
měrem města usilovat o získání dalších měrem města usilovat o získání dalších 
finančních prostředků z Evropské unie finančních prostředků z Evropské unie 
v rámci IPRM „Sídliště – místo pro život“. v rámci IPRM „Sídliště – místo pro život“. 
V tomto programu je celkové množství 
získaných prostředků závislé na tom, ko-
lik majitelů domů, zejména SVJ, z oblasti 
sídlišť Březenecká, Kamenná, Zahradní 
a Písečná se do projektu zapojí. Výbory 
SVJ se mohou o informace obracet na 
projektovou manažerku I. Josífkovou (i.jo-
sifkova@chomutov–mesto.cz) 

Někteří zastupitelé se v souvislos-Někteří zastupitelé se v souvislos-
ti s chystanou dostavbou cyklostezky ti s chystanou dostavbou cyklostezky 
z I. mlýna na III. mlýn v Bezručově údolí z I. mlýna na III. mlýn v Bezručově údolí 
dotazovali, dotazovali, zda bude někdy naplněn pro-
jekt rekonstrukce restaurace na III. mlýně. 
Vedení města informovalo, že tento dotaz 
přetlumočí majiteli pozemku, panu Drbo-
hlavovi, který o záměru zrekonstruovat 
(či spíše znovu postavit) tento objekt ho-
vořil. Současně se vedení město zavázalo 
apelovat na pana Drbohlava, aby provedl 
slibovanou rekonstrukci bývalé poštovní 
budovy na Palackého ulici.

Informace ze zastupitelstva

V souvislosti s dostavbou zmiňované V souvislosti s dostavbou zmiňované 
cyklostezky se dotazovala D. Stehlíková cyklostezky se dotazovala D. Stehlíková 
(SZ),(SZ), zda by nový úsek této stezky nemohl 
být postaven z nějakého přírodního ma-
teriálu, který by lépe než asfalt zapadl 
do přírodního prostředí Bezručova údolí. 
Náměstek primátorky J. Řehák (ODS) však 
Stehlíkovou upozornil, že stezku využívají 
mimo jiné také vyznavači in–line brusle-
ní, pro které je povrch stezky z asfaltu 
nejbezpečnější a nejlepší. Právě proto mu 
dává vedení města přednost. 

Zastupitelé konstatovali, že je třeba být Zastupitelé konstatovali, že je třeba být 
přísnější při vyžadování odevzdávat včas přísnější při vyžadování odevzdávat včas 

a správně vyúčtování dotací z rozpočtu a správně vyúčtování dotací z rozpočtu 
města.města. Některé organizace ani neodevzdají 
vyúčtování jedné dotace a už si klidně žá-
dají o další. Napříště však takové žádosti 
nebudou moci být vyslyšeny.

Zastupitelstvo ani tentokrát nepřijalo zá-Zastupitelstvo ani tentokrát nepřijalo zá-
věrečnou zprávu o činnosti svého kontrol-věrečnou zprávu o činnosti svého kontrol-
ního výboru za rok 2007.ního výboru za rok 2007. Předseda tohoto 
výboru, J. Drlý (KSČM), byl kritizován za to, 
že ačkoliv byla tato zpráva odmítnuta již 
březnovým zastupitelstvem, byla v podsta-
tě totožná zpráva předložena znovu. Výbor 
bude muset nyní svou zprávu přepracovat 
podle připomínek zastupitelů.           (pama)

Úředníci magistrátu tam také pro každého 
vynesli židli, takže bylo možno sledovat 
jednání vcelku pohodlně. 

Ta starší paní, o které píšeme v úvodu, 
nakonec zastupitele pochválila. Řekla, že 
se jednání zastupitelstva účastnila popr-
vé a tak ani netušila, jak vlastně takové 
jednání probíhá. Ačkoliv někteří možná 

Rytířským sálem se ozýval pískot a křik
očekávají nějaké senzační hádky či bouře, 
většinou probíhá veškeré jednání velmi 
poklidně. V sále jsou přítomni také někte-
ří městští úředníci, aby mohli uvést každý 
bod jednání a případně zodpovědět otáz-
ky zastupitelů. Díky tomu může být jedná-
ní především věcné. A to i bez ohledu na 
bouříci hrstku na chodbách.             (pama)
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Pracovní skupina zahájila svou činnost 
v prosinci roku 2007, kdy byl schválen ra-
dou města návrh systému parkování včet-
ně ceníku parkovného tak, jak vycházelo 
z provedené analýzy parkování. 

Systém rovněž rozšířil zpoplatně-
ní parkování z historického centra na 
přilehlý střed města. Magistrát zřídil 
informační telefonní linku 474 637 110 
a v lednu 2008 se převedla správa parkovišť 
z Technických služeb města Chomutova 
na městskou policii.

11. 2. 2008 rada města umožnila svým 
rozhodnutím slevy na nákup celoročních 
karet pro rezidenty (bydlící občany v této 
zóně). 

14. 2. 2008 se na historické radnici 
uskutečnilo setkání s občany a na zákla-
dě vyhodnocení pracovní skupinou rada 
města dne 17. 3. 2008 schválila nařízení, 
které omezilo zpoplatnění pouze do so-
botního poledne. Do střednědobého stání 
(10,– Kč/12 hod) na parkovištích u sportov-
ní haly v ul. Mostecká a zimního stadionu 
v Hálkově ul. bylo zapojeno i parkoviště 
v ul. Riegrova u Střediska knihovnických 
a kulturních potřeb. Tyto skutečnosti 
uvítali především návštěvníci těchto 
zpoplatněných oblastí. Bonusem zejména 
pro podnikatele, kteří mají provozovny 
v konkrétní zóně, je tzv. celoplošná karta, 
která jim umožňuje pohybovat se z jedné 
zóny do druhé, aniž by museli platit. Toto 
opatření rada města schválila na svém jed-
nání dne 16. 6. 2008. Zároveň se schválilo 
střednědobé stání na nám. T. G. Masaryka, 
opět ve prospěch návštěvníků, tak, aby se 
odlehčilo ulici Čechova. 

Pracovní skupina zasedá každý týden 
a za tu dobu, včetně podnětů ze setkání 
s občany, řešila devadesát připomínek. 
Nejvíce dotazů, třicet devět, bylo na vy-
světlení samotného systému parkování. 
Z toho šest mělo připomínky k cenám 
a šest bylo od invalidů. Třiatřicet podně-

Pracovní skupina pro parkování hodnotí 
a informuje
Se značným nárůstem automobilismu ve městě Chomutově, a v celé České republice, jsou opatření 
v organizaci dopravy navržená pracovní skupinou podporovanou rozhodnutím rady města nezbytná. 
V současné době je ve zpoplatněné oblasti 2013 parkovacích míst. Pro bydlící občany vlastnící mo-
torové vozidlo se dosud vydalo 1138 parkovacích karet a pro podnikatele podnikající v této oblasti 
330 parkovacích karet.

tů je k metodice vydávání karet. Z této 
skupiny je nejvíce připomínek, sedmnáct, 
na zbytečnou byrokracii při výdeji karet, 
a zbytek tazatelů buď nevlastní motoro-
vé vozidlo nebo nemá v oblasti trvalé 
bydliště. Rozšíření systému požaduje 
z oněch devadesát podnětů osmnácti ta-
zatelů. Podle strážníků městské policie je 
nejvíce patrné, že návštěvníci se nedrží 
dopravních značek a spousta z nich se 
domnívá, že „bezplatné“ soboty a neděle 
platí pro všechna, tj. i ta parkovací místa, 
která jsou vyhrazená pouze pro majitele 
parkovacích karet. 

Pracovní skupina si je vědoma kritic-
kých oblastí, kde v současné době nemůže 
občanům bydlícím ve zpoplatněné zóně 
zaručit stání vozidla co nejblíže svému 
bydlišti. Je to parkování v sídlištích 
Zd. Štěpánka, mjr. Šulce, Školní, ul. Vod-
ních staveb a v levé části od ul. Spořická 
na nám. E. Beneše. Proto předložila do ná-
vrhu investic města pro letošní rok priori-
ty právě k řešení těchto kritických oblastí. 
Příslibem včasné realizace je naplňování 
Fondu dopravní infrastruktury města 
právě z výběru v parkovacích automatech 
a prodeje parkovacích karet.            (ts/pav)

S Integrovaným plánem rozvoje města 
Chomutova (IPRM) se místní občané oficiál-
ně seznámili už podruhé. Druhé představe-
ní místní brali mnohem pozitivněji než to 
předchozí. Hosté zajímavé besedy o IPRM, 
která se odehrála začátkem června v cho-
mutovském městském divadle, uvítali, že 
se tolik nehovořilo o technických detailech 
projektu, ale mnohem více se vysvětloval 
samotný záměr IPRM. Vstřebali informace 
o vzniku zamýšlené lokality města pro 
sport, oddych a relaxaci s využitím po celý 
rok a s nabídkou celodenního programu 
pro rodiny s dětmi. K přátelské atmosféře, 
jež na akci panovala, také velkou měrou 

Druhé představení Integrovaného 
plánu rozvoje města občany zaujalo

přispěl moderátor David Petřík z cheb-
ského rádia. Jeho komentáře nemohly být 
brány jako lobistické pro určité zájmové 
skupiny. Není totiž místní! 

Při tříhodinové debatě měli občané 
k dispozici také anketu, ve které mohli 
vyjádřit vlastní postoje k IPRM. „Několik 
desítek respondentů nám odpovědělo 
na dotazy k projektu IPRM, kdy bychom 
mohli využít značných dotací z EU,“ uvedl 
mluvčí chomutovského magistrátu Pavel 
Novák. „Z devadesáti procent Chomutova-
né této myšlence vyjádřili podporu.“ 

Podle místního seniora Františka Nového 
je určitě přínosné, že se město pokouší 

Oprava termínu svozu 
velkoobjemových kontejnerů.

V infoletáku č. 2, v odstavci 1/PEVNÁ 1/PEVNÁ 
STANOVIŠTĚSTANOVIŠTĚ je chybně uveden termín 
svozu v ulicích Výletní, Písečná, Skal-Výletní, Písečná, Skal-
ková, Jirkovskáková, Jirkovská 7. 4. – 1. 8. Správně má 
být 28. července až 1. srpna 200828. července až 1. srpna 2008.

Z hlediska parkování patří k přetíženým lokalitám Palackého ulice. (foto: sk)

získat dotace z evropských fondů, které 
by měly pomoci dalšímu rozvoji a zlepšení 
nabídky služeb v Chomutově. „Snad se vše 
podaří dotáhnout do zdárného konce,“ po-
vzdychl si Nový.                                          (pav)

5

  zpravodajství



Napomohl by k vyřešení některých dlou-
hodobých problémů s investicemi města 
na cizím majetku. Například v centru Cho-
mutova by došlo k uvolnění lokalit vhod-
ných pro další rozvoj a zlepšení nabídky 
služeb. Zvýšila by se podpora podnikání 
a zaměstnanost v Chomutově! 

Náš IPRM je navržen k realizaci v are-
álu bývalých kasáren a přilehlého okolí. 
Smyslem je vybudování moderního mul-
tifunkčního centra sportu, oddychu a re-
laxace s celoročním využitím pro všechny 
věkové kategorie. Hovoříme především 
o zařízeních, která ve městě chybí nebo 
jsou již ve velmi špatném stavu. Tedy 
o letním stadionu, zimním stadionu, od-
dychovém a relaxačním centru a kulturně 
společenském centru. Proč je všechno na 
jednom místě? IPRM je soubor projektů, 

Výstavba stadionu má být dokončena 
v červnu 2010. Projekt počítá s celkovými 
investičními náklady 276,2 milionů korun, 
z toho dotace by měla pokrýt 92,5 procent. 
Přestože tribuna by přiléhala ke stadionu 
jen z jedné strany, měla by mít kapacitu 
5 tisíc sedících diváků.

Kolem hrací plochy o rozměrech 115 krát 
76 metrů má vzniknout lehkoatletický ovál 
se šesti drahami a osm drah na sprintova-
cí rovině. Zázemí pro sportovce počítá se 
šesti šatnami pro fotbalisty (domácí, hosté, 
junioři, žáci). Minimální plocha jedné šat-
ny bude 80 m2 včetně místnosti pro masé-
ra a hygienického zázemí. Šatna domácích 
bude doplněna o místnosti regenerace 
a klubovnu. Zázemí mají doplnit také šatny 
pro rozhodčí a ošetřovna. Atleti budou mít 
čtyři šatny (muži, ženy, junioři, juniorky), 
každá z nich musí mít minimálně 60 m2 
včetně hygienického zázemí.

Integrovaný plán rozvoje 
Proč by měl IPRM zajímat i občany, kteří se ekonomikou, různými dotacemi a investicemi příliš ne-Proč by měl IPRM zajímat i občany, kteří se ekonomikou, různými dotacemi a investicemi příliš ne-
zabývají? Tento soubor projektů by jim totiž měl být velmi prospěšný a během tří let by měl výrazně zabývají? Tento soubor projektů by jim totiž měl být velmi prospěšný a během tří let by měl výrazně 
změnit tvář našeho města.změnit tvář našeho města.

který město musí vytvořit, aby mohlo čer-
pat dotace z Evropské unie. Projekty musí 
být v jedné ucelené lokalitě a navzájem se 
doplňovat tak, aby vytvořily co nejlépe 
fungující celek.

Klady souboru projektů: Klady souboru projektů: 
• vznikla by nová lokalita města pro 

sport, oddych a relaxaci s využitím po 
celý rok

• nabídka celodenního programu pro 
celou rodinu

• pouze projekty v zóně IPRM mají šanci 
získat dotaci z EU až ve výši 92,5 %

Důležité informace o IPRMDůležité informace o IPRM
• minimální objem IPRM musí být 15 mi-

lionů euro. 
• minimální hranice pro jeden projekt 

je 25 milionů Kč 

• projekty zahrnuté do IPRM musí být 
realizovány v období let 2007 – 2013         

   IPRM Areál bývalých kasáren a při-
lehlého okolí schválilo dne 23. 6. 2008 
Zastupitelstvo města Chomutova a dne 
26. 6. 2008 byl dokument IPRM odevzdán 
na Úřad Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severozápad. IPRM mohla statutární 
města z Ústeckého a Karlovarského kraje 
do Regionálního operačního programu po-
dávat do 30. června. Následně budou plány 
hodnoceny podle předem stanovených kri-
terií. IPRM musí naplnit obsah a strukturu 
stanovené metodikou a obsahovat zdů-
vodnění svého přínosu nejméně ve třech 
z celkových šesti prioritních oblastí (eko-
nomický rozvoj, sociální integrace, životní 
prostředí, přitažlivá města, dostupnost 
a mobilita, správa věcí veřejných).

Letní stadion by byl umístěn 
v blízkosti zimního stadionu (ví-
ceúčelové haly) včetně napojení 
na inženýrské sítě a dopravního 
řešení.

Letní (fotbalový a atletický) stadion

Pro diváky by měly být k dispozici 
stánky s občerstvením a čtyři poklad-
ny. Projekt počítá s tím, že hřiště bude 
v široké míře využívat místní a regionál-
ní fotbalová veřejnost. Stadion poskytne 
dobré tréninkové podmínky fotbalistům 

od žáků po dospělé a bude nabízet re-
gionálním, případně krajským klubům, 
tréninkové i zápasové časy. Atletický 
stadion by měly využívat především 
místní kluby, ale i různé stupně škol-
ských zařízení.
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Více informací hledejte na www.chomutov–projekty.euVíce informací hledejte na www.chomutov–projekty.eu

Nově vystavené kino, jehož stavba by 
se financovala z dotací Evropské unie, se 
musí nalézat v zóně IPRM.

Chomutovští by se tak v budoucnu 
mohli dočkat moderních kinosálů s nejno-
vější technologií s ekologickým provozem 
a zkvalitnění filmové produkce pro všech-
ny generace. Vzniklé prostory by se samo-
zřejmě také využívaly pro společenské 
a kulturní akce, jako jsou například kon-
certy nebo divadelní představení. Našel 
by se i alternativní prostor Městskému 
divadlu pro kongresy, semináře, kulturní 
akce apod. Další sály a místa v komplexu 
by využívaly neziskové organizace.

Oddychové a relaxační centrum by 
mělo být dokončeno k červnu 2010. Cel-
kové investiční náklady projektu jsou 
vykalkulovány na 311,3 milionů korun, 
z toho 92,5 procent, tedy 287,9 milionu 
korun, by měly pokrýt dotace z fondů 
Evropské unie.

Současná hala je v desolátním stavu. 
Zchátralé jsou budovy i ledová plocha. 
Konstrukce haly a střechy jsou na hranici 
životnosti, rozvody vody a elektroinstala-
ce v havarijním stavu, kritický je rovněž 
stav západní stěny.

Po zamýšlené ´dotační injekci´ od Ev-
ropské unie prostřednictvím IPRM by se 
Chomutovští mohli dočkat nového repre-
zentativního sportovní stánku.

Výstavbou dvou ledových ploch by také 
došlo k navýšení využití stadionu. Větší 
šanci dostanou krasobruslařský oddíl, 
školy, soukromé firmy, zájmové skupiny, 
široká veřejnost. 

města Chomutova (IPRM)
Oddychové a relaxační centrum

Zimní stadion – hlavní a tréninková hala

Kulturně společenské centrum

Jedním ze záměrů IPRM je vý-Jedním ze záměrů IPRM je vý-
stavba nového oddychového stavba nového oddychového 
a relaxačního centra.a relaxačního centra.

K vlastním lázním, které by byly 
v prosklené hale, bude připojeno zázemí 
– šatny, prostor pro plavčíky a občerstve-
ní pro návštěvníky v plavkách. K objektu 
by mělo přiléhat parkoviště. Ve druhém 
nadzemním podlaží se mají umístit pro-
vozovny nabízející další služby, restau-
race, wellness a fitness studio, masáže 
a sauna. 

Při zpracovávání projektu byl kladen 
velký důraz na maximální využití alter-
nativních zdrojů energie, jako jsou tepel-
né čerpadlo či sluneční kolektory.

Kino Evropa ani Oko nejsou 
v majetku města. Převod od státu 
není možný. Nyní se zastaralým 
vybavením provozuje pouze Oko.

Sportovci i chomutovští fandové 
by určitě uvítali novou hokejovou 
halu. V Chomutově funguje totiž 
nejstarší zimní stadion v Če-
chách, na kterém se hraje vyšší 
hokejová soutěž, kdy místní patří 
k úzké prvoligové špičce.

Lázně s bazény, wellness a fitness studiem, masážemi, saunou a restaurací
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Dvoustranu připravil Stanislav KrálDvoustranu připravil Stanislav Král
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Žižkovo náměstí se stalo předmětem ar-
cheologického průzkumu kvůli plánované 
stavbě nákupní galerie spojené s bytovým 
domem. Už z dřívějších výzkumů bylo 
známo, že uvedený prostor je nejdříve 
osídleným územím města. Odborníci oče-
kávali nálezy z jeho doloženého počátku, 
dokonce se spekulovalo o důkazech mno-
hem staršího osídlení. Ústav archeologic-
ké památkové péče severozápadních Čech 
v Mostě, který průzkum provádí, vytipoval 
na ploše bývalého autobusového nádraží 
dvě zájmová území. Jedno, kde se před-
pokládal nález základů Horní (Kadaňské) 
brány, a druhé, kde stála původní komen-
da řádu německých rytířů a později další 
stavby. Průzkum začal v listopadu loňské-
ho roku a plánován je do konce srpna. 

V současné době už je severní území 
předáno stavbařům. To hlavní, tedy zákla-
dy Horní brány, archeologové našli, i když 
o pár metrů jinde, než se domnívali, že 
jsou. Odměnou jim ale byly i další, starší 
pozůstatky osídlení. „Král Václav IV. chtěl 
na přelomu 14. a 15. století německým 
rytířům Chomutov vojenskou silou ode-
brat, a tak velmistr řádu přikázal zdejšímu 
komturovi zpevnit hradby a vsadit do nich 
věž. Ta nejprve vyhořela v roce 1421 po 
dobytí města husity a definitivní zkázu jí 
přinesl další požár města v roce 1525, kdy 
se i zřítila. Pro nás to bylo štěstí, protože 
jsme v jejím interiéru našli stovky cenných 
předmětů, které se tam nacházely přesně 
toho dne, kdy věž shořela. Konkrétně čás-
ti kachlových kamen, truhlici s kovovým 
pobitím a zámkem, mince, šipky do kuše, 
obrovský tesák, kusy jídelní keramiky, 
nože, zbytky oděvů, bronzová spínadla 
oděvů a jakousi šicí soupravu, tedy jehly a 
špendlíky zapíchané do kusu látky,“ líčil ve-
doucí archeologických prací Milan Sýkora. 
„V bývalém vodním příkopu jsme pak našli 

Bráno světovým měřítkem, česká archeologie toho laikovi nemůže mnoho nabídnout. Na našem území 
se nenacházejí pyramidy, ruiny honosných starověkých paláců ani megalitické stavby typu Stonehen-
ge. Přesto tento vědní obor, který analýzou zachovaných předmětů, lidských ostatků, uměleckých děl 

se přímo pod pokličku...

z období okolo roku 1350.
Zajímavé poznatky vyplynuly i z prací na 

druhé ploše v místech bývalého parkoviště 
a správní budovy autobusového nádraží. 
Předně zde mostečtí archeologové narazili 
na labyrint základů několika budov, které 
se zde navrstvily v období sedmi století. 
Hned v té nejmladší vrstvě objevili sklepní 
prostor se středověkými architektonickými 
prvky a dalšími předměty, jejichž uspořá-
dání svádí k domněnce, že šlo o depozi-
tář nebo přinejmenším o sklad náležející 
k blízkému muzeu. K aktuální situaci Milan 
Sýkora poznamenal: „Teď provádíme doku-
mentaci nejmladších staveb, které souvisejí 
s provozem pivovaru. Ve starších vrstvách 
podle archivních materiálů očekáváme zá-
klady kruhové věže původní komendy.“ 

Jen v jedné oblasti práce archeologů 
zatím žádné ovoce nepřinesla a vypadá 
to, že ani nepřinese. „Hypotézy o mnohem 
dřívějším osídlení dnešního centra Cho-
mutova se ukazují jako liché. Žádné dů-
kazy jsme zatím totiž neobjevili,“ pokrčil 
rameny Milan Sýkora. 

Tři různé pohledy na práci  

pro muzejní společnost v dubnu 1934, který 
dokazuje, že tehdejší i současné archeology 
spojuje stejný problém:

„...Na polích se objevovaly k údivu ze-
mědělských dělníků tu a tam předměty 
z bronzu, o jejichž stáří a původu se určitě 
velmi mnoho debatovalo. Že by tyto nále-
zy mohly mít nějakou cenu pro vědu, na to 
nikdo nemyslel nebo myslet nechtěl. Jako 
důležité se ukázalo, zda mohly poskytnout 
materiální zisk...“ 

ších dokladů přítomnosti jezuitů v Chomutově. 

V Chomutově začala mít archeologie 
organizovanou podobu v roce 1911, kdy 
byl ustanoven spolek Muzeumsgesells-
chaft Komotau. Ten hned začal sestavovat 
sbírku, jejím základem se stal soubor 
prehistorických předmětů c.k. státního 
gymnázia. Přidalo se několik amatérských 
badatelů, kteří své soukromé nálezy buď 
zdarma nebo za úplatu chomutovskému 
spolku předali. Sbírka rostla, ale stále 
chyběly prostory pro její zpracování 
a zejména zpřístupnění veřejnosti. Pro-
blém byl vyřešen až v roce 1923, kdy se 
muzeum nastěhovalo do dnešních prostor 
na historické radnici.

Úroveň tehdejšího prehistorického 
oddělení chomutovského muzea velmi 
pozdvihl doktor Helmut Preidel ze Žatce. 
„Byl to významný archeolog s celorepub-
likovým renomé. Muzeum ho najalo, když 
prošlo etapou vytváření sbírky, aby ji 
uspořádal a odborně o ni pečoval,“ uvedl 
Stanislav Děd, ředitel Oblastního muzea 
v Chomutově.

Preidel nastoupil v roce 1931 a hned 
se pustil do díla. Prehistorické oddělení 
úplně přeinstaloval, zaevidoval stávající 
předměty a začal vyhledávat ty, které 
sice z Chomutovska pocházely, ale byly 
majetkem jiných muzeí. Když nebylo 
možno získat je zpět, alespoň je podchytil 
v kartotéce. Také pátral po starých, zapo-
menutých místech vykopávek a inicioval 
průzkumy nové. Přes veškerou snahu se 
i Helmut Preidel dočkal v Chomutově 
trpké chvíle. To když město, které jeho 
práci částkou 250 Kč měsíčně platilo, ne-
bylo s tempem prací spokojeno a kvůli 
tíživé finanční situaci na konci roku 1934 
smlouvu ukončilo. Jak ovšem archivní 
materiály prozrazují, finanční závazky na 
svá bedra nakonec vzalo samo muzeum 
a s věhlasným archeologem spolupracova-
lo i v dalších předválečných letech. 
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  Znovunalezená minulost

Jak archeologové rekonstruují 
rozmáčknutou hliněnou nádobu?

Pracovnice muzea Radka Pašková, kte-
rá se touto činností zabývá už pět let, 
vysvětluje postup: „Střepy se nejprve 
očistí a omyjí. Pak se roztřídí na hromád-
ky, na předpokládané jednotlivé nádoby. 
Samotné skládání je téměř detektivní 
činnost. Díly mohu mít rozložené na 
stole několik dní a nepohnu se z místa 
a další den neomylně sáhnu a najednou 
to jde. Ten pocit, když díly k sobě zdán-
livě nepasují, a pak najednou do sebe 
začnou zapadat, je úžasný. Lepím je 
běžným lepidlem. Víme, jak tehdy nádo-
by vypadaly, takže jejich chybějící části 
dokážeme hrnčířskou hlínou nahradit.“ 

 archeologů v Chomutově

který sbírá militárie, zavolal k nálezu u obce 
Místo. Šlo o depot (hromadný nález – pozn. 
red.) bronzových srpů a nože z konce doby 
bronzové. Mohli jsme prozkoumat i naleziš-
tě a díky tomu jsme dospěli k názoru, že se 
jedná o obětinu pro božstvo, dar nebo podě-
kování za něco, případně prosbu o něco. Bylo 
to milé setkání s člověkem, který se zachoval 
tak, jak by se měl zachovat každý, kdo něco 
podobného najde.“

Napjaté vztahy obecně panují i mezi 
archeology a investory, kteří ze zákona 
archeologický průzkum financují v mís-
tech, kde chtějí stavět. Jedná se o střet 
dvou zcela protichůdných zájmů – úsilí 
levně a rychle stavět proti snaze o pečlivé 
získání hmotných i nehmotných důkazů 

V depozitáři je uloženo rozsáhlé kulturní dědictví

o osídlení. V odborných kruzích koluje 
historka o tom, kterak investor s vážnou 
tváří nabídl archeologům pro průzkum 
náhradní plochu... 

Z důvodů rozsáhlé průmyslové a tě-
žební činnosti je Podkrušnohoří jednou 
z nejlépe prozkoumaných oblastí republi-
ky. Například díky stavbě a napouštění Ne-
chranické přehrady bylo v šedesátých le-
tech u Vikletic objeveno jedno z největších 
pohřebišť kultury se šňůrovou keramikou 
ve střední Evropě. Další významné nálezy 
byly učiněny u Droužkovic a Poláků. „Cho-
mutovsko bylo do jisté míry archeologic-
kým rájem,“ dodává Lenka Ondráčková.

Archeologie by neměla smysl, kdyby 
získané poznatky nepředávala veřejnosti. 
Chomutovské muzeum nejzajímavější ná-
lezy představuje ve stálé expozici nazvané 
Pohledy do pravěku Chomutovska. Jsou zde 
rekonstrukce hrobů, nádoby, zbraně i před-
měty tehdejší denní potřeby, takže návštěv-
ník si udělá obrázek o úrovni zde žijících 
pravěkých kultur. Výstava je otevřena celo-
ročně v bývalém jezuitském gymnáziu. 



Tipnul bych si, že léto je vaším oblíbeným Tipnul bych si, že léto je vaším oblíbeným 
obdobím...obdobím...

„Jsem vyloženě letní typ. Je to ale i tím, 
že jsem zároveň zimomřivý.“

Čím vás léto dokáže potěšit?Čím vás léto dokáže potěšit?
„Asi jako každého, třeba že se nemusím 

moc oblékat. Nebo dostatkem světla, které 
spolehlivě zahání případné deprese. A 
já jako ryba, tedy vodní znamení, k nim 
mám trošičku sklon. Podzimní plískanice 
mi nesedí, byť to bývají plodná období ve 
smyslu skládání písniček. To se pak na 
nich odráží, jsou melancholické, když už 
ne přímo smutné.“

Připíšete létu kladné body i za to, že ženy Připíšete létu kladné body i za to, že ženy 
a dívky chodí více odhalené?a dívky chodí více odhalené?

„Samozřejmě! Pokud je chlap zdravý a 
vidí půvabnou, ne tak navlečenou dívku, 
tak to musí vnímat jako moc hezký po-
hled. Ale já už jsem pán v letech, takže si 
to užívám jen vizuelně.“

Řekl jste, že na podzim komponujete me-Řekl jste, že na podzim komponujete me-
lancholické písně. Promítá se naopak do lancholické písně. Promítá se naopak do 
vaší tvorby pozitivní vztah k létu?vaší tvorby pozitivní vztah k létu?

„Kupodivu moc ne. Pár písniček jsem v 
létě napsal, ale obsahově se spíš týkaly 
zimního období. Ale hlavně, já v létě zle-
nivím, to slunce prostě člověka ukolébá. 
Skutečně většinu věcí dělám během pod-
zimu a zimy.“

Jak jste léto prožíval jako malý kluk?Jak jste léto prožíval jako malý kluk?
„Jako většina mých vrstevníků. Po-

cházím z chudší rodiny, bydleli jsme na 
okraji Litvínova, kde jsem s klukama tak-
zvaně lítal za barákem a hrál si s nimi na 
kovboje a indiány. To bylo vlastně veškeré 
naše vyžití.“

A jak si představujete ideálně strávený A jak si představujete ideálně strávený 
letní den v současnosti?letní den v současnosti?

„Už znovu musím zmínit svůj věk, 
protože den pro mě ideálně začíná, když 
po probuzení zjistím, že mě nic nebolí. A 
když mě pak během dne nic špatného ne-

Stačí, když svítí sluníčko a nic mě netrápí
Národu se Martin Maxa připomněl roličkou učitele v seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo doku-
mentem z cyklu Třináctá komnata. Ten samý den se po čase znovu ukázal v Chomutově, kde v atriu 
SKKS předsedal porotě soutěže Mladá píseň. Byl vstřícný, usměvavý, letně naladěný. A tak jsme 
v tomtéž duchu vedli i rozhovor.

potká. Já si myslím, že trocha skromnosti 
je na místě, stačí, když svítí sluníčko, ven-
ku je teplo a nic mě zrovna netrápí.“

A co dovolená? Preferujete spíš hory nebo A co dovolená? Preferujete spíš hory nebo 
moře?moře?

„Nic z toho. Jeden čas jsem hodně ces-
toval, navštěvoval jsem exotické krajiny, 
jako řada jiných jsem se toho nemohl 
nabažit. Až jsem najednou zjistil, že 
jsem toho přesycen. Přeorientoval jsem 
se na Česko, kde mi stačí jezdit po ma-

Martin Maxa (na snímku se svými dětmi, primátorkou Ivanou Řápkovou a její dcerou 
Kristýnou) se narodil v roce 1961. Hudbu dělá třicet let, ovšem výrazného úspěchu do-
sáhl až v roce 2000, kdy se stal Skokanem roku v anketě Český slavík. Bydlí v Litvínově, 
v Chomutově v roce 1983 vyhrál svou první hudební soutěž, oblastní Portu.

lých, krásných městečkách. A protože 
jako muzikant takhle v podstatě jezdím, 
tak se mi tím spojuje příjemné s užiteč-
ným.“

Takže takové bude i vaše letošní léto?Takže takové bude i vaše letošní léto?

„Ano. Mám naplánovanou řadu vystou-
pení, koncertů a pár festivalů, takže budu 
cestovat po republice a hrát. A to je moje 
živá voda! Takže si ani trošičku nestěžuju, 
naopak, každé ráno děkuju pánubohu, že 
to takhle mám.“                                           (sk)

Alergici, pozor na mořské plody!
Pobyt u moře je všeobecně považo-

ván za zdraví prospěšný, zvláště pro 
lidi, kteří trpí alergiemi a astmatem. 
Lékaři ale varují před nečekanými 
alergickými reakcemi na některá jídla, 
která se u nás běžně nekonzumují. 

Osoby, které trpí alergií na pyly a roz-
toče, trpí alergiemi na potraviny častěji 
než běžná populace. Často se jedná o 
tzv. zkřížené alergie. O zkříženou aler-
gii se jedná, pokud se u pacienta objeví 
klinické projevy alergie po kontaktu s 
jiným alergenem než tím, proti kterému 
si už vytvořil protilátky, pokud jsou si 
tyto alergeny svým složením podobné. 

K nejčastějším potravinovým aler-
giím, která může zkazit pobyt u moře 

pacientům alergickým na roztoče a šváby, 
patří alergie na korýše. Ta může způsobo-
vat reakce ohrožující život. „Je–li jedinec 
alergický na jeden druh korýšů, je 75 
procentní pravděpodobnost, že se objeví 
reakce i na jejich další druhy. Hlavním 
alergenem korýšů je bílkovina tropomy-
osin, který je odolný vůči teplotě, nízké-
mu pH a trávicím enzymům,“ vysvětluje 
MUDr. Ivana Šetinová z imunologického 
centra společnosti SYNLAB.CZ, provozu-
jící největší síť humánních laboratoří u 
nás. Tropomyosiny v různých korýších 
vykazují vzájemnou podobnost, což vede 
ke značné zkřížené reakci v rámci korýšů. 
Existují zkřížené reakce také mezi korýši 
a sépiemi, dále mezi korýši a hlemýždi a 

roztoči a šváby zřetelně způsobené tro-
pomyosinem (uvedený alergen se nachází 
v řadě živočišných druhů). Není známa 
zkřížená reakce tropomyosinu mezi ko-
rýši a obratlovci, protože tropomyosin 
obratlovců není alergenní. „Korýši patří 
mezi potraviny, které vyvolávají velmi 
těžké alergické reakce,“ dodává MUDr. 
Šetinová.

 Pokud jste tedy alergičtí na roztoče 
a šváby a chystáte se na dovolenou k 
moři, vyhněte se raději takovým la-
hůdkám jako jsou „mořské plody“, aby 
se vaše dny odpočinku neproměnily v 
noční můru. Pokud by vás však přeci 
jen alergie na tyto potraviny v zahraničí 
potkala, neváhejte a vyhledejte lékaře.(r)
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