
 

 

KRONIKA MĚSTA 

 

CHOMUTOVA 

 

 

 

ROK 2004 
 

 

 
Vstupte 

 

 
 

 

 

 

 

   Vlasta Fišrová           Ing. Ivana Řápková  

     kronikářka             starostka města 

0.1-obsah.doc
0.1-obsah.doc


 1 

1.  Úvod 

 

1.1  Genius loci města Chomutova ………………………………….………… 3 - 14 

1.2 Nejdůležitější události roku …………………………………….…………15 - 21 

1.3 Návštěva prezidenta republiky Václava Klause s chotí ……….…………. 22 -23 

1.4 Demografie ……………………………………………………………………. 24 

 

2.  Činnost státní správy a samosprávy 

 

2.1 Městský úřad ……………………………………………….……………….25-49 

2.2 Činnost rady a zastupitelstva………………………………………………..50-76 

2.3 Historicky první volby do Evropského parlamentu…………………………… 77 

2.4 Volby do krajského zastupitelstva ………………………………………….78-79 

2.5 Úřad práce…………………………………………………………………...80-81 

 

3.  Organizace města 

 

3.1 Městská policie……………………………………………………………….80-83 

3.2 Podkrušnohorský zoopark……………………………………………………84-89 

3.3 Městský ústav sociálních služeb…………………………….………………..90-92 

3.4 Městské lesy………………………………………………….…………………..92 

3.5 Středisko knihovnických a kulturních služeb…..…………….………………93-97 

3.6 Technické služby města Chomutova…………………………………………98-99 

3.7 Správa kulturních zařízení………………………………………………….100-105 

3.8 Teplo ……………………………………………………………………………106 

3.9 Správa sportovních zařízení ……………………………………………….107-108 

3.10 Mateřská škola Chomutov………………………………………………….109-112 

3.11 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova……………………………….113-114 

 

4.  Kultura, společenský život a volný čas  

 

4.1 Oblastní muzeum ……………………………………………………….…..115-117 

4.2 A opět je tu masopust ……………………………………………………………118 

4.3 Podpora svobodného Tibetu ………………………………………………..119-120 

4.4 Chomutovské slavnosti ……………………………………………………..122-124 

4.5 Rockový festival Cumbajšpíl………………………………………….…….125-126 

4.6 Internet stále důležitějším zdrojem informací i zábavy……………….………….127 

4.7 Výročí pěveckého sboru Hlahol……………………………………………..128-129 

4.8 Mattemashita aneb Dny japonské kultury……………………………………130-132 

4.9 110 let od otevření plovárny na Kamencové jezeře………………………….133-134 

4.10 Kultura, solidarita i zodpovědnost za místo, kde žijeme………………………….135 

4.11 Další střípky z kulturního a společenského života………………………………..136 

4.12 Rekonstrukce dětského domova…………………………………………………..137 

4.13 Významné životní výroční pana Josefa Tomana………………………………….138 

4.14 Máme dalšího olympionika………………………………………………………..139 

4.15 Nejlepší chomutovští sportovci……………………………………………….142-141 

4.16 Sportovní události…………………………………………………………….143-145 

4.17 Obnova tradičních automobilových závodů do vrchu………………………..146-147 

 

 

1.1-genius%20loci.doc
1.2-Nejdůležitější%20události%20roku.doc
1.3-návštěva%20prezidenta.doc
1.4-demografie.doc
2.1-činnost%20MěÚ.doc
2.2%20-%20RM%20a%20ZM.doc
2.3.4.5%20-%20volby,%20úřad%20práce.doc#volby
2.3.4.5%20-%20volby,%20úřad%20práce.doc#volby2
2.3.4.5%20-%20volby,%20úřad%20práce.doc#UP
3.1-%20městská%20policie.doc
3.2-zoopark.doc
3.3.4-%20MÚSS,%20MěLe.doc#muss
3.3.4-%20MÚSS,%20MěLe.doc#ML
3.5-SKKS.doc
3.6-TSmCH.doc
3.7.8-SKZ,%20Teplo.doc#SKZ
3.7.8-SKZ,%20Teplo.doc#teplo
3.9-SSZ.doc
3.10-MŠ.doc
3.11-DPCHJ.doc
4.1-muzeum.doc
4.2-masopust.doc
4.3-podpora%20Tibetu.doc
4.4-slavnosti.doc
4.5-Rockový%20festival%20Cumbajšpíl.doc
4.6.7-internet,%20Hlahol.doc#internet
4.6.7-internet,%20Hlahol.doc#hlahol
4.8-Dny%20japonské%20kultury.doc
4.10-110%20let%20Kamenčáku%20.doc
4.11-Kultura%20i%20jiné.doc#kultura
4.11-Kultura%20i%20jiné.doc#stripky
4.12-dětský%20domov.doc
4.13-Toman.doc
4.14-olympionik.doc
4.15-sportovec%20roku.doc
4.16-Sportovní%20události.doc
4.17-závody%20do%20vrchu.doc


 2 

 

5.  Hospodářství 

 

5.1  Analýza současného stavu……………………………………….…………………148 

5.2 Struktura firem na Chomutovsku……………………………….……………..148-149 

5.3 Severočeské doly……………………………………………….…………..…150-151 

5.4 Změny v Železárnách Chomutov……………………………….……………..151-152 

 

 

6.  Kriminalita 

 

6.1 Zpráva o bezpečnostní situaci na území okresu……………………………….153-158 

6. 2 Rejstřík ….…………………………………………………………………….159-163 

 

 

 
 

 

Jedno sobotní dopoledne, kdy v Chomutově svítilo sluníčko… a dělo se mnohé, co v této 

kronice zaznamenáno není… něco málo ale přece jen ano, takže mám takové  přání,  aby si 
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Autoři fotografií v této kronice: Michaela Lehnertová, Vlasta Fišrová, Stanislav Král, tým 

spolupracovníků Ing. Rathouského, archiv MěÚ, SSZ a internet.  

5.1.2.3.4-hospodářství.doc#Analýza
5.1.2.3.4-hospodářství.doc#Struktura
5.1.2.3.4-hospodářství.doc#SD
5.1.2.3.4-hospodářství.doc#železárny
6.1-kriminalita.doc
6.2-rejstřík.doc


 3 

                    Genius loci města Chomutova 

 

 

Touto foto skládačkou jsem se pokusila zachytit to typické pro Chomutov, ducha tohoto 

místa, kde žijí lidé již  nejméně 750 let.  Zajímavé a často jedinečné detaily, které mnohdy jen 

tak míjíme, ale zapisují se nám hluboko do paměti, tvoří vnější a zčásti vlastně i vnitřní obraz 

města Chomutova. Každý z nás má samozřejmě i své osobní vzpomínky, fragmenty z míst, 

kde přímo vyrůstal, chodil do školy a poté do zaměstnání… některá z následujících míst však 

máme ve svém srdci snad všichni, kteří se cítíme být patrioty.  

 

 

                     Ozvěny středověku   

 

  

 

          
 
 

Naše procházka začíná v jednom z nejstarších, nejcennějších i nejkrásnějších míst města a  to 

v kapli sv. Kateřiny na náměstí l. máje 
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                                   Zde nám zakladatelé města nechali velké dědictví. 
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Procházka pokračuje kolem radnice, na jejímž obvodu se dochovaly zajímavé fragmenty 

(některé z nich byly odkryty teprve před pár lety při obnově fasády). 
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A jsme u městské věže, kde se chvíli zastavíme…na vnějším plášti  kostela Nanebevzetí Panny 

Marie můžeme najít další otisky středověkého stavitelství a zároveň duchovnosti té doby 

 

     
 

             Kolik lidí už prošlo kolem těchto zdí? Kolik lidských osudů, nadějí i trápení … 
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Od  kostela Nanebevzetí putujeme  pod loubím náměstí 1. máje, kde se v domě U kohouta 

dochovala vzácná sklípková klenba. 

 

 

                                              Ozvěny klasicismu a secese   
 

                    
 

Naše procházka pokračuje dalšími ulicemi v centru města, kde září opravené fasády domů, 

postavené v době rozmachu města v 19. století. Dřívější typická šeď a zanedbanost ulic 

Vršovců, Školní (na snímku) a 28. října se stává minulostí, noví soukromí majitelé se vesměs 

chovají ke svému majetku s úctou. 
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                                       Domy v ulici Vršovců a Křižíkově. 

 

 

 

      

 
                            A nesmíme zapomenout na budovu městského divadla. 
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Nejen známá městská věž, ale i spousta dalších věžiček na domech v Blatenské ulici nebo na 

objektu dnešní Střední zdravotní školy na Palackého ulici, zdobí chomutovské ulice. 
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Architektura typická pro oblast pohraničí, kterou v Chomutově zanechalo původní německé 

obyvatelstvo, dnes v renovované podobě tvoří zajímavý kolorit města. Na snímku dům č.p. 

1130 v ul. Tomáše ze Štítného a jedna z budov vlakového nádraží, na snímku dole domy 

z ulice v Alejích.  
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        Typická architektura, která vznikala v socialistickém období, pohled na Horní ves.  
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Současná architektura města v podobě budovy České spořitelny (Palackého ulice), Okresního 

soudu v ulici Partyzánské  a sídlo Severočeských dolů v ulici B. Němcové. 
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Jedinečné prostředí „starých časů“ a zároveň příjemné letní pohody najdeme na 

Kamencovém jezeře. 
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Genius loci města významně dnes dotváří také Podkrušnohorský  zopark, kde jsou 

v informačním systému i u atrakcí  pro děti (na snímku)  využívány pouze  přírodní materiály. 

Tento trend nacházíme i u nových vyhlídek, zadní brány zoo a v interiéru restaurace Tajga.   
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Nejdůležitější události roku  

 
Leden  

 
 První den nového roku se v chomutovské porodnici narodilo hned pět dětí. Běžně zde 

přitom přicházely vloni na svět dvě děti denně. Moderní prostředí nové porodnice nyní láká i 

ženy odjinud, navíc chomutovská porodnice je dnes spádová i pro ženy z Lounska a Žatecka. 

Prvním miminkem roku se stal Jakub Šaldovský, který se mohl pochlubit mírami 3,200 kg a 

51 cm.    

 

    

                   
 

 

První žena našeho města, starostka Ing. Ivana Řápková, se zdraví s novým občánkem města, 

Jakubem Šaldovským. Populační krize se v letošním roce již  přestala prohlubovat.  

 

 

 

 Vedení radnice obnovilo pravidelná veřejná setkání s občany a už první tento tzv. 

brífink ukázal, že lidé mají o tuto formu komunikace zájem. Do zasedací místnosti městského 

úřadu přišlo šedesát lidí a řeč se vedla o problémech s parkováním, s přechody pro chodce, o 

využití kasáren či přemnožení holubů.  

   

 

Únor 

 
 Nabídnout prostor bývalého autobusového nádraží na Žižkově náměstí zahraničním 

investorům – takový úkol dostal odbor rozvoje a investic města, neboť zastavění těchto 

pozemků není ve finančních možnostech samotného města. To zajistí demolici bývalé 
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výpravní budovy, která již dělá tomuto místu v centru města ostudu, a celý prostor bude 

prozatím využit pro parkování i zeleň. Tento projekt získal název „Žižkovo sady“.   

 

 

Březen 

 
 Náměstí 1. máje se stalo dějištěm neobvyklé akce – studenti ze soukromého gymnázia 

spolu s výtvarníky a všemi zájemci z řad veřejnosti vytvářeli budhistickou mandalu, kterou 

vyjádřili svou solidaritu s osudem tibetského národa v rámci celostátní akce Vlajka pro Tibet.   

 Za účasti velvyslance USA Wiliama Cabanisse, náměstka ministra průmyslu a 

obchodu Václava Srby a starostky města Ing. Ivany Řápkové otevřela svůj nový závod 

v průmyslové zóně Severní pole firma Parker Hannifin, která již nyní zaměstnává šest stovek 

lidí. Nová výrobní hala za 522 miliónů korun by měla do tří let přinést práci ještě dalším 

čtyřem stovkám zaměstnanců. Firma přitom přišla do Chomutova již v roce 1999, kdy 

podnikala v pronajatých prostorách a její produkce směřovala na export. Nyní vyrábí  

komponenty klimatizačních a hydraulických systémů a systémy hadicových vedení i pro 

český automobilový průmysl.   

 30. března zavítal do našeho města v rámci své „inspekční“ cesty Ústeckým krajem 

prezident Václav Klaus s manželkou. Nešetřil přitom chválou na opravené náměstí 1. máje i 

atrium SKKS, kde se věnoval občanům – odpovídal na dotazy i podepisoval svou novou 

knihu.  

 

 

                 
 

 

Přivítání prezidentského páru starostkou města Ing. Ivanou Řápkovou v její kanceláři na 

radnici,  v pozadí radní Mgr. Markvart a Jindřich Stádník. 
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Duben 
 

 

Na Den Země představil zoopark další zlepšení svých služeb – veřejnosti nyní slouží 

nová restaurace Tajga, která je spojená s  noktuáriem (pavilonem pro noční zvířata). Navíc 

zoopark opět nabídl zábavu i poučení při poznávání tradiční hudby, zpěvu, tance i jiných 

zvyků několika evropských a asijských národů.  

Chomutovské slavnosti opět připravily příjemné chvíle oddechu Chomutovákům i 

přespolním. Středověké městečko pohltilo téměř celou plochu náměstí 1. máje. Pobavily i 

další historické hry, tentokrát na motivy loupeživých rytířů. Novinkou byl večerní průvod 

dobových postav s pochodněmi.   

 

 

 

       
 

V historických kostýmech se v průběhu středověkého tržiště objevili i představitelé 

města, kteří spolu s herci Divadla rozmanitostí v Mostě bavili  publikum, uprostřed starostka 

města Ing. Ivana Řápková, druhý zleva místostarosta Ing. Jan Řehák. 

 

 

 

 

Na místní politické scéně to opět vřelo. Jablkem sváru byl tentokrát záměr rady města 

pronajmou společnost Teplo Chomutov s.r.o. soukromé společnosti. Vypsané výběrové řízení 

se dokonce stalo podnětem k podání trestního oznámení opozičními zastupiteli.   
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Květen 
 

Optimisticky a přitom důstojně oslavil Chomutov vstup České republiky do Evropské 

unie. Tím slavnostním aktem se stal velkolepý koncert, který v městském divadle uspořádala 

koncertní agentura Macek Music Management Most. V programu zazněly známé skladby 

českých i světových autorů, závěr patřil Beethovenově Ódě na radost. Publikum oslovila 

z pódia  starostka města Ing. Ivana Řápková a starostka partnerského města Annaberg-

Buchholz Barbara Klepsch.  

 

 

Červen 

 
 Do Chomutova zavítali Španělé, kteří pracují na včleňování Romů do většinové 

společnosti. Na semináři v městském divadle se přitom hovořilo o konkrétních problémech, 

které provází sociální práci s Romy, o nezaměstnanosti či řešení bytové otázky.  Vzájemné 

porovnání zkušeností v této problematice vedlo i k návštěvě Španělska, kam se vypravil 

předseda výboru pro národnostní menšiny místostarosta Ing. Rudolf Kozák.  

 

 

                  
 

 

Španělské hosty provedl našimi  problémovými místy (sídliště Kadaňská) místostarosta Ing. 

Rudolf Kozák (vlevo), debatovalo se přitom o možnostech, jak tuto situaci zlepšit. 

 

 

 

 Technické služby začaly provádět velký úklid problémových lokalit, na které 

upozornili sami občané. Starostka města totiž vyhlásila soutěž, díky které chtěla získat 

poznatky o tom, kde je nejvíce nepořádku. Mimořádný úklid pak začal v ulici Lužická a 

Šrobárova.    
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 Správa kulturních zařízení připravila ojedinělou několikadenní akci, při které se přímo 

v ulicích města představovaly nejrůznější divadelní soubory. Festival s názvem „Otevřeno“ 

tak přinesl nekonformní kulturu i náhodným kolemjdoucím. Za pódium sloužilo náměstí 1. 

máje, prostranství před městským divadlem, atrium SKKS, prostor před Globusem a dokonce 

i některé autobusy. Diváci tak byli vtahováni do neobvyklé hry. Festival začal  vynikajícím 

představením divadelního souboru Teatr Novogo Fronta, který na náměstí 1. máje připravil 

divákům světovou premiéru performance s názvem Phantomysteria. Chomutováci si mohli 

vychutnat experimentální divadlo, které sbírá četná ocenění na divadelních festivalech v celé 

Evropě.   

 

 

                    
 

                    Místnímu publiku se představil také Nori Sawa, umělec z Japonska.     

 

 

Červenec 
 

 Město zahájilo důkladnou rekonstrukci chodníků a veřejných prostranství na sídlišti 

Březenecká. Jedná se o program Regenerace panelových sídlišť, který bude postupně 

pokračovat v problémových lokalitách dalších sídlišť. Součástí tohoto programu je i zvýšení 

počtu parkovacích míst, rekonstrukce zastávek MHD, rozšíření stanovišť na komunální odpad 

či výměna odpadkových košů.    

 

Srpen 
 

Město vyhlásilo veřejnou námětovou soutěž na využití areálů bývalých vinohradských 

kasáren.  

 Na Kamencovém jezeře se slavilo 110 let od otevření veřejné plovárny. Volného 

vstupu, poslechu kapel různých hudebních žánrů i typicky letního počasí, které láká ke 

koupání, využilo odhadem na patnáct tisíc lidí.   
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 V zooparku pracovali studenti, kteří začali budovat základ nového skanzenu, kterým 

jsou  raně středověká staroslovanská a starogermánská obydlí.  

Chomutovský občan – sportovec Tomáš Malina reprezentoval naší republiku ve 

windsurfingu na  letošních  Olympijských hrách v Řecku.   

 

 

Září 

 
 V nemocnici bylo otevřeno mamodiagnostické centrum, které si vyžádalo investici ve 

výši 3.5 miliónu korun. Chomutovské ženy proto nyní již nemusí dojíždět na vyšetření až do 

Ústí nad Labem.  

 Ve Špejcharu představil svoji tvorbu špičkový český grafik Karel Demel, v kulturním 

domě na Zahradní bavilo početné publikum jedinečné Divadlo Járy Cimrmana.  

 
Říjen 
 

 Pokračuje výstavba obchvatu Chomutova, 21. října stavitelé a dodavatelé této velké 

stavby za účasti hejtmana Ústeckého kraje a starostek Chomutova a Křimova slavnostně 

zahájili výstavbu silnice, která spojí již vybudovanou estakádu nad Chomutovem 

s Křimovem. Přeložka je vedena složitým horským terénem a je nejsložitější částí obchvatu. 

Celý projekt, který zajistí kvalitní, bezpečnou a rychlou dopravu mezi hraničním přechodem 

Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhaim a oblastí Chomutovska v návaznosti na silnici číslo 7 ve 

směru na Prahu, financuje stát a evropský fond Phare. Jedná se o investici ve výši 4 miliardy 

korun. 

 Po skončení klasické letní sezóny ožilo Kamencové jezero dalšími akcemi pro 

veřejnost, již poněkolikáté se zde konal celorepublikový triatlon lékařů a zdravotníků a rovněž 

Světový den první pomoci, který uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže.  

 

 

Listopad 
 

 Starosta sousedních Spořic Josef Ješetický projevil zájem o rozšíření své obce. 

Nejdříve proto nechal provést anketu, zda mají občané chomutovské čtvrti Nové Spořice 

vůbec zájem se k obci  Spořice připojit. Anketa ukázala, že chomutovští občané z této části 

města nemají dost důvodů pro tuto změnu. Z 249 oslovených občanů jich odpovědělo 105, 

z toho 48 občanů bylo proti a 67 občanů pro připojení k obci.       

 Na Dukelské ulici, kde město před několika let nechalo opravit dům pro 

nepřizpůsobivé, hořelo. Na vině byl jeden z narkomanů, který zde přespával. Radnice proto 

musela zajistit nové ubytování všech zdejších nájemníků. O pár týdnů později hořelo opět a 

radnici došla trpělivost. Investice do slušného bydlení pro neslušné se opravdu nevyplácí, 

navíc jsou tímto způsobem trestáni poctiví nájemníci, na opravy jejichž bytů se nedostává. 

Nepřizpůsobiví proto najdou nové útočiště už jen ve stavebních buňkách.    

 K dalšímu velkému požáru došlo 23. listopadu, kde z větší části vyhořela restaurace 

Partyzán na Strážišti. Stalo se tak nad ránem, kdy byl objekt opuštěný. Příčiny vzniku požáru 

tohoto tradičního objektu, který je nyní v soukromých rukách, nejsou zatím známy.   
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Prosinec  
 

 Náměstí dominuje patnáctimetrový smrk ztepilý, na jehož vsazení do 1,5 metru 

hluboké jámy tentokrát dohlížel i statik. Tohoto odborníka si přizvala radnice, aby nemohlo 

dojít k podobné nehodě, která se stala v loňském roce na Staroměstském náměstí v Praze, kde 

se strom zřítil a zranil několik lidí. Kolem vánočního stromu byl postaven adventní kalendář, 

v jehož okénkách představily své výrobky děti z mateřských škol a dětského domova. 

Bohužel na vystavené perníčky dostala chuť parta mladých výrostků, která část kalendáře 

poničila.   

 Nábřeží Chomutovky podél Žižkova náměstí zdobí první ze soch, které v budoucnu 

vytvoří galerii. Jedná se o kopii sochy svatého Jana Křtitele, která pocházela z dílny sochaře J. 

A. Dietze a zdobila minoritský kostel sv. Františka Serafínského v Mostě. Autorem sochy je 

akademických sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek, který obnovil v posledních několika 

letech již několik zničených chomutovských plastik.  

 

 

                      
           

V závěru roku se v divadle uskutečnil jubilejní 20. ročník  tradiční soutěže 

v latinskoamerických a standardních tancích Velká cena města Chomutova a zároveň 9. 

ročník Poháru Euroregionu Krušnohoří, kterého se zúčastnilo i několik párů ze zahraničí. 

 

 

 

 Silvestr se slavil opět na náměstí 1. máje, kde v průběhu dne město připravilo akce pro 

děti i rodiče a večer pak ohňostroj, v divadle na tradičním silvestrovském plese i v dalších 

restauračních zařízeních či v domácnostech v kruhu rodiny. Každý mohl bilancovat i plánovat 

si předsevzetí do roku příštího.  
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         Návštěva prezidenta republiky Václava Klause s chotí 

 

 

                 
 

V rámci tzv. inspekční návštěvy Ústeckého kraje zavítal prezident republiky Václav Klaus 

s manželkou Livií na několik hodin i do Chomutova. Nejdříve byl přivítán na radnici, 

v kanceláři starostky města.  

 

 

                    
 

Samozřejmě došlo i na dárky od hostitelů, jedním z nich byla keramika od Vojtěch Návrata. 

Prezident pak na oplátku podepisoval svou nejnovější  knihu. 
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Prezident a jeho paní pak pronesli několik pozitivních slov směrem k občanům, kteří se přišli 

na hlavu našeho státu podívat. V prezidentském  doprovodu byl i poslanec Parlamentu ČR 

MUDr. Ouzký z Kadaně, který  dnes zastupuje naše zájmy v evropském parlamentu.    

 

 

 
 

 Setkání s občany se neslo v uvolněném duchu, lidé měli svého prezidenta doslova nadosah.  

Nezbytná ochranka působila nenápadně. Prezidentský pár se poté pěšky přesunul z náměstí 1. 

máje do atria SKKS, kde se za velkého zájmu lidí  konala autogramiáda.  
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Demografie 
 

Chomutov 
 

ROK Stav k.1.1. Celkový 

přírůstek/úbytek 

Živě narození Přistěhovalí Odstěhovalí 

2004 50 251 -75 520 1 158 1 250 

2003 50 514 -263 484 1 083 1 336 

2002 50 795 -281 532 1 023 1 320 

2001 51 785 - 288 488   940 1 221 

 

Jirkov 
 

ROK Stav k.1.1. Celkový 

přírůstek/úbytek 

Živě narození Přistěhovalí Odstěhovalí 

2004 21 056 147  237 729 586 

2003 20 856 200 258 776 595 

2002 20 786 70  214 631 572 

2001 20 820 143 216 703 596 

 

Porovnání počtu obyvatel v Chomutově a v Jirkově 
 

 1970 1980 1991 1995 2000 2001 2004 

Chomutov 40 051 51 769 53 107 51 620 51 405 51 007 50 251 

Jirkov 11 249 11 980 18 229 20 598 20 738 20 717 20 820 

 

 

Počet obyvatel v okrese Chomutov 
 

ROK Stav k.1.1. Celkový 

přírůstek/úbytek 

Živě narození Přistěhovalí Odstěhovalí 

2004 124 856 248 1 281  1 601 1 330 

2003 124 744 112 1 262 1 583 1 411 

2002 124 826 - 82 1 280 1 454 1 538 

2001 126 052 - 138 1 206 1 379 1 462 

2000 125 455 90 1 273 1 126 1 107 

 

 

Z vývoje počtu obyvatel je patrný odliv obyvatel z města Chomutova, ale tento směr 

se obrací. Dále je patrný přeliv obyvatel z města Chomutova do Jirkova v devadesátých letech 

20. století s výstavbou panelového sídliště Vinařice. 

 Chomutovská radnice se brání poklesu obyvatel pod hranici 50 tisíc, který by přinesl  

citelné snížení příjmů ze státního rozpočtu tím, že se snaží přesvědčit okolní obce o 

výhodnosti připojení k Chomutovu. Tomu ovšem brání patriotismus a samozřejmě i jistá 

nechuť připravit se o vlastní samosprávu, i když ekonomicky by na tom vydělali všichni. 

Zatím nejžhavějším kandidátem na připojení k Chomutovu je Jirkov, díky kterému by se 

Chomutov mohl stát  statutárním městem. Jirkovským by tak zůstala i vlastní samospráva. 

 Ovšem nejen Chomutov má chuť se rozvíjet, také zastupitelstvo obce Spořic projevilo 

zájem o rozšíření své obce. Spořičtí šli v této snaze letos tak daleko, že uskutečnili průzkum 

v Nových  Spořicích, zda zdejší Chomutováci mají zájem o připojení se ke Spořicím. Ankety 

se zúčastnila méně než polovina oslovených obyvatel, ze 105 odpovědí pak 48x zaznělo NE a 

67x ANO.  
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Činnost městského úřadu   

 
Odbor kancelář tajemníka  - tajemník úřadu 

 
 Tajemník úřadu Ing. Theodor Sojka zhodnotil rok  2004 následovně :  Organizační 

změny provedené na městském úřadě k 1. 1. 2004 přinesly nové nastavení informačních toků 

a větší náročnost na řízení vedoucími odborů. Došlo především ke snížení počtu zaměstnanců 

z 326 na 293. Snížil se počet vedoucích úředníků z 40 na 19. Byly zrušeny odbory provozních 

činností, odbor vnější správy, odbor bytového hospodářství, právní oddělení, tiskové oddělení, 

oddělení servisu pro zastupitelstvo, oddělení matriky, oddělení evidence obyvatel, oddělení 

informatiky, oddělení registrace, oddělení kontroly při živnostenském úřadu, oddělení 

účtárny, oddělení daní a poplatků, oddělení služeb, oddělení živnostenského úřadu a oddělení 

kultury. K 1. 4. 2004 byl delimitován odbor státní sociální podpory na Úřad práce. Došlo 

k oddělení státní správy od samosprávy. Přešlo se z hiearchického způsobu řízení na řízení 

procesní. Městský úřad v souladu s touto formou řízení začal pracovat na projektu 

Benchmarking tj. projekt vzájemného porovnávání čekacích dob občanů ve frontách, 

výkonnosti úředníků, nákladů na úředníky a využívání nejlepší praxe porovnatelných úřadů. 

Tajemník jmenoval tým, který začal pracovat na sebehodnocení úřadu v rámci projektu CAF 

(Common Assessmend Framework – Společný hodnotící rámec) jako alternativy ISO 9001 ve 

veřejné správy (dále jen CAF). Z obou projektů vzešly důležité dokumenty městského úřadu, 

které měly výrazný vliv  na zlepšování činnosti úředníků městského úřadu, zejména vůči 

jejich hlavnímu klientovi, tj. občanovi. Jednalo se o akční plán Benchmarkingu, akční plán 

CAF a z toho vyplývající „Strategické cíle městského úřadu“.  Završením těchto projektů se 

stalo ocenění, které od ministerstva vnitra ČR převzal kolektiv vedený tajemníkem MěÚ na 

Národní konferenci o kvalitě ve veřejné správy se zahraniční účastí, konané dne 8. – 9. 12. 

2004 v Ostravě.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 
Tým úředníků, který pracoval na přípravě a vyhodnocení projektu CAF : v první řadě zleva 

Martin Kunz (informatik), Ing. Jarmila Moravcová (interní audit), Mgr. Jana Bydžovská 

(právní úsek), Eva Veselá (odbor životního prostředí), za nimi uprostřed Jiřina Tučková 



 26 

(personalistka), v zadní řadě zleva: Ing. Václav Fiala (vedoucí odboru kancelář tajemníka), 

Ing. Jan Mareš (vedoucí odboru ekonomiky, Monika Stránská (odbor soc. věcí),  Věra 

Krupičková (ved. odd. odbor správních činností) a Ing. Bedřich Rathouský (vedoucí odboru 

správních činností) 
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 V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 

probíhalo vzdělávání všech úředníků podle schváleného plánu vzdělávání. Každý úředník 

musí v tříletém cyklu absolvovat minimálně 18 dní vzdělávání. Vedle individuálního 

odborného zaměření jednotlivých skupin úředníků, kteří si volí vzdělávání individuálně podle 

akreditovaných kurzů, zajistil personální úsek, jmenovitě p. Podlahová spolu s vedoucím 

kanceláře tajemníka Ing. Fialou projekt, který nemá v oblasti vzdělávání obdoby. V září 2004 

byl zahájen pro všechny úředníky „Sociálně psychologický výcvik“, který realizovalo 

v součinnosti s výše jmenovanými zaměstnanci vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 

o.p.s., zastoupené lektorkou PhDr. Zdeňkou Bártovou. Krom toho, že tento kurz měl nastavit 

zrcadlo všem úředníkům ve vztahu k chování ke klientovi tj. občanovi, byla to zároveň sonda 

do nitra duší úředníků, která odkryla vedení města „náladu“ na úřadě. Součástí školení byl 

totiž anonymní test, vyplněný úředníky, který byl dán k dispozici vedení města.  

 Odbor kancelář tajemníka spravuje rovněž sociální fond města. V roce 2004 byly 

vedením města společně s místním odborovým svazem schváleny nové Zásady používání 

tohoto fondu. Poprvé se odstoupilo od vysoké dotace na stravenky zaměstnanců a tato část 

byla využita smysluplněji a to jako příspěvek zaměstnancům na jazykové kurzy a životní nebo 

penzijní připojištění. Této příležitosti využilo více jak sto zaměstnanců. Ze sociálního fondu 

jsou rovněž hrazeny společné kulturní a sportovní akce městské policie a městského úřadu 

s vedením města tak, jak to doporučuje i projekt CAF. Daří se tak vybudovat sounáležitost 

mezi úředníky a vedením města. Od tohoto roku je možné po organizačních změnách 

pozorovat větší loajalitu úředníků  městu  tak, jak to prokázal anonymní dotazník ze sociálně 

psychologického výcviku. Většina dotazovaných odpověděla, že městský úřad je tým.  

  

                   
 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti úředníků i občanů byly na úřadě instalovány čtyři kamery, které 

monitorují možná problémová místa (prostor před pokladnou, vstupní halu, odbor dopravy a 

správních činností a odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Odbor kanceláře starostky 
 

Vedoucí odboru kanceláře starostky Luboš Mizun ve svém shrnutí nejdůležitějších 

událostí roku zaznamenal činnost starostky města Ing. Ivany Řápkové na úrovni společenské 

(výsledky práce starostky na poli rozhodovacím a organizačním jsou zaznamenány v kapitole 

o činnosti rady a zastupitelstva, které řídí). Starostka města zavítala začátkem roku do 

nemocnice, aby přivítala první Chomutováka narozeného v novém roce. Tím se stal Jakub 

Šaldovský, který se narodil 1. ledna v 7 hodin. Jeho maminka, Blanka Trýbová, od paní 

starostky převzala kromě kytičky vkladní knížku s pěti tisíci korunami. Začátkem března se 

starostka zúčastnila otevření nového provozu americké společnosti Parker-Hannifin, který má 

zaměstnat 400 lidí. Slavnostního otevření se zúčastnil rovněž velvyslanec USA v České 

republice William Cabaniss. Město Chomutov se poprvé připojilo k projevu solidarity s lidem 

Tibetu, anektovaného Čínou, a 10. března vyvěsilo vlajku samostatného tibetského státu. 

V doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce navštívil 30. března Chomutov 

prezident republiky Václav Klaus. Na náměstí 1.máje pozdravil občany a odpovídal na jejich 

dotazy. Pochválil náměstí a přilehlé atrium, v němž poté proběhla jeho neformální 

autogramiáda. Zavítal i na radnici, kde se v kanceláři starostky setkal s místními politiky. 

Významnou návštěvu připomíná zápis prezidenta Václava Klause do pamětní knihy města 

(fotografie z této události jsou zařazeny v samostatné kapitole této kroniky). 

8. května, na Den osvobození, položila starostka města doprovázená místostarostou 

Janem Řehákem věnce k pomníkům na městském hřbitově a v městském parku. Rovněž na  

pozvání starostky města Ivany Řápkové navštívila 13. července radnici Šárka Vaňková ze 

sousedního Jirkova, finalistka prvního ročníku populární soutěže Česko hledá Superstar. 

Podepsala se do pamětní knihy. Poté proběhlo téměř dvouhodinové neformální setkání za 

účasti vybraných hostů. 

 

               
 

Místnost  u obřadní síně, kde se zapisují hosté do pamětní knihy města. Tentokrát to byla 

finalistka soutěže Superstar Šárka Vaňková, která proslavila sousední Jirkov po celé 

republice. 
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Na společném jednání rad měst Chomutova a Jirkova dne 21. června byla znovu 

otevřena otázka případné integrace obou měst. Radní přijali usnesení, v němž konstatují, že 

v integraci měst Chomutova a Jirkova spatřují budoucí vývoj většiny obcí v ČR k naplnění 

strategických plánů rozvoje měst a obcí. 

V budově starobylé radnice na náměstí 1.máje se 10. listopadu uskutečnilo setkání 

starostů obcí Chomutovska. Na setkání, organizovaném pravidelně z iniciativy starostky 

Chomutova Ivany Řápkové, zazněly mimo jiné informace ředitele chomutovského úřadu 

práce o změnách v oblasti veřejně prospěšných prací. Vedoucí oddělení dopravy Krajského 

úřadu Ústeckého kraje informoval představitele obcí o nově zpracované optimalizaci dopravy 

v kraji.    

Úsek kontroly, která spadá pod tento odbor, řešil v roce 2004 103 stížností a 5 petic 

občanů.  Nejvíc stížností, 21, bylo na jednání pracovníků jednotlivých odborů městského 

úřadu, z toho ovšem pouze jedna byla částečně oprávněná, ostatních 20 neoprávněných. 

Mezilidských a sousedských vztahů se týkalo 13 stížností, 7 jich bylo oprávněných, 2 

částečně oprávněné. Třináctkrát si občané stěžovali na chování strážníků městské policie, ve 

všech případech se ovšem ukázaly  tyto stížnosti jako neoprávněné. V sedmi případech si 

občané stěžovali na zhoršené životní podmínky (dvakrát oprávněně, třikrát částečně 

oprávněně), v šesti na výši poplatků (jednou oprávněně, jednou částečně oprávněně). Celkem 

bylo 29 stížností kvalifikováno jako oprávněné, 14 částečně oprávněné a 60 jako 

neoprávněné. 

Na přání občanů radnice obnovila pravidelné brífinky. Tato setkání občanů  

s představiteli města probíhala pravidelně každý měsíc s výjimkou července. Na první setkání 

se dostavilo šedesát lidí. Přicházeli s různými podněty, stížnostmi a návrhy na řešení 

konkrétních problémů. Každý měsíc se sešlo několik desítek podnětů, na které představitelé 

města nebo ředitelé městských organizací reagovali buď hned nebo připravili odpověď na 

příští setkání. Za rok 2004 bylo vzneseno celkem 269 podnětů, nejčastěji se řešila 

problematika parkování (19 podnětů), komunikací (19 podnětů), životního prostředí – 

nepořádku způsobovaného nepřizpůsobivými příslušníky romské komunity (17 podnětů), 

dopravního značení (16 podnětů) a  bytů (16 podnětů). Škála připomínek občanů je velmi 

široká, zahrnuje 39 konkrétních oblastí, čtyřicátá položka s počtem 19 podnětů obsahuje 

podněty ostatní. 

29. června převzala tisková mluvčí městského úřadu Michaela Lehnertová ocenění za  

Chomutovské noviny, jejichž vydavatelem je Městský úřad Chomutov. V soutěži Firemní 

médium 2004 v kategorii novin neziskových a příspěvkových organizací získaly 

Chomutovské noviny druhé místo. Chomutovské noviny, které radnice distribuuje do všech 

domácností ve městě  zdarma, putovaly poprvé také do schránek v Jirkově a všech ostatních 

obcích, katastrálně sousedící s Chomutovem. Součástí novin byli Vánoční dárek pro čtenáře – 

volná  vstupenka na dvě hodiny do bazénu v městských lázních 
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Tisková mluvčí úřadu Michaela Lehnertová přebírá ocenění za Chomutovské noviny, které 

jsou zejména jejím dílem. 

 
 Také výsledky práce obou místostarostů jsou zahrnuty v kapitole, kde je 

zaznamenána kolektivní práce rady a zastupitelstva (podněty do těchto orgánů přitom 

přicházejí zejména od starostky, místostarostů, tajemníka a vedoucích odborů městského 

úřadu). Místostarosta Ing. Jan Řehák výrazně inicioval rozvoj informačních technologií na 

úřadě (podrobněji zaznamenávám v následující kapitole), svůj přínos pro město měla i jeho 

práce v krajském zastupitelstvu, kde se například rozhoduje o financích pro chomutovskou 

nemocnici či podpoře nejrůznějších občanských aktivit. Ing. Rudolf Kozák se zabýval 

zejména řešením problémů národnostních menšin.  V létě do Chomutova zavítali Španělé, 

kteří pracují na včleňování Romů do většinové společnosti. Na semináři v městském divadle 

se přitom hovořilo o konkrétních problémech, které provází sociální práci s Romy, o 

nezaměstnanosti či řešení bytové otázky.  Vzájemné porovnání zkušeností v této problematice 

vedlo i k návštěvě Španělska, kam se vypravil i místostarosta, který je zároveň předseda 

výboru pro národnostní menšiny při chomutovském zastupitelstvu. Samozřejmě bylo třeba 

řešit řadu konkrétních problémů, které se vyskytují zejména na Dukelské ulici, kde se v areálu 

pro nepřizpůsobivé nahromadilo velké množství odpadu. Místostarostovi se podařilo zapojit 

do úklidu i původce tohoto nepořádku a spolupracoval také s několika místními romskými 

občanskými sdruženími. Tato vstřícnost města vůči problémové skupině obyvatel se však 

setkala s nevděkem. V listopadu totiž zřejmě jeden z fetujících nájemníků zavinil požár 

v domě na Dukelské, který byl před několika lety důkladně opraven. O pár týdnů později 

hořelo opět, v dalším domě obývaném místními Romy. Který byl rovněž nedávno 

rekonstruován. Radnici proto došla s neplatiči trpělivost a místo dalších marných investic, 

které mohou být s užitkem využity jinde, zde budou instalovány pouhé buňky.  

 

 

Rozvoj  informačních technologií 

 
V listopadu 2003 byla na registru silničních vozidel odboru dopravních a správních 

činností zavedena unikátní elektronická služba "objednávání občanů pomocí SMS". V 
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celostátní soutěži "O zlatý erb", kategorie "nejlepší elektronická služba", s ní náš městský 

úřad obsadil celkově 2. místo (1.místo si odnesl za "internetové řešení" front na registru 

silničních vozidel Hradec Králové). Ceny byly předány za účasti ministra informatiky, 

Vladimíra Mlynáře a Stanislava Grosse, ministra vnitra. 

 

 

              
 

Cenu v soutěži Zlatý erb převzal místostarosta Ing. Jan Řehák, který je spolu s Ing. 

Rathouským hnacím motorem všech vylepšení v informatice, která občanům usnadňují jednání 

na chomutovském městském úřadě. 

 

 

Rovněž od listopadu 2003 slouží našim občanům, jako první instalace toho druhu v 

celé České republice, platební terminál, který umožňuje bezhotovostní platby. Průměrný 

měsíční výběr pomocí této další elektronické služby se pohyboval na úrovni 55 000 Kč. 

Od poloviny r. 2004 byla pro naše občany rozšířena služba "objednávání pomocí 

SMS" na agendu cestovních dokladů. K jejímu využívání, v porovnání s registrem silničních 

vozidel, však dochází sporadicky. Naopak velkému zájmu a ocenění ze strany občanů se těší 

od poloviny roku 2004 nová elektronická služba "zpětné vyrozumění o vyřízení žádosti 

pomocí SMS" (až 75 % využití). Nabízena je na agendách cestovních dokladů, občanských 

průkazů a řidičských průkazů. Našim úředníkům takto vzrostla produktivita v obsluze občanů, 

odpadlo telefonické dotazování, občan ví, že bude okamžitě po zaslání hotového dokladu z 

Prahy vyrozuměn pomocí SMS. Nebylo tak výjimkou, že občan obdržel zprávu v prostředku 

MHD, na následující zastávce vystoupil a nový doklad si na našem úřadě vyzvedl ještě týž 

den. Mimořádně se občané dostaví k přepážce již za 15 minut po obdržení SMS. 

Dne 17.6.2004 představili zástupci našeho města na Ministerstvu dopravy ČR 

(přítomni 2 náměstci ministrů, tj. MD ČR a MV ČR) službu "časové řazení občanů pomocí 

SMS". Jedním ze závěrů bylo, že by MD po ověření jejího využití u nás, koupilo tuto službu 

všem obcím s rozšířenou působností. Dosud to však zůstalo zcela bez odezvy. 

V závěru roku 2004 byl spuštěn provoz další elektronické služby "SMS-

INFOCENTRUM". Služba zahrnuje celý soubor informací pro občany, ale i služeb z oblasti 

povodňové aktivity či krizového řízení. Konkrétně je to z oblasti čistoty města přistavování 

velkoobjemových kontejnerů či provádění blokového čištění, z oblasti ekonomiky přehled 

všech správních poplatků a termíny jejich úhrad, zároveň také přehled kontaktů na jednotlivé 
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odpovědné zaměstnance odboru ekonomiky, z oblasti životního prostředí pak aktuální údaje o 

stavu znečištění ovzduší nebo automatické vyrozumění členů povodňové komise, z oblasti 

kulturních přehled všech významných akcí města po jednotlivých měsících, z oblasti 

dopravních zpravodajství termíny dopravních uzávěrek či havárií s vlivem na dopravu.    

Od poloviny roku 2004 je v přízemí budovy úřadu v infocentru nainstalován druhý 

platební terminál. Od října jsou v budově úřadu ul. Zborovská a na náměstí 1.máje 

nainstalovány kamery. Monitorují vstupy do budov, pokladnu, místo výplaty sociálních 

dávek a pracoviště přestupkových komisí. 
 

 

 

Odbor ekonomiky 
 

Podle slov vedoucího odboru ekonomiky ing. Jana Mareše lze hospodaření města 

Chomutova za rok 2004 z ekonomického hlediska hodnotit jako úspěšné. Rok 2004 byl rokem 

zlomovým, po provedení reorganizace úřadu a zavedení úspor plynoucích z provedené 

hloubkové analýzy hospodaření města a jeho organizací se podařilo vytvořit neočekávaně 

vysoký provozní přebytek městského rozpočtu, který je dán rozdílem mezi jeho běžnými 

příjmy a výdaji. Z výroční účetní uzávěrky vyplývá, že město na svém provozu ušetřilo více 

než 122,1 miliónu korun. V praxi však město na provozu ušetřilo ještě o dalších 10 miliónů 

Kč více, tyto však muselo zaplatit státu za sporné použití dotace na výstavbu domu 

s pečovatelskou službou, přesto však lze hodnotit výsledek hospodaření za velice úspěšný. 

Navíc v uplynulém roce město nezahálelo ani v investičních výdajích, kde proinvestovalo a 

zhodnotilo svůj majetek o 199,5 milionu Kč, na které použilo kromě kapitálových příjmů 

podstatnou část svých provozních úspor. Podíl investičních výdajů na celkovém rozpočtu 

města dalece převyšuje celorepublikový průměr, což opět svědčí o účelnosti a efektivnosti 

využití veřejných financí. Rozpočet města Chomutova je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný 

a zdravé hospodaření města podtrhuje i skutečnost, že je město již několik let schopno 

investovat z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Celkové hospodaření města za uplynulý 

rok skončilo s aktivním výsledkem hospodaření ve výši 40,6 miliónů korun, který by měl být 

opět převeden na investiční akce roku 2005. 

V červnu roku 2004 rovněž obdrželo město Chomutov zprávu auditora o nezávislém 

posouzení hospodaření města v roce 2003, která hodnotí hospodaření roku 2003 jako 

hospodárné a vedené v souladu s právními předpisy České republiky. Výrok auditora zní: 

Účetní uzávěrka města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý 

obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční 

situace města k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o 

účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, což odpovídá dřívějšímu výroku bez 

výhrad. Zprávu auditora o hospodaření roku 2004 obdrží město Chomutov v průběhu měsíce 

května roku 2005. 

Uplynulý rok byl zajímavým rokem i z hlediska vývoje pohledávek města, které 

spravuje odbor ekonomiky. Podařilo se u všech městem vybíraných místních poplatků 

překročit příjmy plánované v rozpočtu města (výjimkou byl pouze poplatek za užívání 

veřejného prostranství). Rovněž příjmy z pokut výrazně překročily rozpočet města i 

skutečnost předchozího roku.  

Město uzavřelo spolupráci se soukromým exekutorským úřadem Plzeň-Jih. Již na 

sklonku roku zahájil exekutor JUDr. Jiří Doležal nucený výkon rozhodnutí prvních 

pohledávek, které byly v minulosti městem nevymahatelné. V první fázi je spolupráce 

směřovaná na pohledávky z pokut předaných bývalým okresním úřadem a na pohledávky 

plynoucí z nájemného a služeb s užíváním bytů spojených, které dosahují závratné výše 150 
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miliónů Kč. Nicméně odbor ekonomiky nezahálí ani ve výkonu rozhodnutí, který provádí 

svépomocí prostřednictvím nástroje daňové exekuce. V roce 2004 provedl téměř 12 tisíc 

předexekučních řízení a dokončil na 500 nucených výkonů rozhodnutí prováděných 

exekucemi na bankovní účty nebo mzdu dlužníků. 

 

 
Odbor rozvoje a investic 

 
 V roce 2004 město proinvestovalo celkem 199,5 miliónů korun a významně tak 

zhodnotilo svůj majetek Díky příznivému hospodaření města a úspěchu při využívání 

nejrůznějších dotačních titulů tak byly realizovány následující akce:  

I. etapa sanace městské skládky, kdy byla uzavřena část bývalé městské skládky o 

ploše 77.018 m2. Bylo provedeno celkové utěsnění jílovou vrstvou, včetně plynového 

hospodářství, plochy ze silničních panelů pro potřeby deponií a přístupové komunikace. Tato 

akce byla financována z vlastních zdrojů města ve výši 10.630 tis. Kč, dotace a půjčka z SFŽP 

činila necelých 19 mil. Kč.  

Centrum pro podnikání v Cihlářské ulici – zde byl reprodukován majetek města a 

zároveň snížena energetická náročnost objektu, bylo provedeno zateplení objektů a výměna 

oken a dveří, dispoziční úpravy, rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro, kanalizace, vody, a 

ústředního vytápění. Město uhradilo ze svého rozpočtu 5,269,2 tis. Kč, dotace z programu 

PHARE činila 6.945,2 tis. Kč. 

Stavební úpravy čp. 104 na Husově náměstí – tento objekt byl komplexně opraven 

pro potřeby městského úřadu. Provedena byla úplná obnova ústředního vytápění, 

elektrorozvodů, datové sítě, vody, kanalizace, podlah, části stropních konstrukcí, střechy, 

omítek, navíc byl vybudován i výtah a dodán nábytek. Celá tato akce vyšla na 41,130,5 tis. 

Kč, z toho dotace z fondu Regenerace městských památkových zón činila 1,670 tisíc korun. 

 

 

 

                       
 

              Novotou zářící vstupní hala nové budovy městského úřadu na Husově náměstí. 
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Průmyslová zóna Nové Spořice – křižovatka I/13 – jednalo se o podmiňující investici 

ze strany Ředitelství silnic a dálnic v vztahu ke zkapacitnění napojení průmyslové 

komunikace na komunikaci I/13. Bylo vytvořeno šířkové uspořádání křižovatky 

s odbočovacími pruhy vpravo a vlevo, včetně dopravního značení, nových obrusných vrstev a 

nutných přeložek. Stavba si vyžádala investici ve výši 6.599,9 tis. Kč.  

Chodník v ulici Pražská,  který byl v havarijním stavu, včetně zastávky MHD. 

Nových chodník je postaven ze zámkové dlažby včetně silničních a sadových obrubníků, 

samostatných nájezdů na pozemky občanů i nového zálivu pro MHD. Investice činila 906 tis. 

Kč. 

Rekonstrukce ul. Wintrova – ta byla také v havarijním stavu a docházelo zde 

k zaplavování soukromých pozemků. Při komplexní rekonstrukci byl proto rovněž  zaveden 

nový systém odvodu dešťových vod, nechyběly terénní a sadové úpravy. Jednalo se o 

investici ve výši 5.692,7 tis.Kč.     

 

 

 

 

                
 

 

                                      Nová podoba ulice Winterovy. 
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Havarijní stav byl odstraněn také v ulici Poděbradova, kde došlo ke komplexní 

výměně všech konstrukčních vrstev vozovky a chodníků včetně silničních obrub v celé délce 

místní komunikace, včetně veřejného osvětlení, odvodnění, veřejné zeleně a přilehlé 

komunikace ke garážovým stáním. Tato oprava stála 5,200 tis. Kč.  

 

 

 
                            Původní stav ulice Poděbradova, na snímku dole současnost. 

 

 

 

 

             



 36 

 

 

 

       
 

 

              Rekonstrukce Poděbradovy  ulice se nevyhnula ani traktu s garážemi.  
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Oprava turistické trasy a lesních cest  a mostků v Bezručově údolí – jednalo se o 

odstranění další povodňové škody z roku 2002, kdy byla narušena trasa modré turistické 

značky podél říčky Chomutovky. Realizována byla oprava turistické značky, včetně 

vybudování mostních konstrukcí přes Chomutovku a ve svazích. Akci v celkové hodnotě 

214,6 tisíce byla uhrazena převážně z dotací PHARE, město doplácelo pouhých 20 tisíc 

korun.  

Dětská hřiště – díky investici ve výši 2.855,6 tis. korun vznikla dvě hřiště na sídlišti 

Březenecká. V ulici Holešická (na snímku) je to hřiště pro menší děti se závěsnou houpačkou, 

multifunkční sestavou, pružinovými houpačkami, pískovištěm s herní lavicí a chodníkem. 

Druhé hřiště bylo postaveno u č.p. 4689 a jeho součástí je horolezecká stěna s přemostěním, 

multifunkční sestava, vertikální točidlo i víceúčelové  hřiště včetně oplocení a zámkové 

dlažby.  

 

 

    
 

     Každé nové hřiště na sídlištích přináší radost dětem i jejich rodičům. 

 

 

Vodorovné dopravní značení – jednalo se o nutnou obnovu vodorovného značení, 

které bylo provedeno ze stříkaného a štěrkového plastu na komunikacích v katastru města, 

především pak na přechodem pro chodce v místech, které specifikoval odbor dopravy 

městského úřadu a technické služby města. Tato periodicky prováděná oprava si vyžádala 

investici ve výši 495,8 tisíce korun.    

Venkovní sprchy na Kamencovém jezeře – tato akce byla nutná vzhledem k úpravě 

hygienických předpisů k provozování veřejných koupališť, kdy byla postavena čtyři sprchová 

stání s přívodem studené vody a odtokem do kanalizačních sběračů. Investice činila 1.362,5 

tis. Korun.  

Energetické audity – v rámci energetických úspor bylo zajištěno zpracování 

energetických auditů na 19 objektů v majetku města a zároveň bylo dle uzavřených smluv 

uhrazeno vyúčtování úsporných opatření na objektech mateřských a základních škol. Tato 
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investice, která se průběžně provádí každý rok, vyšla letos radniční pokladnu na 4.603,9 tis. 

Kč.  

Investice do budov městského úřadu - bylo provedeno vyvážení celé otopné 

soustavy objektu č.p. 4602 v ulici Zborovská, včetně nastavení a osazení termoregulačních 

ventilů na jednotlivých otopných tělesech v hodnotě 414,4 tis. korun. V této budově úřadu 

bylo třeba též provést statické zabezpečení, aby  byla prokázána statická bezpečnost vzhledem 

k sedání objektu. Nové technické vybavení úřadu (strukturovaná kabeláž, telefonní ústředny a 

kopírovací stroje) vyšlo na 2.018,6 tis. Kč.  Na radnici na náměstí 1. máje č. 1 byla doplněna 

stávající klimatizační jednotka o nový modul, který zajišťuje normální vnitřní klima 

v zasedací místnosti (323,4 tis. Kč). 

Do modernizace výtahů v Městském ústavu sociálních služeb bylo investováno 

262,2 tisíce Kč. Rekonstrukce interiérů a výměna mobiliáře SKZ s.r.o., kde byl nově 

vybaven secesní salonek v divadle, pokladní blok, zábradlí, schodiště, vyměněny parkety, 

interiérové vybavení přísálí, modernizace sociálního zařízení a zateplení střechy objektu 

kulisárny. Toto zkvalitnění prostředí městského divadla vyšlo městskou pokladnu na 4.282,5 

tis. Kč.  

  Likvidaci ropných produktů z odstavných ploch skládky TKO zajistí lapač ropných 

produktů, do kterého radnice investovala 398,6 tis. Kč.  

Obnova historických památek, do které bylo mohutně investováno v minulých 

několika letech, byla letos zajištěna formou finančního příspěvku římsko-katolické církvi na 

obnovu čp. 2 na náměstí 1. máje. Fara tak získala novou fasádu a byl zde obnoven krov, 

korunní římsy a krytiny. Příspěvek města činil 240 tisíc korun.  

 

 

 

     
 

                            Nová podoba fary na náměstí 1. máje. 
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Na obnovu lobkovického erbu na stropě rytířského sálu na staré radnici si město pozvalo 

akademické malířky a restaurátorky Ludmilu Razimovou a Janu Cibulkovou, které se při této 

práci radily i s památkáři z Ústí n. Labem 

 

 

 
 

Restaurátor Jan Jelínek z Prahy instaloval na nábřeží Chomutovky  další ze soch, které 

postupně dotvoří tento prostor. Tentokrát se jednalo o kopie váz z umělého kamene. Původní 

dekorativní vázy se nacházely na šítu kostela sv. Ducha.  
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Odbor správy majetku města 
 

 Odbor správy majetku města pod vedením  Ing. Vladimíra Záruby řešil řadu záležitostí 

týkajících se správy movitého i nemovitého majetku města. Uskutečnilo se hned několik 

prodejů pozemků pro výstavbu rodinných domů, byl to poslední z pozemků v ul. 

Jasmínová (nad sídlištěm Zahradní) a 20 pozemků v ulici Pod Lesem a Ve Stráni. Tomuto 

prodeji předcházely výpovědi nájemních smluv zahrádkářům, kteří předtím tyto pozemky 

dlouhodobě využívali.  Probíhala též příprava nové lokality na výstavbu rodinných domků 

v lokalitě Filipovy rybníky, kde se plánuje investice města a poté prodej již zasíťovaných 

pozemků.  

 Dlouhá jednání předcházela majetkoprávnímu vypořádání pozemků v areálu 

zooparku, kde se dnes nachází výběh buvolů. Jedná se o další pozemek, který bylo nutné 

vypořádat pro scelení vlastnických vztahů areálu. Pro úplné vypořádání majetkoprávních 

vztahů zbývá vlastnicky dořešit pozemky výběhu ptáků, kde probíhá soudní spor, a pozemek 

pod stavbou stáje pro losy. Pro potřeby připravované výstavby Ahníkovského zámku v areálu 

zooparku byl též prováděno majetkoprávní vypořádání pozemků, které je nutné pro podání 

žádosti o dotaci na tuto stavbu.  

 Další prodaný pozemek poslouží pro výstavbu přístupové komunikace k nově 

budovanému supermarketu LIDL na Písečné, řešily se také vlastnické vztahy k pozemkům 

pro výstavbu kruhového objezdu u supermarketu NORMA na Písečné.  

 Z vlastnictví města byly prodány objekty čp. 5596, 5597 a 5598 – areál bývalé školky 

na Zahradní, kde noví majitelé zřídí bytové jednotky a sportovní centrum. Jednalo se o 

problematický objekt, který byl před prodejem dlouhodobě prázdný a neustále demolovaný 

vandaly. Z vlastnictví města byl též prodán objekt bývalé školky v ul. Pěšina Boženy 

Němcové čp. 3838. Objekt bude sloužit administrativním účelům Severočeských dolů.   

 Po zrušení základní školy na Kamenném vrchu byl do správy odboru převeden další 

objekt, který byl následně nabízen k pronájmu nebo k prodeji. V tomto roce se také řešila 

budoucnost bývalého kina Evropa, které ukončilo svůj provoz na sídlišti Březenecká. Objekt 

byl několikrát nabízen k prodeji a pronájmu, jeho osud byl vyřešen v roce následujícím a to 

uzavřením nájemní smlouvy s občanským sdružením Kuprospěchu, které jej chce využít pro 

volný čas mládeže. Také tento objekt bohužel po dobu shánění nového majitele chátral a 

podléhal vandalismu.   

 V r. 2004 začal odbor správy majetku jednat o převodu uvolněného areálu kasáren na  

Mostecké ulici do vlastnictví města. Převod byl následně dokončen na začátku r. 2005 a 

počítá se zde s výstavbou nového zimního stadionu.  

 V tomto roce bylo rovněž rozhodnuto o budoucnosti menších krytů civilní ochrany, 

které jsou ve vlastnictví města. Kryty budou postupně vyjímány z krytového fondu, budou 

prováděny rekolaudace na skladové a sklepní prostory a následně budou nabízeny do 

vlastnictví majitelem domů, v nichž se nacházejí.   

 
 

 

Odbor dopravních a správních činností  
 
 V rámci organizační změny došlo od 1. 1. 2004 k vytvoření odboru dopravních a 

správních činností, kde pod vedením ing. Bedřicha Rathouského funguje oddělení 

dopravních a přestupkových agend (registr silničních vozidel a evidence řidičů, silniční 

hospodářství, speciální stavební úřad, komise k projednání přestupků v dopravě a komise 
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k projednání obecných přestupků) a oddělení správních činností (evidence obyvatel, 

občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky). 

 Na úseku registru silničních vozidel a evidence řidičů bylo ve správním území 

chomutovského úřadu  ke konci r. 2004 evidováno 60 tisíc vozidel a  42.700 držitelů 

řidičských průkazů (meziroční nárůst přitom činil 3.000). V evidence je 14 autoškol, z nich 

jen 11 svou činnost provozuje. Po vstupu do Evropské unie se začaly vydávat nové řidičské 

průkazy po vzoru Evropského společenství. Jestliže bylo v roce 2003 na úseku řidičů, resp. 

pro žáky autoškol charakteristické nízké povědomí o právní odpovědnosti nabyté po získání 

řidičského průkazu, pak v roce 2004 to byl stav, kdy se žáci objednaní ke zkouškám nejméně 

z 1/4 nedostavili (26% absence). Tímto "technologickým přístupem" se tak zvedla úspěšnost 

zkoušek provedených napoprvé ze 35% (rok 2003) na 52% v roce 2004. Průměr Ústeckého 

kraje pak byl cca 72%. Také se snížil extrém v počtu pokusů jedincem uspět při zkoušce a to 

ze 16 na "pouhých" 11 pokusů v r. 2004. 

V roce 2004 poklesl počet dovezených vozidel o 16% , absolutně pak z 2 046 (v r. 

2003) na 1 726. Celkový počet úkonů provedených na registru silničních vozidel v roce 2004 

byl 25 529, tedy na jednoho úředníka a úřední den cca 60 úkonů. V celé ČR byl pokles 

prodeje nových vozidel za rok 2004 11,1 % a první zaregistrování vozidla o celých 15 %. Tím 

se zhoršil stav v průměrném stáří vozového parku v ČR. Od poloviny října 2004 začal 

registr silničních vozidel (cca o 3 týdny dříve, než byl průměr v ČR) vydávat registrační 

značky s modrým pruhem EU. Česká republika má jeden z nejstarších vozových parků 

v Evropě. Ze statistik Sdružení automobilového průmyslu plyne, že jsme k 1. říjnu 2004 měli 

3,8 mil. osobních vozů, s průměrným stářím 13,5 roku, průměrné stáří všech registrovaných 

vozidel je 16,5 roku. Vozidla starší 15 let tvoří 1/3 vozového parku a průměrný věk samotné 

této skupiny je 23 let. Na 1 nově prodané vozidlo připadá zhruba 1 dovezené, v Evropě je ale 

počet nově přihlašovaných vozidel za rok k celkovému počtu vozidel v evidenci 8 %, v ČR 

jen 4 % vozidel. Dostat se na evropská procenta by znamenalo zvýšit roční prodej nových 

vozů o 200 tisíc, tj. růst v přihlašování vozidel o 30%. 

 Na území okresu Chomutov se v roce 2004 uskutečnilo 1.998 dopravních nehod, při 

kterých 21 zahynulo, 55 utrpělo těžké zranění a 254 zranění lehká. Alkohol byl zjištěn u 111 

nehod. Celkové škody dosáhly výše 72 miliónů korun. Oproti loňsku tak došlo sice o pouhých 

6 nehod více, významně se však zvýšil počet obětí na lidských životech (vloni to bylo 15). 

Celorepublikově přitom šlo v případě úmrtí o nejnižší počet případů za posledních 15 let. 

Přesto u nás oproti nejlepším zemím v EU umíralo dvakrát více lidí.  

 Komise pro přestupky v dopravě obdržela k vyřízení celkem 2.288 přestupků, což je 

sedmiprocentní nárůst oproti loňsku. Zpracováno bylo 1.667 přestupků, z toho 1.373 

projednáno a 294 přešlo do r. 2005. Nejvíce přestupků se týkalo bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu (517), ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (427), na 

úseku dopravy a silničního hospodářství (25) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla (388). Uloženo bylo pokut za 4,12 miliónu korun. Zaměstnanci odboru 

bohužel konstatovali, že s chystanou novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích 

očekávají nárůst byrokracie a prohloubení nemohoucnosti úřadu ve vymáhání práva.        

 Komise pro projednávání obecných přestupků vykonává svou činnost i pro 16 

okolních obcí, s nimiž město uzavřelo smlouvu. Od loňského roku přibylo i projednávání 

přestupků, které byly v pravomoci okresního úřadu (například dle zákona o státní památkové 

péči, na ochranu zvířat proti týrání, o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon a další).  Celkem 

bylo ohlášeno 1.532 přestupků, z roku 2003 jich ještě zbývalo 226. Celkový počet přestupků 

k projednání byl tedy 1.758. Přetrvával problém s předvoláváním občanům k řízení a 

s doručování rozhodnutí komise. Tento stav ostatně charakterizuje i činnost soudů a dalších 

institucí.  Mnoho projednávaných občanů se v místě svého trvalého bydliště vůbec nezdržuje 

a po zrušení tzv. přechodného bydliště nemá komise prakticky žádnou možnost zjistit místo, 
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kde se občan fakticky zdržuje. V naší působnosti je i řada bezdomovců. Velmi vítaná je proto 

spolupráce s městskou policií v případech, kdy je možné jejích služeb při pátrání a při 

předvedení obviněných využít. Komise rovněž spolupracuje s Policií ČR, protože v mnoha 

případech naši přestupci procházejí i trestním řízení.  

 Nejvíce přestupků se týkalo majetku (704), proti občanskému soužití to bylo 490 

skutků, proti veřejnému pořádku pak 93.  Z ostatních to bylo například záškoláctví, které 

přibylo v 94 případech a porušení nařízení a obecně závazných vyhlášek města ve 41 

ohlášených případech. V 6 případech komise řešila porušení zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, v 11 nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les a v 17 jízdu motorovým vozidlem 

po lesní cestě bez příslušného povolení.   

 Za celý rok bylo uloženo pokut za 362.645.50 Kč, celkem přitom bylo sledováno 

3.470 pokut v úhrnné výši 1,795.457 Kč, tj. vč. pokut bývalého okresního úřadu.  

  

 Evidence obyvatel má na starosti městskou evidenci i „okresní“ registr obyvatel. 

Městská evidence vykázala k 1. 1. 2005 stav 50 682 obyvatel, v rámci „okresu“ to bylo 

82.263 ve správním obvodu. Oddělení mělo kromě běžných úkonů na starosti i porovnání 

obou evidencí, kdy bylo prověřeno více jak 51 tisíc karet. Tato činnost do jisté míry upevnila 

pozici města Chomutova s počtem obyvatel nad 50 tisíc.  V průběhu roku se nově přihlásilo 

1.431 osob, úbytek činil  1.399 lidí. V tomto počtu je zahrnuto 535 narozených a 471 úmrtí.  

 Na úseku občanských průkazů bylo vydáno 15.007 těchto dokladů, z toho prvních 

OP bylo 1.176. Zároveň bylo třeba řešit 2.787 přestupků. Cestovních dokladů bylo vydáno  

7.668, z toho nových se strojově čitelnou zónou celkem 6.818. Tyto nové pasy obsahují řadu 

ochranných prvků proti padělání či pozměňování a jsou vyráběny v centrální výrobně dokladů 

v Praze. Strojově čitelná zóna přitom navíc umožňuje rychlejší odbavení na hraničních 

přechodech.  

 Úsek evidence navíc bezproblémově zvládl dvoje volby. Ve dnech 11. 6. – 12. 6. to 

byly historicky první volby do Evropského parlamentu a ve dnech 5. 11. – 6. 11. volby do 

zastupitelstva Ústeckého kraje (jejich výsledky jsem zaznamenala v samostatných 

kapitolách).  

 Na matrice bylo zapsáno 785 nově narozených dětí, které přišli na svět 

v chomutovské porodnici. Manželství bylo uzavřeno celkem 232 x, v 15 případech to byl 

sňatek s cizincem, v jednom případě nezletilého novomanžele a 5 x  se jednalo o sňatek 

církevní.  Rozvod manželství byl zaznamenán v 298 případech (nadále přitom přetrvávají 

dlouhé čekací lhůty na tento úkon u okresního soudu). Zápis úmrtí byl proveden v 875 

případech. Osvojení v 9 případech, určení otcovství v 379 případech, popření otcovství 

celkem 42 x. Ke sňatku rodičů došlo v 84 případech.  Pracovnice matriky ve spolupráci 

s oddávajícími z  řad zastupitelů v obřadní síni radnice uskutečnily také 29 vítání občánků, 7 

zlatých svateb, 33 předání maturitních vysvědčení, výučních listů či diplomů a 7 slavnostních 

zápisů do pamětní knihy města.  

   
 

Odbor životního prostředí 

 
 Na základě výsledků auditu došlo s účinnosti od 1.1.2004 ke změně celkové struktury 

a tedy i názvu odboru životního prostředí a služeb. Cílem této reorganizace bylo oddělení 

výkonu státní správy od samosprávy. Agenda samosprávy byla převedena zejména na odbor 

správy majetku města, kam současně s těmito kompetencemi přešly dvě pracovnice odboru. 

Nový odbor životního prostředí dnes vykonává pouze přenesenou působnost obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností v oblasti životního prostředí. Nadále však pokračovala reforma 
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veřejné správy, která přinesla velký nárůst kompetencí právě obcím s rozšířenou působností. 

Vstup ČR do EU přinesl nové evropské směrnice, které byly začleněny do veškeré legislativy. 

Navíc došlo i k převedení některých kompetencí z krajských úřadů (v oblasti odpadu, ochrany 

přírody, vodního hospodářství, lesního hospodářství a ochrany ovzduší). Největší nárůst 

agendy byl v tomto roce zaznamenán v oblasti rybníkářství, zemědělství, rostlinolékařské 

péče a týrání zvířat.  Odbor dnes například vydává 2000 ks rybářských lístků ročně (nejen 

pro Chomutov, ale též pro rybáře z 24 obcí). V loňském roce to přitom bylo pouhých 100 ks 

lístků, protože tuto agendu z větší části za město vykonával Český rybářský svaz. To již dnes 

není možné. Navíc je vlastní proces vydávání rybářských lístků díky nové legislativě 

komplikovanější.  

 Obdobně je to u zemědělců, kdy je registrace jednak podstatně složitější (probíhá ve 

správním řízení) a navíc město registruje cizince a právnické osoby, které se v minulosti 

zapisovali do obchodního rejstříku. V oblasti týrání zvířat a rostlinolékařské péče se jedná 

zejména o sankce, řešení přestupků, odebrání týraného zvířete do náhradní péče. Nárůst této 

agendy vedl k rozšířen počtu pracovníků o jednoho zaměstnance. 

 Na úseku ochrany přírody a krajiny bylo letos povoleno kácení stromů pro přístavbu 

Globusu, rekonstrukci bývalého pivovaru v Mostecké ulici, výstavbu kruhového objezdu na 

komunikaci I/13 u Baumaxu a rekonstrukci schodiště u Gymnázia Chomutov. Zároveň byly 

za pokácené stromy uloženy náhradní výsadby a to v rámci ozelenění jednotlivých staveb – 

v případě Gymnázia to byla výsadba v arboretu této školy, za pokácené stromy v areálu 

pivovaru byla doplněna výsadba v uličním stromořadí v Lipské ulici.  

 Na úseku ochrany významných krajinných prvků byla vydána souhlasná stanoviska 

k těmto akcích:   

- zásah do rybníka Šichtův důl v rámci jeho sanace 

- zásah U Filipových rybníků v souvislosti s výstavbou rodinných domů v jeho blízkosti 

- úpravy vodních toků Chomutovka, Bílina, Hačka, Srpina a Hutní potok v rámci 

protipovodňových opatření 

-  revitalizace rybníků v Blatně, v k.ú. Pohraniční a k.ú. Menhartice, v Kalku, Hošnici, Okříně 

a Sušanech. 

 Dalším výsledkem práce ochránců přírody na městském úřadě bylo vyhlášení nových 

památných stromů a to: Hasištejnské lípy, Lípy u kostela v Blatně, Lípy v Místě na hřbitově, 

Dolního úbočského smrku a Horního úbočského smrku. Dále byla provedena analýza stávající 

dokumentace územních systémů ekologické stability lokální úrovně pro území spadající pod 

správu obecního úřadu s rozšířenou působností a byl zpracován nový návrh lokálního systému 

ekologické stability v souladu s novou metodikou. 

 Na úseku myslivosti uspořádal odbor životního prostředí ve spolupráci s Okresním 

mysliveckým spolkem přehlídku trofej spárkaté zvěře ulovené v uplynulé sezóně. Tato 

přehlídka se uskutečnila na zámku Červený hrádek ve spolupráci s městem Jirkov. 

Vystavovány byly trofeje nejen z honiteb Chomutovska, ale rovněž Kadaňska. Celkem bylo 

vystaveno 252 trofejí jelena evropského, 273 trofejí srnce obecného, 14 trofejí jelena siky, 7 

trofejí muflon a 3 trofeje daňka skvrnitého. 

 Na úseku vodoprávního úřadu  uspořádal odbor školení „Projednání ochrany před 

povodněmi ve správním obvodu MěÚ Chomutov“. Při jeho přípravě spolupracoval s Povodím 

Ohře s.p. Chomutov, kdy vlastní školení probíhalo v prostorách tohoto podniku. Mezi 

přizvanými byla celá povodňová komise města Chomutova, starostové správního obvodu 

MěÚ Chomutov, Zemědělská vodohospodářská správa a samozřejmě zástupci Povodí Ohře 

s.p. Odborný výklad z oblasti ochrany vod před povodněmi provedl vedoucí pracovník 

vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. V tomto roce byl také dokončen Povodňový 

plán správního obvodu obce s rozšířenou působností. Následně byl předložen správci povodí 
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k odborného stanovisku a v souladu s vodním zákonem byl povodňovým orgánem kraje 

potvrzen soulad věcné grafické části tohoto plánu s plánem správního obvodu kraje.   
 I když došlo v posledních letech ke zlepšení ovzduší díky snížení emisí tuhých látek a 

oxidu siřičitého z velkých zdrojů znečišťování, jsou města Chomutov a Jirkov ministerstvem 

životního prostředí zařazena do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Překročeny jsou totiž 

limity a meze tolerance prachových částic. Proto bylo pro odbor životního prostředí stěžejní 

odsouhlasení společné žádosti obou měst na zpracování Územního programu snižování 

emisí a imisí. Výhodou společného zpracování, které posvětily rady obou měst, je úzká 

souvislost zatížení emisemi a emisemi, i snížení nákladů na zpracování programu. Ten se pak 

stane i společným podkladem pro Územní plán sídelního útvaru Chomutov a Jirkov. Program 

přitom poslouží i jako informační zpráva pro Evropskou komisi o plnění rámcové směrnice o 

ovzduší a bude tak vytvořen zásobník konkrétních projektů a opatření, které budou prioritní 

jak z pohledu ochrany ovzduší, tak i rozvoje města. Součástí programu bude i vytvoření 

akčního programu pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Předpokládaná cena 

programu činí 800 tisíc korun, dotační příspěvek Státního fondu životního prostředí přitom 

uhradí 60 procent nákladů.    

 

 

Živnostenský úřad 

 
 Vedoucí tohoto odboru ing. Vladimír Dědeček při svém hodnocení uplynulého roku 

konstatoval, že oblast živnostenského podnikání prošla opět řadou změn. Živnostenský zákon 

byl v roce 2004 sedmkrát novelizován (celkově 79 x od 1. 1. 1992, kdy nabyl účinnosti) a 

patří tak mezi nejčastěji se měnící zákony.  

 Živnostenský úřad evidoval ke konci roku celkem 12.361 osob oprávněných 

provozovat živnost, které byly držiteli 21.888 živnostenských oprávnění. V tomto roce bylo 

vydáno 1.371 nových oprávnění, což je nejvíce od roku 2000. Na žádost podnikatelů bylo 

zrušeno více jak 500 živnostenských oprávnění, tolik nebylo zrušeno nikdy v novodobé 

historii živnostenského úřadu.  

 Rok 2004 byl významný i z hlediska uložených pokut, celkem bylo uloženo 

blokových pokut za více jak 400 tisíc korun, a více jak 1 milión korun ve správním řízení. 

Příčinou byly častější kontroly vietnamských tržišť a častější zjištění neoprávněného 

podnikání.    

 

Stavební úřad 

 
 Stavební úřad vykonával správní činnost kromě správního území Chomutov také pro 

okolní obce – Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, 

Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Výsluní a Všehrdy – 

to je celkem 53 katastrálních území. Pro uvedené správní území vydávali pracovníci 

stavebního úřadu různé typy rozhodnutí, které se týkaly stavební činnosti – územní 

rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změnách užívání a 

prováděli státní stavební dohled, na základě jehož výsledku projednávali přestupky proti 

stavebnímu zákonu.  

 Stavební činnost v okolních obcích se týkala zejména výstavby inženýrských sítí 

v lokalitách vytypovaných pro výstavbu rodinných domů i vlastní výstavbu rodinných 

domů. V Chomutově byla stavební činnost občanů směřována zejména na úpravy bytů 

v osobním vlastnictví – úpravy bytových jader, výměna oken apod. Rovněž pokračovala 

výstavba rodinných domů a stavební úpravy stávajících. 
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 Z významných průmyslových staveb byla dokončena výstavba I. části závodu 

společnosti EATON v průmyslové zóně Nové Spořice, přístavba výrobní haly HS 

UMFORMTECHNIK v lokalitě průmyslové zóny Severní pole (Pražská ulice), bylo vydáno 

územní rozhodnutí pro výstavbu kompletačního závodu NAIL FACTORY EUROPE. 

Stavební úřad se svými rozhodnutími podílel na rozšíření provozu v areálech společnosti 

RESTAMO, PARKER HANIFIN. 

 Od 1. 1. byla na stavební úřad předána agenda, týkající se památkové péče. 

 

 

                
 

                        Vítanou proměnou svého vzhledu letos prošel i kostel sv. Ducha. 

 

 

 

 Důležitým momentem bylo zahájení spolupráce s odborem informatiky na přípravě 

elektronického archivu, jehož úkolem bude vytvořit možnosti získávání informací z archivu, 

aniž by bylo nutné složitě vyhledávat jednotlivé akce ve fyzickém archivu. Elektronický 

archiv bude obsahovat elektronickou formu všech dokladů rozhodnutí a zejména 

projektových dokumentací, vše bude neskenováno. Nahlížení do takového archivu pak bude 

umožněno nejen pracovníků stavebního úřadu, ale i dalším pracovníkům úřadu, kteří pro svou 

činnost stavební dokumentaci potřebují. Služba přijde vhod i případným dalším zájemcům, 

kdy bude možné bezprostředně poskytovat potřebné podklady.  

    

Odbor školství a kultury 

 
 Na úseku odboru školství a kultury byla věnována stále větší pozornost propagaci 

města a cestovního ruchu. Ve dnech 8. 11. ledna se Chomutov již podruhé zúčastnil 

mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2004 v Brně a to 

v rámci expozice Ústeckého kraje. 12. – 15. února navázal středoevropský veletrh cestovního 

ruchu HOLIDAY WORLD v Praze, kterého se město účastní již pravidelně. Návštěvníci si 

tak kromě řady informací mohli odsud odnést i nově aktualizovaný tříjazyčný Průvodce 
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královským městem, ve kterém přibyly nové fotografie (zejména letecké snímky).  Město se 

také prezentovalo ve velkém množství časopisů a publikací souvisejících s cestovních ruchem 

a vydalo další propagační brožury a předměty. Některé z nich již byly věnovány 

nadcházejícímu výročí pro rok 2005, kdy si připomeneme 400 let svobodného královského 

města. V listopadu se pak město prezentovalo v rámci Dne regionů na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu MADI 2004 také v Praze. Kromě toho odbor školství a kultury spolupořádal 

akce jako je Mezinárodní den památek a sídel a Dny evropského dědictví, kdy je kromě běžně 

přístupných památek zpřístupněna také klenotnice a kancelář starostky na radnici.  

 

 

                
 

V závěru Velké ceny města Chomutova v tanci předává ceny vítězným párům vedoucí odboru 

školství a kultury Dagmar Mikovcová (uprostřed), vpravo starostka města Ivana Řápková. 

 

 Oddělení kultury rovněž zabezpečovalo návštěvy zástupců partnerských měst a 

následně úzkou spolupráci na projektech PHARE, především na tradičních akcích města. 

Hlavním pořadatelem bylo město u těchto akcí: Reprezentační ples města Chomutova, 

Chomutovské slavnosti 2004, Koncerty dechových hudeb v městském parku, Den veteránů, 

Vánoční tradice Krušnohoří 2004 – rozsvícení vánoční výzdoby města, Velká cena města 

Chomutova – tradiční soutěž ve společenském tanci, Silvestrovská párty na náměstí l. máje. 

Pracovnice odboru se rovněž podílely na přípravě návštěvy prezidenta republiky dne 30. 3., 

zajištění akce Kinematografu bratří Čadíků ve dnech 9. – 15. 7. či spolupořádání Hubertovy 

jízdy. (Průběh několika akcí jsem podrobněji zaznamenala v samostatných kapitolách této 

kroniky).  

 Odbor školství a kultury organizačně rovněž zajišťuje činnosti komise pro podporu 

občanských aktivit a komise výchovy a vzdělávání, ve kterých pracují zastupitelé města i 

zástupci veřejnosti. Podklady komise pak procházejí schvalovacím procesech v radě a 

v zastupitelstvu města, kde se rozhoduje o konkrétní výši přidělených finančních prostředků 

na činnost organizací a na jednotlivé akce. Začátkem roku bylo mezi osm podporovaných 

sportů (lední hokej, fotbal, plavání, národní házená, softball, judo, zápas, basketbal) ve městě 

rozděleno celkem 8.865 tis. Kč. Na činnost ostatních sportů pak bylo v průběhu dubna 
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rozděleno celkem 1.536 tis. Kč, přičemž požadavky od jednotlivých klubů zněly na více než 4 

milióny korun. V průběhu roku se komise zabývala celkem 106 projekty, z nichž 28 bylo 

zamítnuto z důvodu nesplnění zásad pro poskytování dotací či na doporučení kontrolního 

výboru. Na projekty bylo rozděleno 1.217.750 Kč (žádosti jednotlivých organizací přitom 

zněly na 2.451.881). Tato částka byla větším dílem rozdělena do oblasti školství a kultury 

(651 tis. Kč), na konkrétní  sportovní akce pak město přispělo celkem 437.750 korunami. 

Projekty z oblasti zdravotnictví a sociální byly dotovány celkem 129 tisíci korunami.   

 Oddělení školství  mělo na starosti rozpočet pro kapitolu školství, který byl stanoven 

ve výši 250.341 tis. Kč. Po úpravách byla jeho výše 268.627 tis, čerpáno bylo 268.682.749 

Kč. Ke dni 31. 8. 2004 byla zrušena Základní škola Chomutov, Kamenná 5250. Počet 

základních škol se díky úbytku počtu dětí zredukoval na 9, dále zůstávají 2 zvláštní školy, 1 

pomocná, 1 speciální a 1 umělecká škola. Mateřské školy navštěvovalo ve školním roce 

2003/2004 1.427 dětí, základní školy 5.066 žáků, zvláštní školy a školu pomocnou pak 396 

dětí. Školy získávaly z městského rozpočtu nejen peníze na svůj provoz, město s nimi 

spolupracovalo i při akcích jako byla například Mateřinka ve dnech 10. a 11. 3. v městském 

divadle, vystoupení pěveckých sborů škol v kostele sv. Kateřiny či dopravní soutěž pro mladé 

cyklisty – zde se mohla z oblastního kola postoupivší Základní škola na Písečné pochlubit 8. 

místem v rámci republiky.  

 Pod vedením radního Mgr. Pavla Markvarta pracovala komise pro výchovu a 

vzdělávání. V průběhu roku se sešla celkem desetkrát a připravovala důležité materiály na 

úseku školství jako je Koncepce vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Chomutově do roku 

2010 a 3. krok optimalizace ve školství.    

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo v letošním roce přijato 8.315 žádostí o 

dávky a služby sociální služby, což je o 1.979 žádostí více než v roce předchozím. Vydáno 

bylo celkem 19.013 rozhodnutí, což je o 1.653 více než v loni. Celkem bylo vyplaceno 

161,674.468 Kč, tj. o 5,408.199 Kč více než v roce předchozím. Z toho největší nárůst byl 

zaznamenán u dávek sociální péče pro zdravotně postižené (o 656 žádostí), u samostatně 

nezaměstnaných (o 758 žádostí) a rodin s nezaopatřenými dětmi (o 714 žádostí).  

Na oddělení sociálně právní ochrany dětí  bylo založeno 575 spisů nezletilých dětí, 

což znamená rovněž nárůst a to o 32 případů. Do péče budoucích osvojitelů a osvojitelů bylo 

svěřeno 12 dětí (o 6 více než vloni). Do péče jiných osob než rodičů, tj. včetně pěstounské 

péče bylo svěřeno celkem 39 dětí. Pracovnice oddělení sledovaly 112 dětí, nad jejichž 

výchovou byl nařízen soudní dohled. V 908 případech byly pracovnice odboru ustanoveny do 

funkce kolizního opatrovníka, v 1.227 případech zastupovaly nezletilé děti u soudu, na policii, 

notářství či přestupkové komisi. Přímo v rodinách bylo provedeno 2.826 sociálních šetření, na 

každou pracovnici tak připadlo 240 sociálních šetření.  

V letošním roce došlo k poklesu nahlášených podezření z týrání a zneužívání dětí. 

Nahlášeno bylo celkem 6 případů, kdy se na týrání podíleli z poloviny rodiče, z poloviny pak 

jiní členové domácnosti. Dále byl nahlášen 1 případ psychického týrání, na kterém se podíleli 

členové domácnosti. Sexuální zneužívání se řešilo v 10 případech, v jednom případě bylo 

způsobeno přímo rodičem, 2x členy domácnosti a 7x jinou osobou.  

Na úseku kurátorů pro mládež bylo řešeno celkem 634 nezletilých dětí, což znamená 

nárůst oproti loňsku o 77 dětí. Z toho 46 procent dětí bylo ve věku 15-18 let, z toho 36 

procent dívek, v nižší věkové skupině to bylo 29 procent dívek. Došlo bohužel i k mírnému 

nárůstu trestné činnosti, v 53 procentech jí činily děti ve věku 15-18 let (dívky v 18ti 
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procentech), ve věku do 15 let činily dívky pouze 10 procent. Přestupků spáchalo celkem 147 

dětí ve věku 15-18 let, dívky tvořily 18 procent.  

K většímu nárůstu došlo u výchovných problémů, téměř o 80 případů, celkově bylo 

řešeno 390 dětí, z toho 47 procent ve věku 15-18 let. I když všeobecně přetrvává názor, že 

děti s problémy pocházejí z neúplných rodin, není tomu poslední dobou tak. Naopak v péči 

kurátorů převažují děti z rodin úplných. Pouze 26 procent dětí bylo z neúplné rodiny, 25 

procent z rodiny nově vytvořené nebo tvořené druhem či družkou a ve 37 procentech případů 

z rodiny úplné. Příčiny nelze jednoznačně určit, většinou ale rodiče nevěnují dětem dost času, 

ty se pak toulají v partách, mnoho mladistvých se nepřipravuje na budoucí povolání, jsou 

pouze uchazeči o zaměstnání a mají přemíru volného času.  

Pracovnice oddělení péče o děti neřešily jen vzniklé problémy, ale připravily hned 

několik preventivních akcí. Byly to besedy na téma práva a povinnosti dětí na 4. ZŠ 

Chomutov, studentkám Zdravotní školy Chomutov zas byla věnována témata týkající se 

výchovy k rodičovství a manželství, sociálnímu zabezpečení v ČR či práv a povinností rodičů. 

V rámci prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku byla uskutečněna beseda 

s dětmi na MŠ Palackého ulice, kde děti malovaly do předtisků, který obrázek je správný (děti 

se dnes bohužel mohou setkat s odhozenými injekčními stříkačkami narkomanů na místech, 

kde si hrají, je proto třeba je varovat již v tomto věku). 

 

 

 

 
 

 

          Smutná realita současnosti, před kterou je třeba děti varovat.  

 

 

Péče byla věnována i pěstounským rodinám, pro které je pravidelně pořádáno 

víkendové setkání ve Starých Splavech. Jedná se o společnou akci s Magistrátem města 
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Mostu, Městským úřadem v Kadani a v Litvínově. V rekreačním středisku se tak 10. - 12. 9. 

setkalo 17 pěstounských rodin ze dvou okresů s dětmi ve věku od 3 do 18 let. Děti i rodina 

přitom dostaly nejen drobné dárky, ale mohli s přizvaným odborníkem řešit své problémy. U 

dospívajících je to zejména problematika drog, záškoláctví, trestné činnosti, přípravy na 

povolání, vztahů k vlastním rodičům i vztahů v náhradní rodině.  Některé děti se poté svěřily, 

že si poprvé mohli mezi svými vrstevníky popovídat o věcech, které je trápí, aniž by se jim 

někdo smál, protože všichni jsou na tom stejně. Na odborníka se mohli individuálně obracet i 

rodiče. Pro všechny pak bylo připraveno i dostatek zábavy – cesta za pokladem, sportovní 

olympiáda, malování, zpívání s kytarou u táboráku. Vznikla tak i nová přátelství, která do 

budoucna jistě pomohou při zdolávání překážek, se kterými se v náhradních rodinách všichni 

potýkají.      

Pěstounské rodiny se pak opět sešly na Mikulášském setkání, které se uskutečnilo ve 

Středisku kulturních a knihovnických služeb. Děti i rodiče obdivovaly vystoupení dětí 

z taneční školy Stardance, umění kouzelníka i dovednosti dětí z rodin, které našly odvahu 

k vystoupení na pódiu. Příjemným zpestřením programu bylo předčítání zbrusu nové pohádky 

O ledové královně z Krušných hor, kterého se ujala autorka Jiřina Rothmereiová. Velkému 

zájmu se pak těšil malíř Václav Suchopárek, který jednotlivé děti portrétoval. Kresby (na 

snímku) si pak děti odnesly domů. Odměnou všem pak byly spokojené úsměvy dětí, které ve 

svém životě už zažily mnohá traumata. Sociální pracovníci pod vedením Heleny Veselé 

přitom mají s chomutovskými pěstouny velmi dobré zkušenosti, ještě se nestalo, že by se dítě 

vracelo do původní – nefunkční rodiny. Roli pěstounů přitom někdy zastávají i příbuzní 

biologických rodičů. Děti často zůstávají v těchto rodinách i po dosažení zletilosti.   
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Činnost rady města  
 
 Tuto kapitolu jsem vytvořila z tiskových zpráv, které radnice poskytovala všem 

médiím a zároveň samostatně zveřejňovala na internetových stránkách města. Záležitosti, 

které se po projednání v  radě schvalovali poté v zastupitelstvu města, jsou podrobněji 

zaznamenány až  kapitole věnované činnosti zastupitelstva.     

 

 

Jednání RM dne 5. ledna 2004  

   
 Rada města schválila uzavření smlouvy se společností Kovošrot Děčín a.s. na 

odstraňování vozidel s ukončenou životností – autovraků.  

  Rada města se zabývala pojištěním majetku města Chomutova. Schválen byl 

aktualizační dodatek  k pojistné smlouvě. Celková pojistná částka nemovitého majetku pro 

rok 2004 činí 9 107 100 000 korun. Celková pojistná částka movitého majetku pro letošní rok 

činí 1 374 520 000 korun.  Město uzavřeno pojistnou smlouvu s pojišťovnou  Kooperativa a.s. 

na další pojistné období do roku 2005. 

 

 

Jednání rady města dne 12. ledna 2004  

 
 

Radní schválili přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou Merkur při splnění 

podmínek těm občanům, kteří pochází z jiného města či obce. Doposud bylo vyhověno 

v pořadníku chomutovským lidem, kteří předávají byt městu zpět do bytového fondu. 

Vzhledem k tomu, že v Chomutově dochází v současné době zároveň k prodeji bytového 

fondu, stává se, že lidé původně zařazení do pořadníku nemají o přestěhování do domu 

s pečovatelskou službou už zájem, protože si koupí byt a nechtějí  využívat pečovatelskou 

službu, která je podmínkou přidělení bytu v Merkuru. Protože má městský úřad ve stávajícím 

pořadníku také zájemce z jiných měst – převážně ze sousedního Jirkova, rozhodl se jim v této 

žádosti vyhovět. Jedná se o lidi, kteří mají v Chomutově své příbuzné a chtějí se tudíž 

přestěhovat blíže k nim. V současné době je v Merkuru volných 40  bytů z celkového počtu 

156 bytovek. Ze čtyřiadvaceti bezbariérových bytů jsou k dispozici ještě čtyři.  

    Radní schválili postup pracovní skupiny ustanovenou pro regeneraci dětských hřišť 

na území města Chomutova, která rozhodla o regeneraci zdejších hřišť na rok 2004 

s výhledem do roku 2008. Pracovní skupina místním šetřením zjistila, že většina herních 

prvků ve městě je na hranici své životnosti. Je proto nutné z rozpočtu města pravidelně 

vyčleňovat finanční částky  potřebné na regeneraci hřišť.  V roce 2004 vzniknou v rámci akce 

Duhová hřiště v lokalitě na sídlišti Březenecká u experimentu a v Holešické ulici dvě hřiště, 

na které město obdrží dotaci ve výši dvou miliónů korun. Další hřiště by měla vzniknout 

v letošním roce na Kamenném Vrchu, na Zahradní, sídlišti Zdeňka Štěpánka a na sídlišti 

Kadaňská. Na ty město vyčlenilo v letošním rozpočtu částku 1 milión korun. Původní počet 

169 hřišť s pískovištěm a 46 hřišť bez pískovišť by se měl snížit o 49 lokalit. Rušit se však 

budou vždy jen ty lokality, které nejsou využívané a již dávno nefunkční nebo které kdysi 

vznikly v bezprostřední blízkosti u silnice.  
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Brzy následovalo otevření Duhové hřiště na Březenecké  za účasti sponzorů – Nadace Duhová 

energie (aktivita ČEZ) a starostky města.  

 

 

 

                        
 

 

 

  

 Jednání rady města dne 19. ledna 2004 
  

Rada města vyhlásila granty pro následující oblasti:   zpřístupnění školních hřišť pro 

neorganizovanou širokou veřejnost,  volnočasové aktivity předškolních a mladších školních 

dětí, enviromentální výchova, literatura, divadlo a film zblízka a letní prázdninové kulturní 
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projekty pro širokou veřejnost. Zároveň byla na internetových stránkách města vyhlášena 

pravidla  pro přidělení grantů. 

Radní vzali na vědomí zprávu  o činnosti komise pro podporu občanských aktivit za 

rok 2003. Tato komise je poradním orgánem Rady města Chomutova, řídí se Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu města a předem projednává podané žádosti o dotace. Komise, 

která má celkem jedenáct členů z řad zastupitelů, radních a veřejnosti, se od svého zvolení 

v prosinci roku 2002 do konce loňského roku  sešla celkem 15x. V listopadu komise 

uspořádala seminář pro veřejnost, který měl seznámit potencionální žadatele s problematikou 

dotací.  Zúčastnilo se jej celkem 80 subjektů či organizací. Z prostředků města bylo v loňském 

roce celkem rozděleno 7 913 700 korun. Na ostatní činnosti a projekty komise rozdělila 2 686 

844 korun. V roce 2003 nebyly vyhlášeny žádné granty. Vyhodnotilo se celkem 103 projektů, 

z toho jich bylo osmnáct zamítnuto z důvodu  nesplnění zásad. Na projekty bylo rozděleno 

celkem v oblasti školství a kultury, sportu a v oblasti zdravotnické a sociální celkem 1 007 

500 korun.  

     

 

Jednání rady města dne 26. ledna 2004 

 
Radní schválili změnu plánu zimní údržby pro rok 2003 – 2004 a uložili řediteli 

Technických služeb města Chomutova zajistit ihned zimní údržbu na všech 69 autobusových 

zastávkách  a zároveň  přístupových cest  k vozovce v našem městě. Podle původního plánu 

technické služby zodpovídaly za úklid zastávek jen v centru města a dopravní podnik za ty 

sídlištní. Vzhledem k tomu, že dopravní podnik nezvládl se svou technikou v dostatečné míře 

tyto zastávky odklízet, rozhodli nakonec radní o této změně. 

  Radní projednali problematiku projektu Natura 2000 a vyjádřili nesouhlas s 

vyhlášením významné ptačí oblasti Kovářská – Novodomské rašeliniště v rámci soustavy 

Natura 2000. Vyhlášením by došlo k omezení vlastnických práv a rozvojových programů 

dotčených území. Nesouhlasné stanovisko bude zasláno Ministerstvu životního prostředí, 

Parlamentu ČR a příslušným senátním výborům.  
  

  

Jednání rady města dne 2. února 2004 
 

 

Radní projednali souhrnný přehled agend registru silničních vozidel a souvisejících 

činností odboru dopravy a silničního hospodářství za loňský rok.  Ze statistiky například 

vyplývá, že v loňském roce bylo vydáno 2560 řidičských průkazů a 582 mezinárodních ŘP. 

V našem správním území je podle aktuálního stavu 39 850 držitelů ŘP, dalších 1398 průkazů 

vlastní cizinci. Veškerých řidičských oprávnění u všech typů řidičských průkazů je 197 873. 

Je rovněž evidováno 1465 lidí – neřidičů, kteří ač nevlastní řidičský průkaz, byli přesto 

silniční kontrolou zajištění při řízení vozidla. Ze statistických údajů odboru dopravy a služeb 

navíc bohužel vyplývá, že napoprvé uspěje při zkouškách v autoškole pouhých 35 procent 

absolventů autoškol. Průměr Ústeckého kraje činí 72 procent.    

  Radní města schválili záměr místního umělce Josefa Švancara, který nabídl v jedné 

z lokalit u nedávno pokácené lípy u supermarketu Lidl vytvořit pískovcovou sochu s názvem  

Kořeny. Radní proto uložili městskému  architektu  Janu  Pachnerovi ve spolupráci  

s umělcem připravit veřejnou prezentaci pro širokou veřejnost ve vestibulu městského úřadu 

na Zborovské ulici, kde bude vystavena  maketa   připravovaného  sochařského  díla.  

Výsledky prezentace pak budou předloženy zastupitelům.  Rada města pověřila v prosinci 

loňského roku architekta Jaroslava Pachnera, aby  posoudil tento záměr jak z hlediska  
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estetického, tak i urbanistického a technického. Podle jeho názoru je umístění uměleckého 

díla v  prostorách pokáceného stromu vzhledem k množství rušivých prvků nevhodné, navíc 

zmíněné místo sousedí s parkovištěm. Architekt proto navrhnul další dvě jiné varianty na 

umístění.  

 

Jednání rady města dne 9. února 2004 

  

Radní projednali informativní zprávu ohledně zápisu dětí do 1. tříd základních škol a 

1. tříd pomocných a zvláštních škol s třídami pomocných škol na území města Chomutova. 

K letošním zápisům přišlo celkem 472 dětí, což je o 49 dětí méně než v roce minulém. Jedná 

se o takřka osmdesátiprocentní naplněnost  všech zdejších škol. Odloženou školní docházku 

má navíc  123 školáků, což je o třiadvacet dětí více než v roce 2003. V tomto školním roce 

navštěvuje chomutovské školy celkem 5462 dětí.  

  Radní vzali na vědomí zprávu o regeneraci Žižkova náměstí v Chomutově a uložili 

vedoucímu odboru rozvoje a investic města zajistit přípravu a postupnou realizaci. V rámci 

programu městské památkové zóny  Chomutov byl splněn v roce 2000 základní úkol 

vymístění autobusového nádraží z historického centra města. Dořešení plochy Žižkova 

náměstí je zakotveno v  návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny Chomutov, který 

by měl být schválen v září 2004. Zde je navržen dlouhodobý výhled využití. Jako 

nejoptimálnější se v současné době jeví úprava náměstí s maximální možnou výsadbou 

vzrostlé zeleně a parkovými úpravami doplněné parkovacími místy v terénu.  

 

 

 

               
 

Projednávání zprávy o regeneraci Žižkova náměstí, zleva radní: Mgr.Miloš  Zelenka, MUDr. 

Džamila Stehlíková, předkladatel ing. arch Jaroslav Pachner a dále radní: Mgr. Pavel  

Markvart, Ing. Jan Řehák a Jindřich Stádník. 
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Současná podoba Žižkova náměstí.  

 

   Radní projednali jednotlivé programy prevence kriminality na rok 2004.  Prioritou 

pro letošní rok je v oblasti situační prevence integrovaný záchranný systém, propojení 

městského kamerového systému s Policií ČR, v oblasti sociální prevence se jedná o prevenci 

kriminality mládeže, prevence související s drogami apod. Radní posoudili celkem 13 

projektů, které předložil odbor rozvoje a investic města Chomutova, Městská policie 

Chomutov, občanské sdružení Cíl, obě zdejší zvláštní školy, Středisko knihovnických a 

kulturních služeb Chomutov a  soukromé gymnázium Chomutov. 

  Radní schválili pravidla pro vyhlašování a přidělování grantů rady města 

Chomutova a jmenovali  za členy poroty grantové soutěže radního Pavla Markvarta, Miloše 

Zelenku a radní Džamilu Stehlíkovou. Některé projekty mají spíše charakter  projektu, 

některé spíše charakter činnosti.  Doporučení poroty bude poté předloženo ke schválení Radě 

města Chomutova.  

  

 Jednání rady města dne 1. března 2004  

   

Rada města odložila řešení doporučená bytovou komisí a uložila místostarostovi 

Rudolfu Kozákovi zpracovat pravidla pro přidělování sociálních bytů v mimořádných 

životních situacích. Radní dospěli k tomuto požadavku poté, co usoudili, že přidělování bytů 

formou pořadníku v kombinaci s přednostními řešeními pro občany v obzvlášť tíživé situaci 

přestává být funkční. Město disponuje stále menším počtem bytů, loni jich přes pořadník 

přidělilo jen dvacet sedm. Rada také zamítla návrh bytové komise na metodiku odpouštění 

penále, a to s ohledem na nadcházející působení firmy, která bude pro radnici vymáhat dluhy 

na nájemném v bytech a nebytových prostorách města. 

  Rada města projednala doplněný investiční program 2004 a doporučila jej 

zastupitelům ke schválení v plném rozsahu. Již v prosinci minulého roku byly schváleny akce 
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za zhruba 70 mil. Kč, nyní se projednávají akce za dalších 85 milionů Kč. Intenzivně při nich 

budou čerpány dotační tituly, především programy Regenerace panelových sídlišť a Rozvoj 

severozápadních Čech a ostravského regionu. Největší částku si vyžádá záměr Regenerace 

sídliště Březenecká (u experimentu), kde se počítá s proinvestováním 23 milionů Kč, zvláštní 

kapitolou bude výměna cirkulačního potrubí v městských lázních a také dokončení osazení 

radiátorů topné soustavy termoregulačními ventily, tak jak to vlastníkům nemovitostí ukládá 

zákon č. 406/2000 Sb. 

  Rada města projednala informativní zprávu o stavu veřejné zeleně v Chomutově a 

schválila plán výsadeb a ošetřování dřevin pro rok 2004. Součástí zprávy jsou například 

výčty pokácených stromů a keřů, nově vysázených dřevin a stromů ošetřených stromolezecky. 

Právě požadavek na bezpečné stromy se stal prioritou péče o zeleň. K péči o stromy přispívá i 

začlenění výpočetní techniky prostřednictvím zakoupení a instalace programu VIRIDIS, 

umožňujícího kontrolu bezpečnosti stromů ve vybraných uličních stromořadích.  

  

  

 Jednání rady města dne 15. března 2004  

  

  

  Rada města Chomutova projednala zprávu poroty grantové soutěže a schválila ji 

včetně přidělení finančních prostředků grantů rady města. Do soutěže bylo předáno celkem 

třiadvacet přihlášek, z nichž porota navrhla radě města přidělit finanční prostředky z grantů 

rady města celkem deseti žadatelům v celkové výši 160 000 korun. Dva uchazeči obdrží 

finance v rámci grantu Zpřístupnění školních hřišť pro neorganizovanou  širokou veřejnost, tři 

uchazeči na volnočasové aktivity předškolních a školních dětí. O grant s názvem 

Environmentální výchovy projevilo zájem pět organizací, o Letní prázdninové kulturní 

projekty jeden uchazeč.   

Radní doporučili zastupitelům schválit rozdělení dotací podporovaným sportům 

z rozpočtu města Chomutova v celkové výši 8 865 000 korun. Veškeré žádosti na letošní 

rok  byly předloženy v řádném termínu a v souladu se Zásadami pro podporované sporty. 

Zároveň žadatelé předložili vyúčtování za loňský rok a v době podání neměl žádný ze 

sportovních klubů dluh vůči městu. Při rozdělení dotace přihlížela komise pro podporu 

občanských aktivit k finanční náročnosti jednotlivých sportů, k republikovému zařazení do 

soutěží a k divácké a mediální sledovanosti.  Radní doporučili   Klubu ledního hokeje 

3,540.000 korun,  softballu 320.000 korun, oddílu zápasu 670.000 korun,  klubu juda 155.000 

korun, národní házené 340.000 korun, oddílu plavání rovněž 340.000 korun. U těchto klubů 

došlo oproti roku 2003 k navýšení dotace v souladu s celkovým zvýšením rozpočtu. U 

fotbalového  klubu se částka oproti loňskému roku snížila  o 210.000 korun a to vzhledem  k 

sestupu do nižší soutěže, tedy na celkovou částku 1,500.000 korun. U basketbalového klubu 

byl naopak zohledněn postup do nejvyšší soutěže a radní mu doporučili částku 2,000.000 

korun. 

  Radní schválili dotaci z rozpočtu města 20 subjektům v celkové výši 301 500 korun a 

neschválili dotace pěti subjektům z důvodů nedodržení termínu při podání žádosti nebo 

nesplnění  Zásad pro poskytování  dotací.  

  Rada města doporučila zastupitelům schválit příspěvek na úhradu části nákladů 

spojených s provozem lékařské ambulantní pohotovostní péče pro Nemocnici  Chomutov  

ve  výši do 150.000 korun pro letošní rok, která by byla účelově poukázána  na provozní 

náklady ordinace, jako energie, popřípadě  služby spojené s provozem ordinace ambulantní 

pohotovostní péče.  
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Jednání rady města dne 15. března 2004  

 

  Radní rozhodli o nájmu podniku společnosti Teplo s.r.o., a zároveň o vyhlášení 

obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na nájem podniku Teplo 

Chomutov s.r.o.. Společnost Teplo, která  patří městu a stará se o zásobování domácností a 

firem teplem a teplou vodou, chtějí radní pronajmout na pětadvacet let soukromé firmě. 

Nabídku budou radní posuzovat podle několika kritérií, nejdůležitější z nich je podnikatelský 

záměr a navržená cena za pronájem. Pronájem společnosti doporučili radnici i odborníci 

z firmy Newton Management, kteří provedli hloubkovou analýzu hospodaření města a jeho 

organizací. 

    

 

Společné jednání rad města Chomutova a Jirkova dne 22. března 2004  

 

Rady obou měst projednaly předloženou zprávu o průběhu restrukturalizace 

Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova a.s.. Valná hromada schválila 

restrukturalizační projekt 13. listopadu loňského roku. Naplňováním restrukturalizace 

dosáhne společnost v roce 2004 oproti loňskému roku provozních efektů v podobě snížení 

nákladů na spotřebu materiálu o 2,8 miliónů korun, snížení mzdových nákladů o 1,6 miliónů 

korun, snížení dotací o 1,6 mil. Kč, zvýšení tržeb za vlastní výkony o jeden milión korun a 

snížení nákladů na spotřebu energie o 0,9 miliónů korun.    

  Rady měst projednaly zprávu o uvažovaném financování odvodnění lokality 

Černého mostu v Jirkově a vzaly ji na vědomí. Město Jirkov nechalo při této příležitosti 

zpracovat projektovou dokumentaci, která by vyřešila odvodnění zmíněné lokality formou 

vybudování dešťově kanalizace od Černého mostu ulicí Chomutovskou a Palackého až k řece 

Bílina, do níž by kanalizace vyústila. V současné době probíhá územní řízení na tuto stavbu, 

celková cena investice je projektantem odhadnuta na 29 miliónů korun. Město Jirkov  

požádalo letos o dotaci na rekonstrukci komunikace v úseku od řeky Bíliny až po odbočku na 

Vysokou Pec, v případě získání finančních prostředků budou tyto práce provedeny ještě 

v letošním roce. Problém špatného odvodnění v této lokalitě vznikl při stavbě silnice I/13, 

proto se podle radních obou měst nejedná o problematiku pouze obou radnic, ale i Ředitelství 

silnic a dálnic ČR.   

  Rady města Chomutova a Jirkova potvrdili správnost kroků, které vedení obou měst 

učinilo pro stabilizaci dodávky tepla ze strany United Energy. Obě města se zúčastnila 

nedávné schůzky zástupců radnic, tepelných hospodářství a představitelů společnosti United 

Energy a.s., kde vyjádřila nespokojenost nad častými výpadky dodávek tepla a nechtěla se 

spokojit jen s příslibem ze strany United Energy, že společnost dodá městům plán 

plánovaných oprav v roce 2004. Města se nakonec na nedávné schůzce na chomutovské 

radnici dohodla, že budou dále vyjednávat s dodavatelem nejen o investičních záměrech a 

plánu oprav, ale i o ceně tepla, která by podle zákona měla vyhovovat podmínkám trhu. 

    
 

Jednání rady města dne 5. dubna 2004  

 

Rada města projednala a schválila změny v úhradách pro klienty Městského ústavu 

sociálních služeb Chomutov. Měsíční úhrada za 1 m2 podlahové plochy v Domově penzionu 

pro důchodce na Písečné se zvyšuje z 12 na 15 Kč. Naopak v Rehabilitačně pedagogickém 

centru a jeslích na Písečné se přistupuje ke snížení pořizovací ceny surovin z částky 24 na 22 

Kč při zachování energetické a výživové hodnoty stravy. V této souvislosti se snižuje úhrada 

za stravenky z částky 33 na 28 Kč. 
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  Rada města projednala a schválila návrh na využití objektu bývalé mateřské školy na 

Písečné pro potřeby Městského ústavu sociálních služeb Chomutov. Rekonstrukcí zde 

vznikne Sociální centrum, které bude sloučením roztříštěných provozů komplexně řešit oblast 

krizového bydlení pro občany města Chomutova ve všech věkových kategoriích a sociálních 

situacích. Tímto krokem se pro jiné využití uvolní objekt v Cihlářské ulici, a další dosud 

městským ústavem využívané prostory v Grégrově ulici, Riegrově ulici, místnosti ředitelství 

na Písečné a údržby na Písečné. 

  Rada města projednala a schválila změny v organizačním řádu MěÚ, které si vyžádal 

převod agendy státní sociální podpory na úřady práce. Převodem 53 míst dosavadního 

odboru státní sociální podpory na ÚP dojde ke snížení limitu zaměstnanců městského úřadu 

z 293 na 240. Naopak na odboru dopravních a správních činností – komise k projednávání 

přestupků na úseku dopravy dojde k navýšení počtu míst o jednoho pracovníka. Celkový 

počet zaměstnanců města se tak ustálí na počtu 241. 

  Rada města vzala na vědomí zprávu o postupu přípravy rozvoje takzvaného Severního 

areálu v Podkrušnohorském zooparku. Ten bude využit na stavbu repliky ahníkovského 

zámku a objektů s ním souvisejících – větrného mlýna, statku, hájovny, venkovských stavení, 

kapličky. V současné době se dokončuje proces k vydání územního rozhodnutí. Následovat 

bude žádost o vydání stavebního povolení na výstavbu inženýrských sítí a pak žádost o dotaci 

na tuto část akce z programu Phare.  

 

  

 Jednání rady města dne 19. dubna 2004 
  

  

   Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o zápisech dětí do mateřských 

škol v Chomutově. Z ní vyplývá, že počet dětí umístěných ve školkách kolísá od roku 1996 

jen minimálně a pohybuje se okolo patnácti set. Zápisy do školek probíhají celoročně, přesto 

se z počtu přihlášek a zkušeností dá očekávat, že konečný počet dětí přihlášených k 1. září se 

bude blížit loňskému číslu 1 427. 

 

 

                      
 

Atmosféra 1. školního dne (ZŠ v Hornické ulici), kdy se z předškoláků stávají školáci. 
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Jednání rady města dne 3. května 2004 
  

Radní se zabývali řadou otázek, které doporučili ke schválení zastupitelstvu (uvádím 

je proto až v kapitole o činnosti zastupitelstva).  V pravomoci rady bylo například rozhodnutí 

o poskytnutí 30 000 korun nakladatelství MH Beroun na vydání publikace s názvem 

Skrytými stezkami tajemným Krušnohořím, 50 000 korun agentuře Macek Music 

Management Most na projekt Chomutovské večery, které se pravidelně již několikátým 

rokem konají ve zdejším městském divadle a rovněž schválili částku 10 000 korun 

Beethovenu D.C. na podporu talentovaného chlapce s velkými světovými úspěchy, který 

reprezentuje město Chomutov.  

   Rada města projednala předloženou zprávu týkající se úhrady nákladů za obřady 

zlatých a diamantových svateb občanů, kteří nemají  trvalé bydliště v Chomutově a 

schválila částku ve výši 600 korun  na pokrytí nákladů za provedení těchto slavnostních 

obřadů.  Jedná se o lidi ze 17 okolních obcí spadajících do matričního obvodu Chomutova. 

Může ale rovněž nastat také situace, kdy manželé bydlí mimo obvod města a budou mít zájem 

spojit své vzpomínky s místem svého sňatku v  Chomutově. V současné době se v rámci 

samosprávné činnosti úsek matriky městského úřadu koná v průměru 5 takovýchto 

slavnostních obřadů za rok. Pro místní jsou obřady prováděny zdarma. 

Rada schválila výběr zhotovitele na rekonstrukci ulice Poděbradova. Provedena zde 

bude celková rekonstrukce komunikace v délce 170 metrů a oprava chodníků. Také se zde 

vytvoří oboustranné podélné stání a provede sadová úprava včetně výsadby 16 stromů. 

Součástí rekonstrukce je rovněž  realizace nového veřejného osvětlení a zpevnění garážového 

dvora, který bezprostředně navazuje na komunikaci včetně jeho odvodnění. Výběrového 

řízení se zúčastnily čtyři firmy, zakázku provede firma Silnice Žatec s.r.o. Rekonstrukce 

vyjde na více jak 5 miliónů korun.  

  

 

 

Jednání rady města dne 17. května 2004 
 

  

Radní rozhodli o výběru zhotovitele veřejné zakázky na cyklostezku na sídlišti 

Březenecká v rámci projektu regenerace panelových sídlišť. Za tímto účelem bude 

investováno necelých 5 miliónů korun. Vybrán byl i zhotovitel veřejné zakázky na dopravní 

úpravy a doplnění parkovacích míst na sídlišti Kamenná, Zahradní a Písečná za 

necelých 7 miliónů korun.  Jedná se o snížení šířkového uspořádání páteřní komunikace, kde 

tím pádem vznikne prostor pro 57  nových parkovacích míst. Zúžení vozovky  přispěje také 

k vizuálnímu snížení rychlosti v této lokalitě. Obě akce začnou již v tomto měsíci.  

Zhotovitele máš již také stavba  průmyslové  komunikace ulice Raisova. Jedná se o 

propojení z lokality Severní pole do Ctiborovy ulice, čímž se odlehčí nákladní dopravě. Město 

uzavře smlouvu se společností Stavby silnic a železnic a.s. Karlovy Vary.   

  Rada města rovněž posoudila vyhodnocení nabídek z veřejné zakázky na provádění 

úklidových služeb v objektech městského úřadu a vybrala vítězného uchazeče. Tím je 

pražská firma MIVA BOHEMIA a.s. Jedná se o jedno z úsporných opatření souvisejících 

s výkonostním auditem. Pro město je ekonomicky výhodné tuto službu najímat než ji 

provozovat vlastními zaměstnanci. 

  Radní schválili přidělení  bezbariérového bytu na nám. Dr. Beneše. Město má 

celkem k dispozici 46 bezbariérových bytů, z nichž jsou v současné době 4 byty volné  a to 

v domě s pečovatelskou službou.  
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  Rada města schválila výplatu slevy z kupní ceny pozemku v průmyslové zóně firmě 

Busch Helmets s.r.o., která za dobu své existence vytvořila celkem 33 pracovních míst, jež 

udržela po dobu dvou let. Tím pádem má nárok na pětadvacetiprocentní slevu z kupní ceny 

pozemku, která činí 717 562 korun.  

 

  

Jednání rady města dne 7. června 2004 
   

  Radní schválili výroční zprávu o hospodaření města za rok 2003. Součástí 

závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle jednotlivých 

přijatých dotací a uvolněných účelových prostředků. Rozbor rovněž obsahuje přehled o 

hospodaření s prostředky sociálního fondu města, fondu rozvoje města a hospodářské – 

podnikatelské činnosti města a rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací 

města. Závěrečný účet posoudila nezávislá auditorská společnost. V roce 2003 dosáhlo město 

v příjmové části rozpočtu výsledku 1.204,0 miliónů korun, což je více jak 103 procenta 

příjmů upraveného rozpočtu, výdaje se čerpaly ve  výši 90,3 procenta z celoroční částky. 

Město Chomutov k 31. 12. 2003 dosáhlo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 40,4 

miliónů korun, což představuje ve srovnání s rokem 2002 vyšší přebytek o 9,5 miliónů korun. 

Co se  týká investičních akcí, město loni proinvestovalo 186,5 miliónů korun.  

  Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města na projekty pěti žadatelům 

v celkové výši 58 tisíc korun. Dále neschválila dotace čtyřem žadatelům, kteří nesplnili 

zásady pro rozdělení dotací.  

 

  

 Jednání rady města dne 14. června 2004 
 

Radní schválili záměr zřídit ve městě sociální byty, které by sloužily  k potřebě pro 

rodiny s dětmi. Město jako takové sociální byty nemá a v případě, že se rodina dostane do 

sociální tíživé situace, nemá akutní bytovou nouzi jak řešit. Na vybudování bytů z nebytových 

prostor by bylo možné předložit nejpozději do konce října letošního roku projekt na 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a získat tak státní dotaci na tento záměr pro příští rok. 

Záměrem Městského ústavu sociálních služeb je zřídit dva byty o velikosti 2 + 1 a dva byty o 

velikosti 1+1.  

  Rada města projednala předloženou zprávu ohledně zajištění údržby zanedbaných 

ploch a uložila Jaroslavu Hladíkovi, pověřenému řízením Technických služeb města 

Chomutova, provést úklid a údržbu ulice Lužická a ulice Šrobárova. Město jako vlastník nese 

odpovědnost  za stav těchto veřejně přístupných míst, proto má zájem o zlepšení stavu těchto 

pozemků, aby zaručilo nejen bezpečnost občanů, ale i kulturnost prostředí. Technické služby 

města mají proto za úkol v těchto lokalitách odstranit suché větve, vyklidit odpadky, posekat 

traviny, navézt ornici za opěrnou zídku. Na pracích se bude podílet i pracovní skupina vedená 

pod odborem rozvoje a investic města.  

  Radní schválili rozbor hospodaření v prvním čtvrtletí roku 2004, kdy město 

dosáhlo v příjmové části rozpočtu výsledku 261,5 mil. Kč, což odpovídá 26,3 % příjmů 

upraveného rozpočtu. Z příjmů se na plnění rozpočtu nejvíce podílejí dotace 118,0 mil. Kč a 

daňové příjmy 112,0 mil. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy představují doplněk hospodaření 

ve výši 31,5 mil. Kč.Výdajová část městského rozpočtu se zastavila na čísle 204,9 mil. korun, 

což představuje čerpání ve výši 18,7 procenta z celoroční částky. Z této částky představují 

běžné výdaje 203,5 mil. Kč a kapitálové výdaje necelých 1,5 mil. Kč. Město tedy ke konci 

března 2004 dosáhlo zlepšeného hospodářského výsledku 56,6 mil Kč. Srovnáme-li tento stav 

se skutečností prvního čtvrtletí loňského roku zjistíme, že hospodářský výsledek města je za 
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toto období více než dvojnásobný (v březnu roku 2003 činil 27,3 mil. Kč). Hospodářský 

výsledek v první polovině roku je však vždy zkreslený tím, že většina investičních akcí je 

zahajována až v průběhu roku. Podíváme-li se na samotný provozní rozpočet města, zjistíme, 

že město zaznamenalo provozní přebytek ve výši 37,9 mil. Kč (loni 18,7 mil. Kč). Kapitálový 

rozpočet skončil rovněž s přebytkem 18,7 mil. Kč.  

 Rada města schválila dotaci ve výši 30 tisíc korun panu Tomáši Malinovi z 

Chomutova, který je nominován ve windsurfingu  na Olympijské hry  v Athénách 2004. 

Částka, kterou projednala komise pro podporu občanských aktivit, bude použita na přípravu 

této reprezentace města  Chomutova.  

  

 

Jednání rady města dne 19. července 2004 
 

  

Rada města ve výběrovém řízení jmenovala novým ředitelem Technických služeb 

města Chomutova Ing. Zbyňka Koblížka. Odvolaný dosavadní ředitel Jaroslav Hladík by 

měl v organizaci nadále pokračovat v jiné funkci. Do výběrového řízení se přihlásilo šest 

zájemců. 

  Rada města na mimořádné valné hromadě společnosti Teplo Chomutov, s.r.o., 

schválila dodatečné vyplacení přeplatku za cenu tepla prodaného v roce 2001 

domácnostem. Přeplatek vznikl chybným stanovením jednotkové ceny a za takto neoprávněně 

získaný majetkový prospěch ve výši zhruba 2 milionů Kč uložila Státní energetická inspekce 

už na jaře společnosti pokutu 2,2 milionu Kč. Jednatel společnosti František Malovanyj 

přitom dostal za úkol předložit návrh na finanční krytí obou výdajů tak, aby řešení nemělo 

negativní dopad na ekonomickou stabilitu společnosti a na ceny tepla za rok 2004. 

  Rada města schválila vyhlášení veřejné soutěže „Náměty na využití bývalých 

Vinohradských kasáren v ulici Mostecká“. Z nedávno ukončeného Workshopu 2004 vzešly 

od architektů čtyři odlišné návrhy, přesto chce město dát možnost k vyjádření i široké 

veřejnosti, a to formou soutěže bez omezení z hlediska využitelnosti areálu i odborné 

způsobilosti tvůrců návrhů. Vyhodnocení provede jmenovaná komise rady města s určením 

pořadí na prvních třech místech, ke kterým se váže odměna ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. 

V rámci soutěže budou také osloveny fakulty českých vysokých škol a zahraniční partneři. 

  Rada města schválila přistavování velkoobjemových kontejnerů do vybraných 

dvaceti lokalit v červenci a srpnu. Město si od tohoto kroku slibuje snížení objemu volně 

odkládaného odpadu. Veřejnosti chce vyjít vstříc i změnou a rozšířením otevírací doby 

městské skládky a sběrných dvorů. 

  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu fontán v Chomutově a uložila 

příslušným odborům řídit se zprávou při obnově tří vybraných. Jedná se o fontány v horní 

části ulice Palackého, fontánu před radnicí v ulici Táboritské a malou fontánu v rozáriu 

v hlavním parku, které by svou činností hlavně měly přispět ke snížení prašnosti v letních 

měsících tak, jak to městům ukládá zákon.   
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Jedna z dnes již nefunkčních fontán (Palackého ulice), která by si zasloužila obnovu. 

 

 

  Schválena byla i koncepce dalšího využívání krytů civilní ochrany, kterých má 

město ve svém majetku 77, všechny jsou tlakově odolné. Od letošního roku přestal stát 

prostřednictvím hasičského záchranného sboru dotovat jejich údržbu (v roce 2003 to bylo 950 

tisíc Kč) a město tak musí náklady hradit ze svého rozpočtu. Za této situace hledá cestu 

k vyváženému stavu v oblasti využívání krytů, a to jednak nabízením převodů sdružením 

vlastníků bytových jednotek, v jejichž domech se kryty nacházejí, nebo prostřednictvím 

Hasičského záchranného sboru vyřazováním z evidence těch, které jsou ve špatném 

technickém stavu. Zákon sice ukládá starostům obcí zabezpečovat ochranu obyvatelstva, ale 

žádný právní předpis neukládá, že to musí být formou tlakově odolných úkrytů. 

  Rada města schválila předloženou zprávu Komise pro podporu občanských aktivit a 

schválila dotaci z rozpočtu města pěti žadatelům.  Sportclub Vodní stavby dostane 20 tisíc Kč 

na projekt Pohár mistrů evropských zemí v Holandsku – na ubytování, TJ Sokol dostane 5 

tisíc Kč na projekt Běh Bezručovým údolím – na organizaci, SPŠ a VOŠ Chomutov obdrží 20 

tisíc na projekt Spolupracující třída II – na dopravu, ISŠE Chomutov získá 15 tisíc na projekt 

Víkendový pobyt pro žáky 1. ročníků – na ubytování a dopravu a Sdružení přátel ISŠE 

Chomuto 10 tisíc Kč na projekt Litva, reciproční výměnný pobyt studentů – na ubytování. 

  

  

Jednání rady města dne 23. srpna  2004 

   

  

Radní vzali na vědomí informativní zprávu ohledně placených příspěvků na 

částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách ve výši 200 korun 

měsíčně za jedno dítě, který platí zákonní zástupci dětí umístěných v chomutovských 

mateřských školkách od dubna roku 2003. Ze zprávy vyplývá, že z celkového počtu 1421 dětí 

z 15 mateřských škol bylo sedm dlužníků, kteří byli předáni právnímu úseku odboru 
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kanceláře starosty k vymáhání dlužné částky. Třem dětem  ukončili rodiče docházku 

na školním zařízení v průběhu prvního čtvrtletí 2004.  

  Radní schválili poskytnutí půjčky Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova a 

to s ročním úrokem ve výši inflace roku 2004 na dobu jednoho roku ve výši 3,5 miliónů korun 

na pořízení jednoho nízkopodlažního autobusu. Na základě stávajících potřeb při 

provozování městské hromadné dopravy a v souladu s harmonogramem obnovy vozového 

parku požádal dopravní podnik ministerstvo dopravy a spojů o poskytnutí investiční dotace na 

nákup 2 autobusů  - jeden na provozování veřejné linkové dopravy a druhý pro provozování 

MHD. Ministerstvo poskytlo dotaci pro veřejnou linkovou dopravu ve výši 600 000 korun, 

zbývající část pořizovací hodnoty autobusu – což je 2,4 mil. Kč, si hradí dopravní podnik 

z vlastních zdrojů. Dále získal podnik investiční dotaci na nákup nízkopodlažního autobusu 

2,3 miliónů korun. Na zbývající část pořizovací ceny autobusu 3,5 miliónů korun proto 

dopravní podnik požádal město o poskytnutí půjčky.  

  Radní schválili znění návrhu smlouvy na ošetření stromů na městském hřbitově 

v ulici Beethovenova. Ve výběrovém řízení svou nejvýhodnější nabídkou zvítězila firma 

s nabídkou prací za 488 400 korun, proto bude dotace dle podmínek  Státního fondu životního 

prostředí činit 390 720 korun, město se bude podílet částkou 97 680 korun.  Po komplexním 

ošetření 430 kusů stromů, pokácení 25 kusů a tahovou zkouškou 5 ks stromů se zajistí 

především bezpečnost  návštěvníků hřbitova a zároveň se sníží nebezpečí poškození náhrobků 

při silných větrech. Rovněž se prodlouží životnost stromů. S pracemi se začne v září, 

dokončeny by měly být nejpozději v květnu následujícího roku.  

  Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o zavedení projektu CAF na 

Městském úřade v Chomutově. Do projektu se město přihlásilo v květnu letošního roku. 

Projekt měl posoudit dosahované výsledky na městském úřadě, nezávislý tým hodnotil podle 

kritérií od stupnice 1 až 9.  Poté byl stanoven akční plán, podle kterého by se mělo postupovat 

na zlepšení práce úřadu. Na základě zjištění slabších míst městského úřadu navrhl CAF určitá 

opatření, jako například zajistit  další zlepšování podmínek pro jednání s občany, posoudit 

možnost rozšíření elektronických služeb, rozšířit využívání anket na webových stránkách 

nebo zlepšit dostupnost budov pro handicapované osoby.  

  Rada města schválila navýšení limitu zaměstnanců městského úřadu o jednoho 

zaměstnance na odboru životního prostředí. Důvodem je nárůst kompetencí v rámci výkonu 

státní správy obce s rozšířenou působností na zmíněném odboru, kdy v rámci přesunu 

pravomocí z obcí takzvaného prvního stupně byly přesunuty kompetence na obce třetího typu. 

Jedná se o legislativu v oblasti rybníkářství, zemědělství, rostlinolékařské péče a týrání zvířat. 

Například v oblasti vydávání rybářských lístků se oproti 100 vydaných kusů rybářských lístků 

předpokládá vydávání 2000 kusů jen na území Chomutova. Také vlastní proces vydávání 

rybářských lístků je díky nové legislativě komplikovanější. Obdobně je tomu u nárůstu 

kompetencí vzniklých zásluhou vstupu České republiky do Evropské unie nebo těch, které 

byly na město převedeny z krajských úřadů, jako například odpady, ochrana přírody, vodní a 

lesní hospodářství nebo ochrana ovzduší.  

  Radní schválili příspěvek ve výši 20 tisíc korun na uspořádání panelová diskuse Cítíte 

se v ČR jako doma?, kterou připravuje výbor pro národnostní menšiny. Ten vznikl v září 

loňského roku při městském zastupitelstvu. Diskuse by měla přispět zástupcům národnostních 

menšin žijících v Chomutově ke snadnější orientaci  například v oblasti bytové, sociální a 

zdravotní.  
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Jednání rady města dne 6. září  2004 

  

  

Radní projednali aktualizaci rozpočtového výhledu města Chomutova pro období 

let 2004 až 2009 a doporučují jej zastupitelstvu města vzít na vědomí. Rozpočtový výhled je 

jedním z důležitých vodítek při tvorbě veřejných rozpočtů. Dokument je jedním z hlavních 

nástrojů finančního plánování hospodaření města. Aktualizaci výhledu zpracoval odbor 

ekonomiky města společně se společností AQE Brno, se kterou město spolupracovalo již 

v minulých letech. Dokument je sestaven podle hospodaření města v letech 2001 až 2003 a 

schváleného rozpočtu pro letošní rok, na kterém byl rozpočtový výhled postaven. 

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že město hospodaří dobře, což potvrzují i poměrně vysoké 

provozní přebytky z minulých let a nízký, v podstatě nulový poměr dluhové služby k běžným 

výdajům. Pokud město zachová trend rozvoje v obdobných mezích, a bude pravidelně 

věnovat pozornost každoroční analýze provozních výdajů, nemůže dojít k ohrožení 

ekonomické situace a hospodaření města.  

  Radní projednali a schválili rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města pěti  

žadatelům v celkové finanční výši 125  000 korun a neschválila finance z důvodů nedodržení 

zásad pro poskytování dotací pěti  žadatelům.   

Radní souhlasili s použitím znaku města Chomutova na kopii historické zástavy 

46. pěšího pluku pro potřeby klubu vojenské historie Nord Sever. Tuto kopii budou členové 

používat především v rámci významných příležitostí a oslav, ale i při dalších oficiálních 

příležitostech organizovaných KVH v rámci své klubové činnosti.  

 

  

 Jednání rady města dne 13. září  2004 

  

 

Radní města na úvod jednání absolvovali výjezd na prohlídku pozemků určených 

k výstavbě rodinných domů. Pět lokalit je již ve fázi prodeje, devatenáct dalších odbor 

správy majetku města vytipoval jako vhodné k výstavbě. Zhruba na polovině z nich jsou 

pozemky zcela nebo převážně v majetku města, na ostatních by velkou část pozemků muselo 

město nejprve vykoupit. 

  Rada města schválila z rozpočtu města příspěvek ve výši 345 000 Kč Mateřské škole 

Chomutov, která ho použije na vybavení všech svých patnácti provozů velkoprostorovými 

chladničkami, aby vyhověla zákonu č. 274/2003 Sb. Pro jeho dodržení MŠ již dříve pro své 

školní jídelny zakoupila softwarové vybavení, vpichovací teploměry, gastronádoby, pojízdné 

vodní lázně, izolační termoboxy a termovárnice. Z téhož důvodu bylo také zajištěno 

proškolení vedoucích školních jídelen.  Hygienické normy pro veřejné stravování jsou totiž 

velmi přísné.  

Rada města projednala předložené aktualizované nabídky dvou žadatelů o pronájem 

pozemků za účelem výstavby větrných elektráren. K dalšímu jednání vybrala jako uchazeče 

s nejvýhodnější nabídkou firmu Proventi, která na pozemcích města v horských oblastech 

hodlá postavit 27 větrných elektráren. Kromě nájemného na dobu 25 + 5 let nabízí vytvoření 

padesáti pracovních míst a po dokončení výstavby ještě příspěvek městu na jeho investice. 

  Rada města nepřistoupila na předloženou dvanáctiletou smlouvu o smlouvě budoucí 

na zajištění ukládání odpadu města Chomutova na skládce Tušimice, ale deklarovala 

připravenost o vzájemné spolupráci s jejím zřizovatelem, Severočeskými doly, jednat. 

Severočeské doly se na město Chomutov, ale i na Kadaň a Klášterec nad Ohří, obrátily proto, 

že kapacita stávající kazety na ukládání tuhého komunálního odpadu bude vyčerpána zřejmě 
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v první polovině roku 2007 a do té doby je třeba vybudovat kazetu novou. V současné době 

jsou v dovozové vzdálenosti od Chomutova provozovány tři skládky, a to skládka Tušimice, 

skládka Podniku služeb Jirkov ve Vysoké Peci a skládky CELIO u Litvínova. 

 

 

Jednání rady města dne 4. října 2004  
  

 
              Na programu jednání Rady města Chomutova  byla Valná hromada Teplo s.r.o.   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 14. září 2004 zrušil 

veřejnou obchodní soutěž na pronájem společnosti Teplo Chomutov, s. r. o., jejímž jediným 

vlastníkem a zřizovatelem je město Chomutov.  Stížnost k úřadu podaly některé subjekty, 

které se do soutěže přihlásily a pro nesplnění podmínek pro účast v ní byly vyloučeny.  

             Ze stanoviska Úřadu pro hospodářskou soutěž vyplývá, že k pronájmu svého majetku 

nemusí obec veřejnou soutěž vypisovat. Valná hromada společnosti to v zájmu 

transparentnosti přesto udělala. Rozhodnutí ÚOHS respektuje, v nastoleném trendu ovšem 

hodlá pokračovat. Hlavním důvodem k tomuto postoji jsou alarmující hospodářské výsledky 

společnosti Teplo Chomutov a povinnost jeho vlastníka postupovat tak, jak mu ukládá zákon:  

tuto situaci co nejdříve řešit. Právě rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž nabízí cestu 

nejefektivnější, bez dalších průtahů a přitom bez možnosti zpochybnění tohoto postupu. 

Zadavatel znovu osloví subjekty, jež o pronájem tepelného hospodářství v Chomutově 

projevily zájem, včetně těch, které byly z veřejné obchodní soutěže vyřazeny. Soutěž bude 

překvalifikována na poptávkové řízení a komise vyhodnotí všechny došlé nabídky. 

  Rada města Chomutova schválila pronájem nebytových prostor v objektu Střediska 

knihovnických  a kulturních služeb města Chomutova na Palackého ulici o celkové výměře 

22,1 metrů čtverečních a to za účelem zřízení kanceláří těmto společenským organizacím: 

okresnímu výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obci legionářské, 

Konfederaci politických vězňů, Svazu pomocných technických praporů, Sdružení Čechů 

z Volyně a jejich přátel, Sdružení Paměť, vojenství na Chomutovsku, Klubu vojenských 

důchodců a rehabilitovaných a Sdružení politických vězňů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

společenské organizace, které pracují v zájmu města Chomutova, je nájem organizacím 

sjednán na částku ve výši 1 Kč za kalendářní rok a 1 Kč za poskytované služby za stejné 

období. Tyto prostory organizace použijí na pravidelné výborové schůze. 

  Rada města schválila přidělení bezbariérového bytu v Merkuru lidem, kteří svoji 

žádost podložili lékařskou zprávou s doporučením na bezbariérový byt. Z celkového počtu 23 

bezbariérových bytů v domě s pečovatelskou službou se jedná o poslední volný byt, který byl 

přidělen. Kapacita těchto bytů je v současné době zcela naplněna.  

  Rada města projednala důvodovou zprávu k využití služeb soudního exekutora a 

schválila uzavření smlouvy o provádění exekucí.  Od zavedení nového způsobu vymáhání 

pohledávek na movité i nemovité věci si radnice slibuje zredukování stále rostoucích 

nedoplatků, které letos převýšily částku 229 miliónů korun, z nichž je více než 103 miliónů 

vymáháno soudní cestou.  Exekutor seznámil se svým postupem vedení města a všechny  

vedoucí odborů. Ekonom města dojednal se soudním exekutorem následující podmínky  

vzájemné spolupráce. Exekutor si nebude za výkon své  činnosti účtovat žádné náklady, ani 

nárokovat  zálohy. Skončí-li výkon rozhodnutí bezvýsledně, nebude uplatňovat po Městu 

Chomutov náklady exekuce ani skutečné ušlé výdaje. Veškeré náklady bude exekutorská 

kancelář uplatňovat po dlužníkovi. V praxi to znamená, že pokud bude pohledávka dlužníka 

ve výši 10 tisíc korun, exekutorské náklady 1500 korun, provede exekutor výkon rozhodnutí 

zabavením a dražbou movitých věcí  nebo jiným způsobem ve výši 11 500 korun. Podmínkou 

exekutora je, že bude-li pohledávka postoupena exekutorskému úřadu, nesmí s ní  již město 
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pracovat a úředníci v této věci nesmějí podnikat další kroky.  Zmíněný exekutorský úřad 

z Plzně spolupracuje v Chomutově již se zdejší  VZP.  

  Radní schválili navýšení výdajů na školení zaměstnanců ve výši 300 000 korun 

z toho důvodu, že od 1. března je v platnosti změna zákona o úřednících územních 

samosprávných celků, ve kterém zákon ukládá prohlubovat kvalifikaci úředníka v rozsahu 

nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících tří let. Od května letošního roku proto 

město jednalo s akreditovanou vzdělávací agenturou, která zajišťuje vzdělávání úředníků. 

V současné době probíhá na městském úřadě Sociálně psychologický výcvik pro 197  

úředníků v rozsahu 6 dní.  

  Rada města Chomutova projednala a doporučila Zastupitelstvu města Chomutova 

schválit rozpočtové opatření a z položky finanční rezervy snížit  výdaje o 10 miliónů korun a 

poskytnout je na úhradu sankce za neoprávněně použité finanční prostředky ze státního 

rozpočtu ve výši 30 miliónů korun na výstavbu domu s pečovatelskou službou DPS 

Merkur. Město využilo v této souvislosti všech oprávněných prostředků vůči finančnímu 

úřadu, tzn. odvolání, které však Finanční ředitelství v Ústí nad Labem zamítlo zmírnění. I 

když město zaplatilo penále, v současné době i nadále vede se státem soudní při ve věci 

předmětného využití dotace.  

  Radní vzali na vědomí informaci o projektu Suport a vyjádřili morální podporu 

tomuto záměru.  Projekt  předložila radním Regionální rozvojová agentura v Mostě. Projekt 

Suport, který navrhuje řadu aktivit,  je určen  zejména ženám  na mateřské dovolené, které se 

tak mohou  právě v době mateřské dovolené  díky aktivitám projektu vzdělávat.  Součástí 

projektu by vzniklo Poradenské centrum v Chomutově, Mostě a Litvínově. Jedná se o 

experiment, který by měl prověřit danou situaci.  

 

  

Jednání rady města dne 18. října  2004  

  

  

Na programu jednání Rady města Chomutova byla valná hromada Teplo s.r.o. Na 

jednání valné hromady společnosti Teplo Chomutov, s. r. o., oznámil jednatel společnosti 

František Malovanyj své rozhodnutí odstoupit ze své funkce. Valná hromada tuto záležitost 

projednala a rozhodla o odvolání F. Malovanyje z funkce jednatele, a to ke dni 18. října 2004.  

Novým jednatelem  byl s platností od 19. října 2004 jmenován Pavel Šebesta, člen 

managementu společnosti, v níž pracuje od roku 1996. Šebesta dosud  působil jako vedoucí 

provozně-technického odboru.   

  Rada města projednala informativní zprávu ohledně naplněnosti základních, 

zvláštních, mateřských škol a umělecké školy v letošním školním roce a vzala zprávu na 

vědomí. Kapacita naplněnosti 16 mateřských škol ve městě je pro školní rok 2004/2005  1509 

míst, do školek chodí 1388 dětí. Kapacita v deseti základních školách je v letošním roce 5800 

dětí ve 208 třídách, skutečně navštěvuje školy 4893 žáků. Ve dvou zvláštních školách  je 

kapacita 430 žáků, skutečná naplněnost 363 dětí. Pomocnou školu navštěvuje celkem 35 dětí, 

její skutečná kapacita je 40 míst.  Základní uměleckou školu T.G. Masaryka navštěvuje  740 

dětí, její skutečná kapacita je 1050.  

  Radní byli informováni o sázení stromků ve městě u příležitosti státního svátku 28. 

října. Akce se uskuteční 28. října u místa, kde stávala staletá lípa – u Lidlu nedaleko 

autobusového nádraží. Zde chomutovská veřejnost zapálí svíčky u místa, kde v loňském roce 

došlo k nepovoleného pokácení stromu. Poté půjde průvod městem do Dětského domova 

v Čelakovského ulici, kde se za přítomnosti starostky města Ivany Řápkové vysadí ovocné 

stromky. Pokračovat se bude v Podkrušnohorském zooparku, kde se v místech u skanzenu 
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vysadí lípy. V restauraci Tajga pak zahraje chomutovská kapela Noční klid, připraveno je 

rovněž promítání filmu „Vzpomínka na lípu“ a výstava dětských kreseb a fotografií.  

 

 

                
 

 

Pro uklidnění veřejného mínění, které se vzedmulo zvláště v Chomutově, kde si lidé po 

špatných zkušenostech z dob minulých již nechtějí nechat  poškozování životního prostředí 

líbit, nechala společnost LIDL vysázet několik nových stromů. Uznala tak svojí vinu za 

neohlídání zeleně na vlastních pozemcích. Záhadného dřevorubce, který vloni rychle a 

odborně pokácel téměř stoletou lípu, zaclánějící výhled na tento  market, bohužel policisté 

nevypátrali. 

 

 

  Rada města vydala nové nařízení města Chomutova č. 8/2004 upravující organizování 

dopravy na území města. Změna vyplývá ze změny provozovatele parkovišť ve městě 

v letošním roce. Dále se dokončily stavební úpravy ulic přilehlých v centru města, a došlo  

k rozšíření využití parkovacích automatů. Také se změnilo dopravní značení v centru města – 

vytvoření dopravní zóny s dopravním omezením.  

  Rada města schválila plán zimní údržby na období 2004 – 2005, který zajišťují 

Technické služby města Chomutova. Jak potvrdil ředitel technických  Zbyněk Koblížek, 

veškeré posypové vozy  budou  25. října prověřeny a připraveny na zimu.  Zimní údržba se 

provádí od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Plán zimní údržby obsahuje mapu 

udržovaných tras místních komunikací k zajištění schůdnosti a sjízdnosti podle důležitosti,   

dále seznam zastávek a jejich důležitost údržby při sněhové kalamitě a seznam důležitých 

telefonních spojení. Technické služby vlastní celkem 10 sypačů s pluhy, 9 nosičů pluhu bez 

posypu, 3 vozidla pro odvoz sněhu, 3 nakladače a 1 dispečerské vozidlo.    

Radní projednali studii na Lipské ulici v Chomutově a uložili vedoucímu odboru 

rozvoje a investic města a vedoucímu správy majetku města postupovat v řešení dané lokality 

dle předložené studie a zveřejnit záměr na využití tohoto pozemku. Jedná se o aktualizaci 
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starší  studie integrovaného domu. Tato lokalita podél Lipské ulice se řešila už v roce 1993, 

kdy městský architekt zpracoval studii, kde se počítá s  výstavbou bytového domu 

v prostoru za kinem Oko a zástavbou podél Lipské ulice integrovaným bariérovým bytovým 

objektem s obchody a službami. Studie byla zahrnuta do Územního plánu sídelního útvaru 

Chomutov – Jirkov. Celá lokalita je určena jako plocha k bydlení.   

  Rada města byla informována o doporučeních komise, která posuzovala 25 došlých  

návrhů na logo města, které by mělo nahradit v mnoha případech historický znak. O jeho 

použití by pak nemusela rozhodovat Rada města Chomutova, což jí v případě znaku ukládá 

zákon o obcích. Několik vybraných  návrhů je nyní vystaveno ve vestibulu městského úřadu, 

kde se k nim mohou vyjádřit i občané města. 

  Rada města souhlasila s bezúplatným použitím znaku města Chomutova pro 12. ZŠ 

v ulici Heyrovského za  účelem jeho zveřejnění na obalu  knihy pohádek, která vznikla jako 

výsledek celorepublikové soutěže v literární tvorbě. Záštitu nad vydáním knihy převzal 

hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a starostka města Chomutova Ivana Řápková.  

 

 

 Jednání rady města dne  1. listopadu   
 

Rada města Chomutova projednala předloženou zprávu ohledně projektů určených 

k čerpání dotací z fondů EU a souhlasila s jejich podáním, zároveň  doporučila zastupitelstvu 

města potvrdit jejich finanční krytí. Město Chomutov podá  projekt „Informační komunikační 

technologie,“ kde jsou předpokládané náklady 10 miliónů korun, projekt „Rekonstrukce ZŠ 

na Příkopech s rozšířenou výukou informatiky“ s předpokládanými náklady rovněž 10 

miliónů korun a projekt „Rekonstrukce mol na Kamencovém jezeře – 4. etapa“ 

s předpokládanými návrhy  2 800 000 korun. Ve další výzvě programu SROP, která bude 

vyhlášena v únoru příštího roku, uvažuje město o podání  projektu na rekonstrukci 

komunikací Blatenská a Zborovská, na nákup ekologických trolejbusů a autobusů a opravu  

zasedací místnosti včetně bezbariérového přístupu radnice na nám. 1. máje.  

   Rada města Chomutova doporučila zastupitelům vzít na vědomí informativní zprávu o 

plnění harmonogramu rušení Základní školy Chomutov na Kamenné. Harmonogram 

obsahuje postupné kroky, které byly učiněny při rušení zmíněné školy na základě usnesení 

Zastupitelstva města zde dne 29. září 2003 a ze dne 31. května 2004.  

  Rada města Chomutova byla informována o programu regenerace městské 

památkové zóny na rok 2005 a uložila odboru rozvoje a investic města zařadit připravované 

akce programu regenerace do žádosti o dotaci Ministerstvu kultury ČR na rok 2005.  Koncem 

září letošního roku se sešla pracovní skupina pro regeneraci, která navrhla podat v rámci 

zmíněného programu  žádost města o dotaci na sedm památek v celkové výši 8 330 000 

korun. Jedná se například o restaurátorské práce v interiéru radnice na nám. 1. máje, 

dokončení opravy fasády objektu oblastního muzea na Palackého ulici a přilehlé hvězdářské 

věže, opravu ochozu na městské věži, restaurování a opravu Vinohradské kaple na Mostecké 

ulici za budovou státního gymnázia, opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie na nám. 

1. máje, opravu střechy kostela Svaté Barbory na Lipské ulici  a dokončení opravy průčelí 

kostela svatého Ducha v Hálkově ulici zahájené v loňském roce.  

Radní projednali a schválili rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města 

Chomutova pěti žadatelům v celkové výši 51 000 korun.  O dotaci požádala společnost 

Freesport s.r.o. na projekt Vánoční turnaj Chomutov 2004 k úhradě pronájmu sportoviště, 

taneční škola Stardance na úhradu dopravy na Mistrovství světa 2004 v Show dance. Dále 

radní schválili finance na projekt divadelního představení občanského sdružení The art out 

company, folkovému souboru Krušnohor na projekt Ten Vánoční čas a také ISŠE Chomutov 

na projekt Spektrum 2004 pro soutěž zručnosti.  
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 Radní schválili bezúplatné použití znaku města Chomutova dvěma žadatelům. Jedním 

z nich je autor knihy s názvem Starými stezkami tajemným Krušnohořím,  která bude 

vydána ještě letos. Autor Václav Pinta chce použít znak města u podtitulu publikace. Druhým 

žadatelem je ředitel zdejšího dětského domova Jan Neumann, který požádal o povolení 

používání znaku města na informační tabule umístěné před objekty dětského domova 

v Čelakovského ulici. Znak města na těchto tabulích vyjadřuje pomoc města Chomutova 

dětskému domovu a jeho používání by mělo být časově neomezené.  

  Jedním z bodů jednání Rady města Chomutova byla Valná hromada Teplo s.r.o., jejíž 

součástí bylo vyhodnocení poptávkového řízení na nejvhodnějšího uchazeče na nájem 

společnosti Teplo s.r.o. Radní města Chomutova, které je jediným  společníkem  společnosti 

Teplo, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o nejvhodnější 

návrh vybrala společnost Actherm spol. s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější.  Kritéria hodnocení poptávkového řízení byla  stejná, jako tomu bylo v předešlé 

veřejné soutěži, kterou zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  Všech osm účastníků, 

kteří se přihlásili do veřejné obchodní soutěže, bylo opět obesláno v poptávkovém řízení. 

Sedm z nich se poptávkového řízení zúčastnilo. Při výběru rozhodoval podnikatelský záměr, 

výše nájmu, návrh smlouvy na nájem podniku spol. Teplo s.r.o., dlouhodobá stabilita a 

přiměřenost prodejních cen dodávaného tepla odběratelům a reference o uchazeči.  

Rada  se rovněž zabývali  návrhem obecně závazné vyhlášky města Chomutova, 

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory 

pro volný pohyb psů  a prozatím tento bod odložila. Rada města zároveň uložila komisi 

životního prostředí zajistit k navrhované vyhlášce veřejnou diskusi. Nová obecně závazná 

vyhláška by měla  po schválení zastupiteli  zároveň zrušit  vyhlášku z roku 2002. Důvodem 

pro novou úpravu pravidel pro pohyb psů ve městě je nejen novela zákona o týrání zvířat, ale 

i zároveň  požadavky občanů v Chomutově, kteří  požadují  omezit riziko ohrožení psem na 

veřejném prostranství. V nově navržené obecně závazné vyhlášce jsou proto stanovena 

přísnější pravidla, která zajistí lepší kontrolu a na veřejném prostranství omezí volné pobíhání 

psů bez vodítka. Radní města zajímá názor chomutovských občanů, kteří se mohou k dané 

problematice na veřejné diskusi vyjádřit.  

  

  

 

 Jednání rady města dne  15. listopadu   
 

  

Jednání Rady města Chomutova bylo v prvním bodě programu rozšířené o členy 

zastupitelstva. Zastupitelé jednali o návrhu rozpočtu města na rok 2005 a měli k němu 

několik drobných připomínek. Následně rada města návrh rozpočtu projednala a doporučila 

zastupitelstvu města, aby ho na svém jednání 29. 11. schválilo. Návrh rozpočtu byl sestaven 

jako vyrovnaný v celkovém objemu 874 763 000 korun a počítá s finanční rezervou ve výši 

44 900 000 korun. V rozpočtu je kladen značný důraz na investice, pokud se nijak dramaticky 

nezhorší dosavadní velmi příznivý hospodářský výsledek (k 31. 10. 2004 činil přebytek 

přibližně 80 milionů korun), jejich celkový objem by v příštím roce neměl klesnout pod 150 

milionů korun. 

  Rada města schválila Správě kulturních zařízení Chomutov záměr zakoupení střešní 

konstrukce s plachtou nad jeviště. Při pořádání letošních kulturních akcí pod širým nebem 

se totiž ukázalo, že je třeba tento dlouhodobý investiční majetek v pořizovací ceně zhruba 850 

tisíc Kč pořídit, neboť pronájem na jednu akci přijde až na 30 000 Kč. Návratnost by měla být 

zajištěna i předpokládaným pronájmem dalším zájemcům.  
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  Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření, kterým byla uvolněna dotace 

ve výši 193 tisíc korun na realizaci projektu Severní areál Podkrušnohorského zooparku – 

Ahníkovský zámek. Výše uvedenou částku poskytl městu Krajský úřad Ústeckého kraje 

v rámci Programu podpory rozvoje obcí. Konkrétně bude použita na vypracování projektové 

dokumentace, studii proveditelnosti, oznámení ke zjišťovacímu řízení a zpracování žádosti o 

čerpání dotace ze strukturálních fondů. 

  Dalším rozpočtovým opatřením z finanční rezervy města bylo školním a předškolním 

zařízením schváleno 1 738 000 Kč na pořízení nutných investic, materiálu a služeb ještě 

v tomto roce. Nejvyšší částka, 715 000 Kč, byla přidělena Základní škole Písečná 5144, kde 

v souvislosti s přijetím žáků ze zrušené ZŠ na Kamenné je potřeba investovat například do 

úprav a vybavení učeben a také do výpočetní techniky a příslušného softwaru. Dalším 

rozpočtovým opatřením bylo školám, které přijaly žáky ze zrušené školy na Kamenné, 

převedeny neinvestiční příspěvky na tyto žáky. Po zrušení Základní školy Kamenná 5250 

nebyla dočerpána částka 122 000 Kč, kterou si tak rozdělí osm základních a jedna zvláštní 

škola. Největší díl, 55 000 Kč, získala ZŠ na Písečné, která přijala 105 žáků.  

  Rada města schválila záměr vytvoření komunitního plánu pro sociální oblast města 

Chomutova a pověřila Městský ústav sociálních služeb Chomutov jeho zpracováním. Cílem je 

vytvoření adresáře poskytovatelů sociálních a psychosociálních služeb a systému, v němž by 

všechny tyto složky spolupracovaly při řešení problémů, aby veškeré služby byly 

poskytovány komplexně, efektivně, na co nejvyšší úrovni i s ohledem na místní specifika.  

  Rada města projednala a schválila strategické cíle městského úřadu a akční plán 

projektu Benchmarking. Tyto strategické dokumenty vycházejí z analýzy hospodaření 

města a rozhodují o dalším naplňování vize a poslání MěÚ a obecně mají za úkol zajistit 

spokojenost občanů se službami poskytovanými městským úřadem. Strategické cíle 

městského úřadu vytyčují nejdůležitější úkoly v základních procesech, například rozšíření 

komunikace s občany prostřednictvím SMS a internetu, změnu dispozičního řešení budov tak, 

aby občan měl související služby na jednom místě, vzdělávání úředníků v oblasti počítačové 

gramotnosti, soustavné vytváření přívětivého prostředí pro občana jako klienta a podobně. 

Akční plán projektu Benchmarking je založen na vzájemném využívání postupů, nápadů a 

zkušeností ze všech měst a obcí, které se projektu zúčastňují. Rada města také vzala na 

vědomí akční plán projektu CAF. Ten vznikl na základě „sebehodnocení“ městského úřadu 

jeho pracovníky. Podle výsledků byla stanovena opatření ke zlepšení některých pracovních 

procesů.   

 

  

Jednání rady města ze dne 6. prosince  
 

Rada města schválila výsledky hospodaření města za 3. čtvrtletí letošního roku. Ke 

konci třetího čtvrtletí město hospodařilo s rezervou na straně příjmů. Z rozpočtu přitom 

čerpalo do 60 procent, naopak příjmy se podařilo naplnit z takřka 80 procent. Hospodaření 

města tedy skončilo k 30. září přebytkem 80,6 miliónů korun, což je rozdíl mezi příjmy a 

výdaji města. Město zaznamenalo za toto období provozní přebytek ve výši takřka 90 miliónů 

korun. Zlepšený hospodářský výsledek  bude převeden do následujícího roku na investice.   

  Radní schválili obnovení mandátní smlouvy mezi městem Chomutov a agenturou 

Pavla Hrnčála, která se od června letošního roku zabývá vymáháním pohledávek 

nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor města Chomutova. 

Za období od června do října letošního roku vymohla pohledávky ve výši 2 401848 korun, 

což je průměrně 480 370 korun měsíčně.  Radní navrhli tuto mandátní smlouvu prodloužit do 

30. června 2005.  
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  Rada města navrhla zastupitelstvu stanovit poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů ve 

výši 422 korun na rok. Poplatek se tak oproti letošnímu roku navýší o  18 korun. Navýšení 

částky je způsobeno nejen zvýšením DPH z 5 na 19 procent, ale i zvýšením sazby za uložení 

jedné tuny komunálního odpadu na skládce z 200 na 300 korun.  

  Radní rozhodli o tom, že nebude realizována  výstavba  bytového domu v ulici 

Lipská u kina Oka se 76 bytovými jednotkami z prostředků města. Vzhledem k tomu, že do 

dnešní doby město nenašlo partnera,  který by s městem spolufinancoval  výstavbu tohoto 

domu, a celkové náklady na výstavbu činí  105 300 000 korun,  rozhodli radní o vyřazení 

přislíbené státní dotace ve výši 30 800 000 korun. Město nabídne lokalitu včetně projektu a 

stavebního povolení jinému subjektu na výstavbu  bytových domů. Podpora města by v tomto 

případě činila podle Obecně závazné vyhlášky a Fondu rozvoje města 250 tisíc korun na 

každou bytovou jednotku, což představuje  celkovou částku 19 miliónů korun.  

    

  

 

Činnost zastupitelstva města 
 

 

 Jednání ZM dne 26. 1. 2004  
 

  
Zastupitelé doporučili vydat obecně závaznou vyhlášku města Chomutova, ve které se 

nově upravují podrobnosti o stejnokroji strážníků a označení motorových vozidel městské 

policie. Od doby předchozí vyhlášky, která byla schválena v roce 1995, totiž došlo 

k význačným změnám ve výstroji a doplňcích výstroje. Místo klasické uniformy v zimě 

vyhovuje  kombinéza černé barvy, jiné jsou i pokrývky hlavy v letním i zimním období nebo 

letní polokošile modré barvy, které v zimě nahradí pulovr černé barvy s nápisem Městská 

policie. Doplňkem ve výstroji jsou rovněž neprůstřelné vesty, které mají ochránit strážníka 

v případě použití střelné zbraně. 

  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení 

Světlo Kadaň ve výši 250 000 korun na provoz K centra v Chomutově (centrum pro drogově 

závislé). Zastupitelé se při té příležitosti seznámili s celkovým rozpočtem tohoto sdružení.  

Půjčka K centru poslouží k překlenutí období, dokud sdružení neobdrží příspěvek na činnost 

ze státního rozpočtu.  

 

 

 

Jednání ZM dne 29. 3. 2004  
 

 Zastupitelé schválili příspěvek na úhradu části nákladů spojených s provozem 

lékařské ambulantní pohotovostní péče pro Nemocnici Chomutov ve výši 150.000,- Kč.  

 Bylo schváleno umístění sochy s názvem „Kořeny“ od J. Šporgyho,  který chce tímto 

způsobem uctít památku nelegálně pokácené lípy u marketu Lidl. K výběru stanoviště sochy 

se vyjadřovali občané ve veřejné anketě.  Potřebných 200 tisíc korun hodlá radnice uhradit již 

z letošního investičního programu města.  

 Zastupitelé schválili návrh na ukončení členství města ve Svazku měst a obcí pro 

rozvoj průmyslových zón Chomutovska.   Tento dobrovolný svazek založilo počátkem roku 

2001 pět měst chomutovského okresu. Město Kadaň a Klášterec nad Ohří však již v závěru 
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loňského roku avizovalo ukončení členství. Proto chomutovští a jirkovští radní navrhli zrušení 

svazku, který takto pozbývá smyslu.    

 Předmětem projednávání bylo i schválení upraveného rozpočtu pro tento rok, který 

obsahuje příjmy i výdaje shodně ve výši  1.097.290.000,- Kč.  

 Investiční program města pro tento rok byl doplněn o další akce, kde je možnost 

získání státní dotace. Největší letošní investiční akcí je program Regenerace sídliště 

Březenecká (v okolí experimentů), na kterou je vyčleněno 23 miliónů korun (podrobný rozpis 

akcí, které byly letos realizovány, je uveden v kapitole o činnosti městského úřadu – 

konkrétně odboru rozvoje a investic). 

 Místní sportovní kluby, které jsou zařazeny díky svým výsledkům a popularitě do 

podporovaných sportů, získají na základě rozhodnutí zastupitelů  pro tento rok jednorázové 

příspěvky ve výši:  hokej 3.540.000 Kč,  fotbal 1.500.000 Kč,  basketbal  2.000.000 Kč,  

softball 320.000 Kč, zápas 670.000 Kč, judo 155.000 Kč, národní házená 340.000 Kč a 

plavání 340.000 Kč.  

 

 

 

Jednání ZM ze dne 31. 5. 2004 
  

  
Rada města doporučila zastupitelům schválit návrh změn v  jednacím řádu 

zastupitelstva města.  Původní text, že občané mohli vyjádřit své stanovisko pouze 

k projednávaným bodům programu zastupitelstva, a to pouze jedenkrát v maximálním 

časovém rozmezí 3 minut, byl doplněn větou, že své stanovisko mohou občané vyjadřovat 

vždy během projednávání příslušného bodu programu. Doposud bylo v jednacím řádu 

ustanoveno, že mohli lidé  svá stanoviska k projednávaným bodům vyjádřit v pevně 

stanoveném bodu  „Stanoviska občanů“  na jednání zastupitelstva. Když chtěli vystoupit 

k danému problému přímo při projednávání, museli o jejich příspěvku hlasovat zastupitelé. 

Ihned po schválení tohoto bodu si změny v jednacím řádu občané vyzkoušeli přímo v praxi a 

vyjadřovali se k některým bodům při jednání zastupitelů.  

  Zastupitelé vyšli vstříc žádosti starosty obce Bílence, který požadoval přehodnocení 

neinvestičních nákladů na jednoho žáka ve Zvláštní škole v ulici 17. listopadu. Vzhledem 

k tomu, že škola je umístěna v budově bývalé základní školy a není využita její kapacita, jsou 

tyto náklady  vysoké. Z obce Bílence přitom tuto školu navštěvuje šest dětí. Původní částka 

16 190 Kč na 1 žáka byla proto snížena na polovinu.  

Zastupitelé schválili rozdělení  dotací na činnost z rozpočtu města Chomutova, které 

byly projednány a schváleny komisí pro podporu občanských aktivit. Komise v tomto případě 

vyhodnotila celkem 64 žádostí a brala v úvahu tu skutečnost, že se v minulém roce uskutečnil 

seminář k problematice žádostí na činnosti a projekty, který seznámil  veřejnost se zásadami a 

vyzdvihl důležitost správného vyplnění žádosti a následného užití a vyúčtování dotace. 

Z celkového počtu žádostí bylo vyřazeno 21 subjektů, které zásady nesplnily. Z rozpočtové 

částky na činnost 1 740 000 korun komise rozdělila 1 436 000 korun. Finanční dotaci získal 

například Dům dětí a mládeže v Chomutově, Taneční škola Stardance Milady Zelenkové, 

folklorní sdružení Krušnohor z Chomutova, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a TJ 

AFK LOKO.  

  Schválením zastupitelstva musela projít  i rozpočtová změna týkající se finančního 

daru ve výši 2 500 000 korun od Severočeských dolů a.s. Chomutov. Finanční částka bude 

použita na rekonstrukci interiérů a výměnu mobiliáře v městském divadle.  

  Zastupitelé schválili  pořízení 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov 

Jirkov.  Vzhledem k tomu, že město převezme území bývalého vojenského areálu do svého 
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vlastnictví, je třeba navrhnout nové využití tohoto území. Aby bylo možné nové využití 

realizovat, je zapotřebí provést změnu územního plánu tak, aby vše bylo v souladu s územním 

plánem.  

  Zastupitelé schválili uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze státního 

fondu životního prostředí České republiky na sanaci skládky.  Celkové náklady investiční 

akce činí 40 571 062 korun.   

Zastupitelé schválili pracovní cestu předsedy výboru pro národnostní menšiny 

místostarosty Rudolfa Kozáka do Španělska. Zde se uskuteční na přelomu června a července 

letošního roku seminář „Začlenění Romů do společnosti.“ Zástupci chomutovské radnice tak 

mohou využít zkušenosti španělských expertů, kteří se chystají do Chomutova již  8. a 9. 

června.  Přednášet budou v městském divadle v rámci své týdenní návštěvy České republiky a 

přednášky budou zaměřeny na komplexní poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti, bydlení 

a sociální pomoci.  

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu strategického týmu chomutovské nemocnice a 

odmítli  za současného stavu nejasné koncepce zdravotnictví  Ústeckého kraje a bez důkladné 

analýzy jakoukoliv snahu o sloučení chomutovské nemocnice s nemocnicí mosteckou.  

  

 
Jednání ZM dne 28. června 2004   
   

Zastupitelé si prohlédli čtyři varianty vybudování nové zasedací místnosti a schválili 

tento záměr na historické radnici města (dosavadní zasedací místnost, která příliš nevyhovuje, 

je v budově městského úřadu ve Zborovské ulici) V této souvislosti bude na radnici 

vybudován i bezbariérový přístup, celkem se jedná o investici zhruba ve výši 5,5 miliónů 

korun.  

  Zastupitelé schválili závěrečný účet města Chomutova za rok 2003, který obsahuje 

přehled o hospodaření Z údajů nezávislé auditorské společnosti ADaKa s.r.o. vyplývá, že 

město hospodaří zdravě, provozní výdaje nepřevyšují provozní příjmy, město není rovněž 

úvěrově zatíženo, a je ve střednědobém výhledu svého hospodaření soběstačné. V roce 2003 

dosáhlo město v příjmové části rozpočtu výsledku 1.204,0 mil. Kč, což odpovídá 103,4 % 

příjmů upraveného rozpočtu. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena dotacemi (654,7 mil. Kč), 

daňovými příjmy (503,6 mil. Kč) a nedaňovými příjmy (76 mil Kč), dále kapitálovými příjmy 

(59,7 mil. Kč). Výdajová část městského rozpočtu se zastavila na čísle 1.163,6 mil. korun, což 

představuje čerpání ve výši 90,3 procenta z celoroční částky. Z této částky představují běžné 

výdaje 986,5 mil. Kč a kapitálové výdaje 117,1 mil. Kč. Město tedy k 31. 12. 2003 dosáhlo 

zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 40,4 mil Kč.  Pohledávky města činily ke konci 

roku 213 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 došlo k jejich nárůstu o 29,4 mil. Kč. K nárůstu 

pohledávek kromě vzrůstu dlužníků na nájemném z bydlení, došlo převzetím agend okresního 

úřadu (pokuty a dluhy na přeplatcích sociálních dávek).  94,3 mil. Kč pohledávek je 

zažalováno a vymáháno soudně. 

  Zastupitelé schválili finance na další výtahovou plošinu pro tělesně postižené žáky na 

základní škole na Březenecké. Celková částka byla odhadnuta na 1 020 000 korun. 

Bezbariérový přístup, který byl vybudován  po příchodu žáků ze sousední zrušené školy 

v roce 1996,  již nestačí.  V loňském roce  totiž začalo školu navštěvovat jedenáct tělesně 

postižených dětí.  

 Veřejně prospěšné organizace, které nemají sídlo v Chomutově, nesplňují podmínky 

pro poskytnutí dotace z rozpočtu města. Existují však výjimky, které svým rozhodnutím 

potvrdili zastupitelé. Jednou z nich byla místní skupina vodní záchranné služby, která  provádí 

preventivní a záchrannou činnost na vodním díle Nechranice a samozřejmě značná část 

návštěvníků a uživatelů služeb je z Chomutova. Druhou pak Občanské sdružení Světlo 
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Kadaň,  které své potřebné služby nabízí především chomutovským občanům, ohroženým 

drogovou závislostí. Obě organizace získaly dotaci na činnost ve výši 50 tisíc korun.  

Zastupitelé schválili dodatečný projekt prevence kriminality, který  předložila 

zvláštní škola v ulici 17. listopadu ve spolupráci s městskou policií. Celkové náklady činí 27 

tisíc korun, necelých 7 tisíc zaplatí chomutovská radnice. Jedná se o cyklus přednášek, které 

budou zakončeny branným dnem. Děti si tak v praxi prověří získané znalosti. Město 

Chomutov tak využilo možnost dodatečného výběrového řízení na projekty Programu 

prevence kriminality,  o kterém rozhodl Republikový výbor v květnu letošního roku, který 

nabídl městům možnost ucházet se o dotaci na projekt směřující k integraci sociálně 

vyčleněných komunit, na jehož realizaci by se podílela městská či státní policie.  

  Zastupitelé schválili podání žádostí na čerpání dotací pro navržené projekty  a 

pověřili Radu města, aby zajistila přípravu projektů včetně finančních prostředků na jejich 

realizaci. V dubnu a květnu letošního roku byly vyhlášeny nové dotační tituly pro čerpání 

dotací z programu PHARE a Společného regionálního operačního programu. Odbor rozvoje a 

investic navrhl podat žádosti na podporu turistické, podnikatelské a dopravní  infrastruktury, 

projekty na ochranu životního prostředí a na podporu hospodářského rozvoje a lidských 

zdrojů.  

 

 

Jednání ZM dne 20. září 2004   
 

 

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu nemocnice v Chomutově, kterou přednesl 

ředitel nemocnice  Milan Burša.  Ten informoval přítomné zastupitele i veřejnost, že 

restrukturalizace nemocnice je u konce a neplánuje se v současné době rušení žádného ze 

zdejších oddělení.  Zmínil, že nemocnice má kladný provozní výsledek a že se daří snižovat i 

závazky. Ty se pohybovaly na začátku loňského roku ve výši 110 miliónů korun, letos se 

snížily již na 93 miliónů korun.  Ředitel zároveň připomenul,  že 9. září bylo v nemocnici 

zprovozněno mamografické centrum pro screening nádoru prsu.  Dále Milan Burša zmínil, že 

nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, ale pravděpodobně 

nastanou v dohledné době problémy s vojenskou pojišťovnou, která jako jediná nenavýšila 

paušál a omezila některé služby. Ředitel nemocnice přislíbil, že bude včas o této záležitosti 

informovat veřejnost, aby mohla případně přejít k jiné zdravotní pojišťovně.   

Zastupitelé schválili vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků  na výstavbu 

rodinných domů V zahradách firmě TH Invest s.r.o. za 352 korun za metr čtvereční. 

Pozemky jsou situovány v severní části města v lokalitě Zátiší, v ulici V zahradách, v oblasti 

stávající zástavby rodinných domů. Podle územního plánu se jedná o lokalitu, která je 

stanovena pro bydlení.  

  Zastupitelé projednali nabídku zájemce na odkup akcií Severočeských dolů a odmítli 

ji. Odbor ekonomiky doporučil zachovat akcie Severočeských dolů v portfoliu města 

Chomutova. V současné době má město ve svém portfoliu 33 514 ks akcií  této společnosti  

   Zastupitelé schválili rozpočtové opatření,  v jehož rámci Podkrušnohorský zoopark. 

získal od Ministerstva životního prostředí dotaci na chov ohrožených druhů světové fauny 

v českých ZOO, na zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR a zároveň na 

spolupráci českých ZOO v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů 

s významnými ZOO a institucemi v cizině v celkové hodnotě 2 713 000 korun.  

  Zastupitelé schválili aktualizaci rozpočtového výhledu města Chomutova pro období 

let 2004 až 2009. Rozpočtový výhled je jedním z důležitých vodítek při tvorbě veřejných 

rozpočtů. Dokument je jedním z hlavních nástrojů finančního plánování hospodaření města. 

Aktualizaci výhledu zpracoval odbor ekonomiky města společně se společností AQE Brno, se 



 73 

kterou město spolupracovalo již v minulých letech. Z rozpočtového výhledu vyplývá, že 

město hospodaří dobře, což potvrzují i poměrně vysoké provozní přebytky z minulých let a 

nízký, v podstatě nulový poměr dluhové služby k běžným výdajům. Pokud město zachová 

trend rozvoje v obdobných mezích, a bude pravidelně věnovat pozornost každoroční analýze 

provozních výdajů, nemůže dojít k ohrožení ekonomické situace a hospodaření města.  

  Zastupitelé schválili výsledky rozboru hospodaření města Chomutova v prvním 

pololetí letošního roku. K 30.6.  dosáhlo město v příjmové části rozpočtu výsledku 566.5 mil. 

Kč, což odpovídá upraveného rozpočtu na 53,9 % z plánovaných příjmů. Příjmová stránka 

rozpočtu je tvořena dotacemi (254,1 mil. Kč), daňovými příjmy (252,5 mil. Kč) a nedaňovými 

příjmy (25,2 mil. Kč) a kapitálovými příjmy (34,6 mil. Kč). Oproti stejnému období loňského 

roku jsou příjmy o bezmála 27,5 mil. Kč nižší.Výdajová část městského rozpočtu se zastavila 

na čísle 509,4 mil. korun, což představuje čerpání ve výši 42,6 procenta z celoroční částky. 

Z této částky představují běžné výdaje 472,0 mil. Kč a kapitálové výdaje 19,8 mil. Kč. 

Rovněž příjmy rozpočtu města jsou oproti pololetí roku 2003 o 27,5 mil. Kč nižší. 

Rozpočtové hospodaření města tedy k 30. 6.2004 skončilo s aktivním hospodářským 

přebytkem  ve výši 57,1 mil. Kč. 

  Zastupitelé projednali žádost Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova o 

poskytnutí bezúročné půjčky a schválili poskytnutí půjčky na dobu jednoho roku ve výši 3,5 

miliónů korun na pořízení jednoho nízkopodlažního autobusu. Na základě stávajících potřeb 

při provozování městské hromadné dopravy a v souladu s harmonogramem obnovy vozového 

parku požádal dopravní podnik ministerstvo dopravy a spojů o poskytnutí investiční dotace na 

nákup 2 autobusů  - jeden na provozování veřejné linkové dopravy a druhý pro provozování 

MHD. Ministerstvo poskytlo dotaci pro veřejnou linkovou dopravu ve výši 600 000 korun, 

zbývající část pořizovací hodnoty autobusu – což je 2,7 mil. Kč, si hradí dopravní podnik 

z vlastních zdrojů. Dále získal podnik investiční dotaci na nákup nízkopodlažního autobusu 

2,3 miliónů korun. Na zbývající část pořizovací ceny autobusu 3,5 miliónů korun proto 

dopravní podnik požádal město o poskytnutí půjčky.  
  Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o záměru rekonstrukce suterénu historické 

radnice města Chomutova na náměstí 1. máje. Doposud byl suterén upraven pro štábní kryt 

CO a pronajat klubu vojenské historie Nord Sever. Ten se nyní přestěhuje do krytu na 

Zadních Vinohradech. Podzemí radnice je poslední částí, kterou je po dokončení rekonstrukce 

kostela  sv. Kateřiny zapotřebí obnovit. Rada města se v letošním roce seznámila s první 

studií na využití suterénu, vlastní realizace si vyžádá několik let. Město chce na akci požádat 

o dotaci Ministerstvo kultury ČR z programu Regenerace městské památkové zóny.  

  Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny za 

první pololetí roku 2004 a plán činnosti na druhé pololetí letošního roku.  Výbor byl 

ustanoven Zastupitelstvem města Chomutova v září roku 2003. Výbor se schází jednou 

měsíčně. Zástupci výboru se zúčastnili květnových dnů Romské kultury a sportu a výbor se 

také podílel jako spolupořadatel na semináři Začlenění Romů do společnosti v červnu 

letošního roku a na akci Panelová diskuse, která se uskutečnila 18. září v Městském divadle 

v Chomutově.  

  

  

 

Jednání ZM dne 29. listopadu 2004   
 

  

Zastupitelé vzali na vědomí informativní zprávu o problematice Nemocnice 

v Chomutově. Přítomný ředitel Milan Burša zastupitelům vysvětlil, že nemocnice má 

v provozním výsledku  63 miliónů pohledávek, z nichž 20 je po lhůtě splatnosti. Většinou se 
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jedná o pohledávky za zdravotními pojišťovnami. Dále oznámil skutečnost, že Všeobecná 

zdravotní pojišťovna nevyplatí v této chvíli nemocnici druhou částku peněz ve výši 10 

miliónů korun a zařízení bude nuceno urychleně shánět jiné finanční prostředky.  

  Zastupitelé města Chomutova projednali předloženou zprávu ohledně projektů 

určených k čerpání dotací z fondů EU a souhlasili s jejich podáním, zároveň  doporučili 

jejich finanční krytí. Město chce využít možných finančních zdrojů, které jsou na aktivity 

realizované v letech 2005 – 2006. Navržené akce byly vybírány v souladu s databází 

investičních akcí města a možnostmi městského rozpočtu.  Jedná se o projekty ve Společném 

regionálním programu – SROP, který otevřel pro obce druhé kolo výzev.  Město Chomutov 

podá  projekt „Informační komunikační technologie,“ kde jsou předpokládané náklady 10 

miliónů korun, projekt „Rekonstrukce ZŠ na Příkopech s rozšířenou výukou informatiky“ 

s předpokládanými náklady rovněž 10 miliónů korun a projekt „Rekonstrukce mol na 

Kamencovém jezeře – 4. etapa“ s předpokládanými návrhy  2 800 000 korun. Ve třetí výzvě 

programu SROP, která bude vyhlášena v únoru 2005, uvažuje město o podání  projektu na 

rekonstrukci komunikací Blatenská a Zborovská, na nákup ekologických trolejbusů a 

autobusů a opravu  zasedací místnosti včetně bezbariérového přístupu radnice na nám. 1. 

máje.  

  Zastupitelé schválili návrh rozpočtu města na rok 2005. Návrh rozpočtu byl sestaven 

jako vyrovnaný v celkovém objemu 874 763 000 korun a počítá s finanční rezervou ve výši 

44 900 000 korun. V rozpočtu je kladen značný důraz na investice, pokud se nijak dramaticky 

nezhorší dosavadní velmi příznivý hospodářský výsledek (k 31. 10. 2004 činil přebytek 

přibližně 80 milionů korun), jejich celkový objem by v roce 2005 neměl klesnout pod 150 

milionů korun.  

Zastupitelé schválili novelizaci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a 

to s účinností od 1. ledna 2005. Na základě změny zákona na ochranu zvířat proti týrání a 

novelou zákona, která mimo jiné umožnila k regulaci  toulavých a opuštěných zvířat trvalé 

označování všech psů v obci identifikačními prostředky – mikročipy, a dále evidovat jejich 

chovatele, bylo nutné tuto vyhlášku pozměnit. Sazba za poplatek zůstává stejná jako doposud. 

Za psa chovaného u rodinného domu platí jeho majitel 500 korun, v bytovém domě 1500 

korun a důchodce 200 korun.  

  Zastupitelé schválili  návrh přípravy vytvoření komunitního plánu pro sociální 

oblast města Chomutova a pověřila Městský ústav sociálních služeb Chomutov jeho 

zpracováním.  Hlavním cílem je zmapovat nabídku a poptávku zdejších sociálních služeb a 

jeho systém a vytvořit  adresář poskytovatelů sociálních a psychosociálních služeb a systému, 

v němž by všechny tyto složky spolupracovaly při řešení problémů. Služby ta budou 

poskytovány komplexně, efektivně, na co nejvyšší úrovni a s ohledem na místní specifika.  

  Zastupitelé schválili pokračování přípravy realizace projektu vybudování nové 

zasedací místnosti na historické radnici  a to na základě zpracovaného předloženého záměru 

a připomínek zastupitelů.  

  Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení Kuprospěchu a neschválili 

pojmenování umělé vodní nádrže na pozemku před bývalým kinem Evropa. Ekologické 

sdružení, které na sídlišti Březenecká uskutečnilo kulturně - ekologickou akci Prospěšná 

sobota,  oslovilo dopisem radu města a požádalo o zvážení, zda by se mohla vodní nádrž 

pojmenovat. Podle zákona je to výhradně v pravomoci zastupitelstva obce.  Zastupitelé se 

však shodli na tom, že je netrápí ani tak název zdejšího rybníčku, ale spíše jeho údržba. 

Domnívají se proto, že nemusí mít vodní plocha oficiální název, ale ať si jej lidé pojmenují 

podle svého uvážení a název se pak časem udrží v jejich povědomí.  
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Jednání ZM dne 13. prosince  2004   
 

  

Zastupitelé schválili změnu Zásad pro prodej domů v majetku města. Důvodem je 

fakt,  že s Chomutovem sousedí obce, které nemusí mít vždy k dispozici pro své občany 

dostatečný bytový fond. Je proto možné, aby si tito lidé na základě změny pravidel pro 

pronajímání bytů zažádali o byt v Chomutově. Jedná se o veškeré obce ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností. 

  Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o úsporách dosažených v rámci projektu 

restrukturalizace v Dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. za období od srpna 

2003 do července 2004.  Zprávu zpracovala  společnost Newton management, a.s., která je 

poradcem pro stanovení úspor v dopravním podniku. Ve zprávě se uvádí, že plán roku 2004 

ve výši nákladů 150,2 miliónů korun představuje efektivní úsporu ve výši 7 750 000  korun, 

rovněž byla předložena prognóza změny nákladovosti podniku ve výhledu do roku 2010.  

  Zastupitelstvo města Chomutova projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

odstraňování komunálních odpadů a doporučilo tuto vyhlášku vydat. Vyhláška stanoví 

sazbu za komunální odpad na kalendářní rok 2005 ve výši 422 korun. Poplatek se tak oproti 

letošnímu roku navýší o 18 korun. Čisté náklady na provoz systému nakládání s komunálním 

odpadem činí 26 093 241, 15 korun, což odpovídá částce 421,26 korun na jednoho poplatníka. 

Tato částka se skládá z nákladů obce na provoz systému nakládání s komunálním odpadem 

(skládkovné, třídění, černé skládky + náklady obce na výběr poplatku) ve výši 250 korun a 

z nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši 171,26 korun. Navýšení 

částky je způsobeno nejen zvýšením DPH z 5% na 19%, ale i zvýšením sazby za uložení 

jedné tuny komunálního odpadu na skládce z 200 na 300 korun, což se projevilo v konečné 

ceně za uložení jedné tuny odpadu, kterou účtují technickým službám provozovatelé skládek.  

  Zastupitelé schválili poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města 33 žadatelům 

v celkové výši 4 380 000 korun.  Z celkového počtu žadatelů se jedná o 21 fyzických osob, 4 

právnické osoby a osm žádostí podalo Společenství vlastníků jednotek. Rovněž schválili 

poskytnutí příspěvku 250 000 korun na vznik nového rodinného domu z prostředků Fondu 

rozvoje města jednomu žadateli. Pro nesplnění podmínky vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení po datu zveřejnění 1 žádost neschválili. 

Zastupitelé schválili  novelizaci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města  

Chomutova. Návrh doplnění zásad vznikl na základě podnětů, jejich úprava byla projednána 

na komisi pro podporu občanských aktivit Kromě dotací na činnost a na projekty  umožňují 

nové zásady  získat dotace na granty, které vymezují v doplněných zásadách přesné podmínky 

při podání těchto žádostí. 
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Historicky první volby do Evropského parlamentu 

 
 Překvapivě velký úspěch nezávislých kandidátů – tak by se dal shrnout výsledek 

voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily i v našem městě a to ve dnech 11. – 12. 

června. Volební účast v Chomutov byla opět nižší než je účast celorepubliková, a to 20,4 

procenta oproti 28,3 procent v celé ČR. V našem městě, kde je zapsáno 46.450 voličů, 

odevzdalo platným způsobem své hlasy 9.427 občanů. Největší přízni se přitom těšila 

kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy, která získala 2.711 hlasů (28,75 procent 

získaných) a Občanské demokratické strany s  2.643 hlasy (28 procent). Pomyslnou 

bronzovou příčku obsadilo SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté - 1.090 hlasů 

(11,56 procent) – zde přitom kandidoval i Chomutovák - ředitel Podkrušnohorského zooparku  

MVDr. Přemysl Rabas. Jeho jméno na kandidátce upřednostnilo zaškrtnutím  476 

chomutovských občanů. V okrese jej upřednostnilo 749 voličů a v celé republice 2.049. Díky 

těmto přednostním hlasům se posunul z původního 9. na 6. místo na kandidátce (do 

Evropského parlamentu se přitom dostali první dva kandidáti).   

 Nejvíce přednostních hlasů přitom v Chomutově získal Miroslav Ransdorf z KSČM 

(987),  Vladimír Remek z kandidátky téže strany 670. Na kandidátce ODS pak dominoval 

Ing. Jan Zahradil s 598 hlasy a MUDr. Miroslav Ouzký, který získal 436 přednostní hlasy. 

Díky tomu, že byl na kandidátce jako třetí v pořadí, dostal se tento lékař z Kadaně a současný 

poslanec Parlamentu ČR do Evropského parlamentu.  

Celkem vysokého zisku volebních hlasů se dostalo i tvářím známým z televizních 

obrazovek – bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný získal 410 přednostních  hlasů a 

moderátorka diskusního pořadu s politiky Jana Bobošíková dokonce 542 hlasů. Oba 

kandidovali u Nezávislých a díky podpoře v celorepublikovém měřítku se stali europoslanci. 

V Chomutově přitom jejich kandidátka získala 10 procent hlasů a předstihla dokonce i vládní 

Českou stranu sociálně demokratickou s 9,45 procenty. Další Chomutovák – bývalý 

místostarosta Ladislav Tůma, se na kandidátce Dělnické strany neprosadil, přednostní hlas mu 

dalo pouze 45 chomutovských voličů. Kandidátku jako celek přitom volilo pouze 76 

chomutováků. Propadl i další chomutovský kandidát Jan Fuka (kandidát Nezávislých) se 

ziskem pouhých 11 přednostních hlasů.     

 Na výběr bylo přitom celkem 32 stran a hnutí, z nichž  ještě Křesťanská demokratická 

unie – Čs. strana lidová, Strana zelených a Republikáni Miroslava Sládka překročily 

v Chomutově hranici jednoho procenta hlasů.  

 

 

Volby do krajského zastupitelstva 

 
 Ve dnech 5. – 6. 11. se konaly volby do zastupitelstev jednotlivých krajů. Své zástupce 

do kraje Ústeckého přišlo v Chomutově zvolit necelých 22 procent voličů. V přebíracím místě 

Chomutov (kromě Chomutova s 40 volebními okrsky i 16 okrsků s okolních menších obcí) 

byly zjištěny následující výsledky: největší počet hlasů získala Občanská demokratická 

strana (3.804 hlasů, což představuje 37,64 procent), Komunistická strana Čech a Moravy 

(2.854 voličů, 28,23 procent), Česká strana sociálně demokratická (1.797 hlasů, 17,77 

procent). Zisk dalších stran se již pohyboval pod třemi procenty – Evropští demokraté (nově 

založená strana, v jejímž čele stanul bývalý vedoucí odboru správy majetku městského úřadu 

Ing. František Šťastný) 2,52, Straně zelených zůstalo 2,51 procent věrných voličů, KDU-ČSL 

volilo 2,26 procent občanů, Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu 2,19 procent. Dělnická 

strana pod vedením bývalého místostarosty Ladislava Tůmy nedosáhla ani jedno procento a 
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propadlo i dalších  12 malých stran, mezi nimi i ve vládě působí  Unie svobody-Demokratická 

unie (0,53 procent).  

 Z Chomutovských kandidátů byli nejúspěšnější a v zastupitelstvu zasednou: Ing. Jan 

Řehák z ODS (chomutovský místostarosta, již v minulém volebním období člen Ústeckého 

zastupitelstva)), který získal 1.164 hlasů, jeho kolega a chomutovský radní Jindřich Stádník, 

(933 hlasů) a  Petr Husák za ČSSD (v minulých komunálních volbách byl podivně 

„odstaven“ z kandidátky svým politickým rivalem Jaroslavem Říhou, ačkoliv jej ČSSD 

deklarovala jako kandidáta na starostu), který získal 663 hlasů.      

Opětovný úspěch Občanské demokratické strany osobně přisuzuji tomu, že lidé vidí, 

že se pod vedením pravicových politiků mění vzhled města k lepšímu, opravuje se nejen 

historická část města, ale i  silnice a chodníky, dřívější převládající šeď města prosvětlují 

barevné fasády opravených domů. Občanští demokraté nezapomínají ani na propagaci, nejen 

formou předvolení kampaně, ale i celoroční spoluprací s médii. Důležitou úlohu přitom hrají 

Chomutovské noviny, které jsou dodávány zdarma do všech domácností, a informují o 

rozmanitých aktivitách města. Spoustu práce je samozřejmě třeba ještě udělat, a právě účelné 

hospodaření s financemi na radnicích dává naději na další vývoj k lepšímu. To samé se týká i 

hospodaření a rozvoje celého kraje.  

Dalším úspěchem pro Chomutov poté bylo vítězně absolvované výběrové řízení Mgr. 

Lýdií Šťastnou, která v minulém volebním období úspěšně vykonávala funkci tajemnice 

městského úřadu, do funkce ředitele Krajského úřadu.  

 

 

Činnost Úřadu práce 

 
 Statistická čísla úřadu práce hovoří o tom, že v průběhu roku 2004 nedošlo v okrese 

Chomutov k nárůstu zaměstnanosti. Výjimkou je sekundární sektor, kde pokračuje trend 

mírného nárůstu zaměstnanosti. Nejdynamičtější nárůst pokračoval v odvětví výroby 

dopravních prostředků (jedná se o firmy na průmyslových zónách, zejména v Klášterci nad 

Ohří, v případě firmy První Elektro a.s. také v Chomutově). Vývoj počtů zaměstnaných 

v tuzemských firmách prakticky stagnuje, v zahraničních mírně narůstá. Nejvýraznější růst 

zaměstnanosti byl zaregistrován u nejmenších zaměstnavatelských subjektů (do 25 

zaměstnanců), stagnace či pokles je příznačný pro střední zaměstnavatele. Nejvyšší 

zaměstnanost má i přes rozsáhlé strukturální změny sekundární sektor s podílem 56 procent, 

v terciárních sektoru je zaměstnáno zhruba 42 procent veřejnosti. V sekundárním sektoru jsou 

hlavními odvětvími: výroba kovů a kovodělných výrobků (20 %), dobývání nerostných 

surovin (11 %), výroba elektrických a optických přístrojů (11 %), výroba a rozvoj elektřiny 

(10 %) a stavebnictví (10 %). V terciárním sektoru jsou hlavními odvětvími: doprava, 

skladování, pošty a telekomunikace (17 %), zdravotnictví (17 %), obchod, doprava 

motorových vozidel a spotřebního zboží (16.5 %), činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání 

nemovitostí, služeb pro podniky, výzkum a vývoj (12,7 %) a školství (12,3 %).  

 K 31. 12. 2004 bylo na úřadě práce evidováno 675 volných pracovních míst, 

průměrně bylo v průběhu roku nahlášeno 371 míst. K nejvíce žádaným profesím patřil: 

prodavač, číšník, servírka, zámečník, kuchař, řidič, zedník, svářeč, účetní, mistr, 

administrativní pracovník, truhlář, učitel, obchodní zástupce, soustružník, pomocná síla do 

kuchyně, recepční, šička, elektrikář  a další odborné profese. 

 Míra nezaměstnanosti se na počátku roku pohybovala mírně nad hodnotou 

z loňského roku (19,2 procent), v jarních měsících došlo k poklesu na loňské hodnoty (17 – 

18 %). Zlomový je červenec, kdy dochází vlivem nové metodiky výpočtu míry 

nezaměstnanosti k poklesu o téměř dva procentní body. Netypický je pokles míry 
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nezaměstnanosti v podzimních měsících, v prosinci pak dochází k určitému navýšení, ale 

přesto je míra nezaměstnanosti nižší o téměř 1 procentní bod něž ve stejném období loňského 

roku (měřeno starou metodikou) a to 16,5 procenta. Na základě sledovaných charakteristik se 

jako nejrizikovější skupiny nezaměstnaných jeví být zdravotně postižení, starší 

nezaměstnaní a nekvalifikovaní. Horší zdravotní stav, vyšší věk a nízké vzdělání se 

prodlužující délkou nezaměstnanosti stávají typičtějšími charakteristikami. Vzhledem ke 

stejnému období minulého roku se zastoupení rizikových skupin na nezaměstnanosti 

nezměnilo, výjimkou je kategorie mladých do 25 let, kde došlo ke snížení. Meziročně se 

zvýšilo zastoupení nezaměstnaných déle než dva roky na celkovém počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných.  

 Na základě profesní skladby volných zdrojů v okrese Chomutov jsou vydávána 

povolení pro zaměstnávání cizích státních příslušníků u nedostatkových nebo vysoce 

odborných profesí.  Na platná povolení bylo k 31. 12. 2004 zaměstnáno celkem 103 cizinců a  

197 občanů Slovenské republiky. Jednalo se o 19 vysokoškolský vzdělaných odborníků 

z Japonska, Běloruska, Ukrajiny, USA, Kyrgystánu, Jemene, Izraele, Jordánska a Kanady 

(profese ředitel, učitel hudby,  obchodní náměstek, vedoucí výroby, lékař, analytik, pracovník 

marketingu, hlavní účetní), 1 středoškolák  z USA (materiálový účetní) a 83 dělníků zejména 

z Ukrajiny (kuchař, tesař, svářeč, zedník, štukatér). Celkově došlo ke snížení počtu povolení 

k zaměstnávání cizinců, protože cizinci ze zemí Evropské unie již povolení nepotřebují.    

 Jedním ze způsobů řešení nezaměstnanosti je aktivní politika zaměstnanosti. Oproti 

loňskému roku se zvýšilo zastoupení společensky účelných pracovních míst a míst veřejně 

prospěšné práce. Snížil se počet vytvořených míst pro absolventskou praxi a počet uchazečů 

zařazených do rekvalifikace. Nejčetněji využívaným nástrojem nadále zůstává rekvalifikace 

Bylo vytvořeno 452 společensky účelných pracovních míst, z toho v devíti případech se 

jednalo o samostatně výdělečnou činnost. Na tyto aktivity bylo vyčerpáno 36.476.801 Kč, 

z toho 32,8 mil. tvořil příspěvek na úhradu mzdových nákladů a 2,8 mil. korun návratná 

finanční výpomoc zaměstnavatelům. V roce 2004 bylo vytvořeno 139 pracovních míst pro 

odbornou praxi absolventů, na podporu těchto míst bylo vynaloženo celkem 12.730.514 Kč ve 

formě příspěvků na úhradu mzdových nákladů. V průběhu roku vzniklo 705 pracovních míst 

v rámci veřejně prospěšných prací, na které bylo umístěno 689 osob. Na tuto činnost uhradil 

úřad práce celkem 32.652.102 Kč. Do rekvalifikací byl nově zařazeno celkem 894 uchazečů o 

zaměstnání. Dalších 144 lidí pokračovalo v rekvalifikace, kterou zahájili v loňském roce. 

Rekvalifikace byly zaměřeny např. na obory: euroasistent/euroasistentka, obchodní asistent 

podnikatele, účetnictví, základy podnikání, obsluha osobního počítače či přímo výuka 

různých počítačových programů, nástrojářské práce, obrábění kovů, truhlářské práce, výroba 

ocelových konstrukcí apod.  

 V roce 2004 bylo úřadem práce provedeno celkem 630 kontrol a uloženo 38 pokut 

v celkové výši 309 tis. Kč. Kontrola byla zaměřena zejména na náležitosti vzniku, změn a 

ukončení pracovněprávních vztahů a na pracovní a mzdové podmínky. Nejčastěji 

zaměstnavatelé porušovali ustanovení Zákoníku práce týkající se výplaty náhrady mzdy na 

nevyčerpanou dovolenou, neposkytnutí dovolené za odpracované dny, ukončení pracovního 

poměru či pracovních smluv. V řadě případů to bylo porušení zákona o mzdě, odměně za 

pracovní pohotovost a o průměrném výdělku. Šetřily se i podněty od občanů na diskriminaci.  
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Městská policie Chomutov 

 
 Pod vedením Ing. Jana Dřízhala Městská policie zabezpečovala místní záležitosti 

veřejného pořádku a plnila řadu dalších úkolů.  Zejména přispívala k ochraně a bezpečnosti 

osob a majetku, kdy přímo fyzickou přítomností v terénu nebo jako člen motohlídek 

kontrolovala v denních i nočních hodinách problémové lokality, objekty, parkoviště a další 

prostory na území města. Svou fyzickou přítomností tak přispívala k ochraně osob a majetku a 

zároveň působila preventivně. Tuto činnost podporoval městský kamerový dohlížecí systém,  

jehož pracovníci úzce spolupracovali s hlídkami v terénu při monitoringu bezpečnostní 

situace a zároveň obsluhovali pult centrální ochrany obyvatel, na který je napojeno mnoho 

městských objektů, firem i občanů.   

 Při dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití strážníci svojí činností 

v terénu nebo na oznamování občanů řešili problémy mezi občany jako jsou např. hádky, 

ublížení na cti urážkami, vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti 

a podobně.   

 Městští strážníci rovněž odhalovali přestupky a jiné správní delikty a upozorňovali 

občany i podnikatele na porušování obecně závazných právních předpisů i na jiné nedostatky.  

Z jiných činnosti stojí za zmínku zabezpečování ostrahy a ochrany pracovníků městského 

úřadu při převozech peněz, při výplatách sociálních dávek a dalších akcích. Patří k nim i 

asistence při zajišťování bezpečnosti pracovníků domovních správ a jiných institucí při 

výkonu jejich pravomoci, doručování písemností, prověřování pobytu osob, předvádění osob 

k jiným správním orgánům a zabezpečování různých sportovních a kulturních akcí.  

 Důležitým úkolem je prevence kriminality a jiných sociopatologických jevů jak mezi 

dospělými, tak mezi dětmi a mládeží.   

 

 

                       
 

Snímek z preventivních akce v jedné z chomutovských mateřských škol. 

  

 



 80 

Strážníci předávají své poznatky na možnou šikanu, týrání, zanedbání povinné péče, 

ohrožování mravní výchovy či záškoláctví Policii ČR, odboru sociálních věcí při městském 

úřadě, ředitelům škol i rodičům. Městská policie rovněž spolupracuje s jinými subjekty, které 

se touto problematikou zabývají  na úrovni města, kraje i celé republiky.  

V tomto smyslu připravila pro děti mateřských škol a základních škol akce typu 

osvětových přednášek, besed, praktických ukázek a výuky (např. na dopravních hřišti), 

zaměřené na situace, se kterými se děti mohou ve svém životě potkat. V tomto směru  si 

ředitel pochvaloval dobrou organizační práci manažerky prevence kriminality, kdy byla tato 

funkce přenesena z městského úřadu přímo na městskou polici. Realizovány byly rovněž tři 

sociální projekty v rámci prevence kriminality na místní úrovni v celkové výši 454 tisíc Kč, 

s dotací od Ministerstva vnitra ČR ve výši 122 tisíc Kč.  Žádost o dotaci na sociální projekt, 

který připravila sama městská policie, bohužel vybrán nebyl. Koncem roku byl byla podána 

žádost o dotaci na projekt „Partnerství“,  který již byl doporučen Policií severočeského kraje 

v Ústí nad Labem a Ministerstvo vnitro teprve rozhodne.  

 Ve spolupráci Policií ČR se v dubnu konala preventivní akce pro školáky na 

dopravním hřišti autoškoly Omega, v červnu pak v rámci branného dne na 3. ZŠ společně 

s hasičským záchranným sborem a Integrovanou střední školou energetickou a poté v září, 

kdy ve spolupráci s Policií se v areálu Domu dětí a mládeže uskutečnil Den bez úrazů o 

znalosti dětí z BESIPu a ochrany zdraví. Probírala se zde také problematika trestně právní 

odpovědnosti, drog, násilí a šikany. Jako vsuvky byly do programů vloženy ukázky 

sebeobrany či technického vybavení vozidel městské policie.  

Podle slov ředitele organizace se v roce 2004 se opět zvedla úroveň činnosti 

chomutovské policie, což dokládají statistických údaje z jednotlivých oblastí.  V rámci 

hodnocení městských policií v Ústeckém kraji se chomutovská městská policie umístila na 2. 

místě.  Napovídají tomu  i registrované ohlasy občanů, neboť se zvýšila prestiž a současně 

důvěra v dobrou práci strážníků. 

      V tomto roce se MěPo v daleko větší míře zaměřila na udržování čistoty ve městě a 

zároveň byli strážníci vedeni k tomu, aby v co největší míře zjišťovali původce  a snažili se je 

donutit odstraňovat jimi způsobené nepořádky. Účelem je nejen tyto přestupce vychovávat, 

ale také šetřit výdaje města. 

              Dále se strážníci v daleko větší míře snažili vyjít vstříc potřebám odborů městského 

úřadu a organizacím řízeným městem při plnění jejich požadavků.V některých momentech 

(mezi 7.30 – 11.30 hod.) je to však na úkor zajišťování veřejného pořádku v některých 

lokalitách města. 

      Tak jako u jiných MěPo ve větších městech je 90 procent  činnosti strážníků věnováno 

řešení dopravní situace ve městě, hlavně centra a jeho okolí. Je to značně nepopulární práce, 

při které strážníci registrují projevy verbální agresivity ze strany některých přestupců. Stejné 

zkušenosti mají MěPo ve větších městech. Při řešení přestupků v dopravě strážníci nasadili 

celkem 2 400 botiček a  uložili blokové pokuty v celkové výši 1 188 960  Kč. Z toho 1 520 

hotově ve výši 778 320 Kč a 611 na místě nezaplacených, ve výši 410 640 Kč. Dále udělili 

145 domluv a 124 přestupců bylo odesláno k dořešení na přestupkovou komisi při ODaSČ. 

             Strážníci dopravního oddělení byli pravidelně přítomni také u komplexního 

blokového čištění ulic, které probíhá každý rok  na jaře a na podzim. V roce 2004 bylo 

provedeno celkem 475 odtahů vozidel. 

  Strážníci rovněž zajišťovali další montáž, servis, výběr, třídění a odevzdávání peněz 

z parkovacích automatů.  

      Kontrola ze strany kontrolního výboru zastupitelstva města  na dodržování obecně 

závazných vyhlášek města, které se týkají činnosti MěPo, nezjistila žádné nedostatky. 

            Byla zajištěna a provedena pasportizace celého systému MKDS. Podařilo se také  více 

prohloubit spolupráci s Policií ČR. 
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            Od zavedení zóny s dopravním omezením ve středu města a umístěním parkovacích 

automatů se dopravní strážníci společně se strážníky s územní odpovědností převážně 

zaměřovali na dodržování správného parkování v této zóně a placení parkovného. 

     Dále byla  jejich činnost zaměřena na  parkování na celém území města. Nejvíce z toho  u 

polikliniky v ulici Edisonova a Dr. Jánského, dále na Dehtochemě,  kde se situace po umístění 

vodorovného dopravního značení značně zlepšila, na parkovištích u marketů Delvita, Globus 

a Baumax, kde dochází k neoprávněnému parkování  na místech určené pro invalidy.  

Pozornost byla věnována  i parkování na sídlištích, kde je situace vzhledem ke kritickému 

nedostatku parkovacích míst velice složitá, zejména na Březenecké a Kamenném vrchu. 

 

 

                    
 

 

      Činnost dopravního oddělení byla taktéž  zaměřena na kontrolu stávajícího 

dopravního značení ve městě a na  podávání návrhů ke zlepšení dopravní situace 

v jednotlivých ulicích a lokalitách města. V této činnosti MěPo  spolupracovala s pracovníky 

odboru dopravy a správních činností městského úřadu. 

Strážní s územní odpovědností   řešili ve větší míře černé skládky v zabydlených 

lokalitách města (sídliště obecně,  a ul. Kadaňská s přilehlým okolím). Na sídlištích je často 

problematické zjistit původce těchto skládek. Přesto se strážníkům podařilo ze všech řešených 

černých skládek zjistit zhruba 70 procent původců. Strážníci v těchto případech stanovili 

původcům lhůtu k odstranění skládky. Pokud skládku ve lhůtě neodstranili (to se týkalo 

poloviny případů),  byli řešení blokově, nebo postoupením k jinému správnímu orgánu. Při 

této činnosti strážníci preventivně seznamovali občany se systémem odstraňování odpadů a 

s umístěním sběrných míst. 

      Dalším větším problémem v roce 2004 byly autovraky. Tento problém se v největší 

míře vyskytoval na sídlištích. Autovraky v této lokalitě vznikaly především amatérskými 

opravami majitelů těchto vozidel na parkovištích a odstavením vozidel bez registračních 

značek. Autovraky strážníci řešili nafocením, vylepením výzvy k odstranění autovraku a 

odesláním na odbor dopravních a správních činností. Tento odbor pak po uplynutí zákonné 

lhůty k odstranění (2 měsíce ) vrak odstranil sám na náklady majitele vraku. Pokud strážníci 
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sami na místě zjistili majitele vraku (ve většině případů byli majitelé zjištěni), kontaktovali 

ho, udělili pokutu a podobně jako u černých skládek stanovili majiteli přiměřenou lhůtu 

k odstranění (úspěšnost se zde pohybovala kolem 60 procent). 

     Strážníci dále prováděli ve dnech vyučování dohled u přechodů pro chodce v 

blízkosti vytipovaných základních škol. Cílem tohoto úkolu bylo a je snížení rizika úrazu, 

neboť v době kdy děti chodí do školy je poměrně velký provoz na místních komunikacích a 

dále předcházení socio-patologickým jevům mezi mládeží. Při této činnosti strážníci zároveň 

dohlíželi na veřejný pořádek a monitorovali děti, které nedodržují povinnou školní docházku. 

V případech zjištění záškoláctví toto strážníci oznamovali  OSVaZ, MaPS,  rodičům a řediteli 

školy, popř. třídní učitelce záškoláka. Od září se dohled rozšířil i o Zvláštní školu Březenecká. 

Strážníci s územní odpovědností dále prováděli pravidelné kontroly pěší zóny, 

chodníků a komunikací určených chodcům, které často neoprávněně užívají i cyklisté. 

Zjištěné přestupky strážníci řešili v rámci svých pravomocí, zpravidla blokovou pokutou 

v dolní části sazby. 

     Další důležitou činností těchto strážníků byla pravidelná kontrola majitelů psů. 

Strážníci prováděli kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek (označení psa, úklid 

exkrementů, zóna, kde pes nesmí být volně, přihlášení psa). Zjištěné nedostatky se řešily opět 

zpravidla uložením blokové pokuty. Nepřihlášení psa oznamovali na odbor ekonomiky, který 

poplatky ze psa eviduje. 

     Pravidelně byly prováděny i kontroly živnostenských provozoven, zejména heren a 

restaurací na území města, a to zejména v součinnosti s PČR. Strážníci i policisté se při nich 

zaměřili na rušení nočního klidu,  podávání alkoholu mladistvým, na pátrání po osobách a 

hraní mladistvých na výherních hracích přístrojích. Dále kontrolovali, zda provozovna splňuje 

povinné údaje označení, přičemž nedostatky oznámili živnostenskému úřadu.  Dále 

kontrolovali povinnost provozovatelů výherních hracích přístrojů, mít tyto označeny platnou 

známkou a řádně zaplacené poplatky. Nedostatky strážníci oznamovali odboru ekonomiky při 

městském úřadě případně mediační a probační službě k ověření, zda tyto osoby nejsou nemají 

v evidenci, tedy zda neporušují soudní podmínky uloženého dozoru.  

      Vedle již zmíněné asistence pro městský úřad strážníci s územní odpovědností rovněž  

doručovali písemnosti správních orgánů osobám, které se vyhýbají úřednímu jednání. Též 

prověřovali trvalá bydliště osob. V neposlední řadě zajišťovali kulturní a sportovní akce, 

pořádané na území města Chomutov. Strážníci při těchto akcích dohlíželi na dodržování 

veřejného pořádku a po dohodě s organizátory plnili úkoly k zajištění bezpečnosti účastníků.  
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Podkrušnohorský zoopark 

 
 V úvodu výroční zprávy organizace za rok 2004 se mohl její ředitel MVDr. Přemysl 

Rabas pochlubit každoročně narůstající návštěvností, která přiměla vedení organizace k řadě 

kroků vedoucích ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Jednalo se například o zvýšení 

počtu stánků s rychlým občerstvením. V roce 2003 byla otevřena nová horní pokladna, která 

zvládne větší nápor návštěvníků a navíc zde přibyl obchod se suvenýry. Rekonstruovány byly 

veřejné záchodky v sousedství, které tak se vstupní branou svojí nevtíravou architekturou 

zapadly do přírodního rázu zooparku. V dubnu 2004 byl otevřen komplex budov u dolní 

brány. Zde byla postavena nová pokladna, výběh svišťů na střeše objektu a expozice 

vzácných charz, ale především pavilon nočních zvířat a stylová restaurace Tajga. Její stylový 

interiér navrhli sami pracovníci zooparku a název vybrali  návštěvníci v anketě. V průběhu 

roku se doplnily také další atrakce pro děti, které tvoří chomutovský výtvarník Vojtěch 

Návrat. Byla provedena celá řada úprav výběhů, jako je například nová atraktivní vyhlídka u 

výběhu opic.   

 

 

                   
 

 

                             Další atraktivní prolézačka z dílny Vojtěcha Návrata. 

 

 

 Investice do infoboxů činila 1.155.870 Kč, do motýlária 147.691 korun. Jako 

nedokončená investice zůstává výstavba expozic pro bobry a vydry, do které bylo letos 

investováno 1.507.291 korun a výstavba severního areálu (759.500 Kč). Díky všem těmto 

vylepšením, za které patří poděkování zřizovateli - Městu Chomutov, má zoopark dostatečnou 

kapacitu pro poskytování kvalitních služeb návštěvníkům. Celkové příjmy organizace činily 

29.312.535 Kč a výdaje 29.057.124 Kč.  

 V souvislosti se vstupem republiky do EU a v návaznosti na přijatý zákon o zoo 

absolvoval chomutovský zopark licenční řízení, které úspěšně dokončil. Vrásky na čele pak 

přidaly unijní předpisy, kdy bylo například nutné nově proškolovat zkušené profesionální 
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pracovníky, jejichž znalosti již dnes ve většině případů převyšují znalosti školitelů. Také 

zákaz zkrmování zvířat vyřazených z chovu je podle ředitele zooparku odsouzeníhodným 

plýtváním energií i surovinami, typickými pro bohatý sever planety (tzv. civilizovaný svět).  

 Významným krokem, spojeným s naplňováním koncepce rozvoje zoparku, je 

příprava výstavby severního areálu. Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

pro budování sítí po celý rok intenzivně pokračovala projektová činnost směřující k získání 

stavebního povolení na jednotlivé objekty. Ta jsou předpokladem pro zpracování a podání 

žádosti o financování z prostředků Evropské unie. Tématicky nejstarší částí budovaného 

skanzenu je starověká slovanská a germánská vesnička. S jejím budováním se započalo v 

srpnu v rámci mezinárodního tábora financovaného za přispění EU. Studenti z Čech a 

Německa postavili dvě obydlí. Další objekty by měly vznikat v příštích letech.  

 Jarní nepříznivé počasí způsobilo propad návštěvnosti ve většině podobných zařízení. 

Ztráta dvaceti tisíc návštěvníků se po celý zbytek roku srovnávala a v listopadu byl nakonec 

přivítán dvě stě tisící návštěvník.  

 Díky otevření dolního vstupního areálu je poprvé v historii zooparku představen i 

zástupce ryb. Tím se navázalo na tradici původního akvária v městském parku. S pavilonem 

nočních zvířat se obohatila kolekce o několik atraktivních druhů. Odchovem potomků udělaly 

radost zejména poletušky slovanské a ženetky. Pro reintrodukční programy byly využity 

mláďata sýčků, sov pálených. Úsek zoologie evidoval k 31. 12. 2004 celkem 187 druhů zvířat 

v celkovém počtu 1042 kusů. Z toho bylo 74 druhů savců (390 jedinců), 88 druhů ptáků (511 

jedinců), 23 druhů obojživelníků a plazů (105 jedinců) a 2 druhy ryb (36 jedinců). K dalším 

radostným přírůstkům patřil sameček tuleně kuželozubého, který byl na Den Země pokřtěn 

jako Petr Rudolf. Po dvou měsících péče, kdy se samečkovi velmi dařilo, byl transportován do 

ZOO Jihlava. Odchovaná hříbata klisen shetlandských pony se zúčastnila celostátní přehlídky 

Pony 2004, kde si hřebeček Orion získal 1. místo a navíc ocenění "vícešampion hříbat". 

Pomyslné stříbro a bronz získali ve svých kategoriích další dva mladí poníci. Úspěchem je 

také narození zatím třetího hříběte shirského koně, jedná se o klisničku Dark By Queen, která 

má otce z Německa. Desítky mláďat se narodily na statku, kde je koncentrován největší počet 

domácích zvířat. Tato zvířata jsou každoročně vystavována na vánočních trzích Chomutova i 

v okolních městech. Expozice králíků byla rozšířena o nové druhy jako je kastorex, 

kalifornský, český strakáč, belgický obr, tříslový, či světlý stříbřitý.  Ve spolupráci se Správou 

CHKO a ZOO Ohrada byl sestaven nový chovný pár puštíků bělavých, od kterého se očekává 

zapojení do reprodukce a poté vypouštění těchto sov v rámci záchranného programu na 

Šumavě. Podařilo se odchovat 18 mladých sov pálených, které byli vypuštěny v naší oblasti. 

Chovné programy v evropských zoologických zahradách posílí i mláďata sovic krahujových a 

sovice sněžné. U dravých ptáků se podařilo odchovat orla mořského a tři mláďata orlů 

stepních.  V expozici terárií byl významným přírůstkem odchov pěti trnorepů. Narodilo se i 

osm malých mývalů, 6 mláďat kolonoka sibiřského, 3 mláďata kvakošů, 4 ibisy skalní, 3 

mláďata jelenů milu, 3 opice makak magot a 2 mláďata pelikánů.   

 K 31. 12. 2004 bylo v našem zooparku  ustájeno celkem 39 koní, z toho 5 patřilo 

PZOO.  Dalších 11 koní bylo ustájeno na statku (tarpani, fjord, chladnokrevníci a plemeno 

shirských koní). V oblasti chovu koní v zooparku dál pracoval Jezdecký klub, který se věnuje 

mládeži v různých disciplínách jezdeckého sportu. Byl to Ponny klub, kde děti do 12 let 

získávají základní znalosti a dovednosti v ošetřování koní a základy jezdeckého sportu, 

Parkur, kde se mládež ve věku 12 - 18 let specializuje na parkur, případně drezuru. V první 

disciplíně se pak klub účastní soutěží. Dále je to voltižní oddíl, který z důvodu nedostatku 

financí omezil výjezdy na soutěže. O to více se věnoval přípravě na novou sportovní sezónu. 

Oddíl zároveň  uspořádal Voltižní závody, Cenu města Chomutova - skoky ve volnosti.  

Jednalo se o třetí ročník této soutěže, která získává na prestiži a na celkové oblibě mezi jezdci, 

chovateli a majiteli koní z celé ČR. V této soutěži byla dosažena výška skoku 190 cm. Jednalo 
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se o koně Olinno Dentex plus a Fanny, oba jsou ze stájí PZOO Chomutov. Další zajímavou 

akcí, zaměřenou konkrétně na děti, byl pokus o vytvoření neoficiálního rekordu v počtu 

tažených saní. Do akce "Koňské saně a děti" se zapojilo celkem 23 saní.  Koně ze zooparku 

se představovali veřejnosti také při Masopustu, Jízdě tří králů, Císařském dni v Kadani, 

Chomutovských slavnostech či Mikulášské jízdě.   

 

 

 

               
 

 

                  Koně z chomutovského zooparku před výjezdem na Hubertovu jízdu. 

 

 

         
   

       Pokus o vytvoření rekordu v zapřažení saní do koňského povozu.   
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 Důležitou roli hraje také úsek propagace, který  připravuje akce pro veřejnost a 

spolupracuje s regionálními i celoplošnými médii. V denících, týdenících a magazínech bylo 

v průběhu roku otištěno 345 článků informujících o činnosti zooparku. K tomu je třeba 

připočítat informace v rádiích a reportáže v televizích. Další formou propagace byla účast na 

vánočních trzích na náměstí 1. máje, kde si lidé mohli zakoupit suvenýry, kalendáře, 

vystřihovací betlém, celoroční vstupenku či pexeso. A také uzavřít adopční smlouvu na 

krmení pro určitý druhu chovaného zvířete.   

 Již třetím rokem náš zoopark spolupracuje na programu Nová odysea. Výsledky 

satelitního sledování černých čápů na Sibiři a Mongolsku představili jeho zaměstnanci ve 

švédském  Kolmardenu při zasedání EAZA, v Taipei na výroční konferenci WAZA a na 

největším světovém zasedání ochranářských organizací, kongresu IUCN v Bankoku. 

Zapojením do mezinárodních ochranářských aktivit přispívá chomutovský zoopark k 

naplňování světové strategie ochrany přírody. Tyto mezinárodní aktivity souvisejí se 

zapojením ředitele zooparku Přemysla Rabase do celé řady funkcí. Je prezidentem Unie 

českých a slovenských zoologických zahrad, členem vrcholného orgánu Eurasijské asociace 

(zahrnuje východní Evropu a Asii) a rovněž předsedou výboru pro etické chování ke 

zvířatům, v Evropské asociaci je ředitel PZOO členem výboru pro chov šelem. Od poloviny 

roku 2003 je členem poradního orgánu ministra životního prostředí ČR pro udělování licence 

českým zoologickým zahradám, na přelomu roku 2003/2004 byl jmenován do obdobného 

orgánu na Slovensku. Chomutovský zoopark v roce 2004 navštívili pracovníci zoo Moskva, 

Wildpark Geising, přednostové okresních úřadů a jejich spolupracovníci a ředitel zoo Surgut. 

Náš zooapark je zapojen do celkem 15 evropských chovných programů i několika programů 

národních. Jedná se například o sledování a kroužkování ptáků, které přináší praktické 

výsledky. Černí čápi, kroužkovaní v Doupovských a Krušných horách, byli již po několika 

týdnech zaznamenáni ve Španělsku a Izraeli. Husy divoké odchované zooparku se také vracejí 

do oblasti Krušných hor. Byl vypracován projekt na stabilizaci čápa černého, který je v 

severozápadních Čechách poměrně vzácný. Potomci koček divokých z chomutovského 

zooparku dnes žijí v rakouských a bavorských Alpách. Několik let se zoopark podílel na 

zvyšování stavu potápivé kachny - hohola severního. Dále pak na reintrodukci puštíka 

bělavého, sovy pálené apod. V průběhu několika posledních let se zpět do přírody vypustily 

stovky ptáků. Na území zooparku je prováděn průběžný monitoring volně žijících druhů ptáků 

ve spolupráci s Národním muzeem v Praze.   

 Důležitá je rovněž činnost Stanice pro handicapované živočichy, která v roce 2004 

zasahovala při 160 příjmech a odchytech zvířat v Chomutově a okolí. V roce 2004 byla 

rozšířen počet klecí, které slouží poraněným dravým ptákům. Tyto klece se nacházejí v areálu 

karantény. Novinkou jsou zásahy s asistencí policie při odchytu hadů. Ve čtyřech případech se 

lidé obávali neškodné užovky obojkové, kterou pracovníci zooparku po odchytu vypustili na 

vhodnější lokalitě. Dalším z civilizačních nešvarů je petrochemický průmysl. Do mazutového 

jezera v okolí Chemopetrolu Litvínov zapadl mladý jelen. Vyprostila jej místní jednotka 

hasičů, která vyčerpané zvíře dopravila do zooparku. Bohužel přes veškerou snahu zachránců, 

kteří se snažili jelena zbavit ropných látek, došlo k úhynu. Častým případem jsou příjmy 

poraněných labutí, které se daří v zooparku úspěšně vyléčit. V průběhu roku bylo stanicí 

přijato a ošetřeno například 30 poštolek, 63 ježků, 13 káňat či 5 srnců.  

 V oblasti ekologické výchovy působí také akce pro veřejnost jako je Den Země či 

Den zvířat. Prostřednictvím těchto akcí se snaží zaměstnanci zooparku utvářet pozitivní vztah 

lidí k živé i neživé přírody a ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Na tyto akce 

se daří získávat finance z evropských fondů.  

 

 

 



 88 

 

                      
 

Den Země 21. dubna, kdy mládě tuleně  přijeli pokřtít oblíbení herci Jana Paulová a Josef 

Náhlovský. Tento zájem českých celebrit dělá chomutovskému zooparku další potřebnou 

reklamu a jméno. 

 

 

 
 

Na Den dětí 31. května si děti mohly pohladit mývala severního rukou ošetřovatelky Regíny 

Kalabusové.  



 89 

 

 

 

Další projekty, na které se podařilo získat finance z větší části odjinud než od zřizovatele, byl 

letní dětský tábor (z programu Phare CBC 2001), Den dětských domovů v PZOO 

(financováno Krajským úřadem), dětské dřevěné hřiště (Nadace Duhová energie spol. ČEZ 

as.). Hned několik záchranných programů či tiskové materiály zooparku jako je Oáza či 

rozšíření služeb infoboxů financovalo Ministerstvo životního prostředí Praha.  

 

 

             
 

Na horní bráně byla zástupcem zooparku Romanem Smetanou dne 17. listopadu přivítána 

dvousettisící návštěvnice roku 2004. Stala se jí paní Zuzana Kubátová z Lomu u Mostu, která 

při této příležitosti obdržela upomínkové předměty a knihu Tam-Tamy času. 
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Městský ústav sociálních služeb 

 
 Managament organizace pod vedením Mgr. Aleny Tölgové se spolu se zaměstnanci 

v r. 2004 soustředil především  na zkvalitňování poskytovaných služeb, jejich racionalizaci a 

efektivitu. Při zajišťování nabídky služeb je stávající spektrum považováno za základní 

úroveň, která by neměla být snížena, naopak dle zájmu veřejnosti a možností města i 

rozšířena s ohledem na nezbytnou ekonomiku nákladů. S tímto záměrem byla v organizaci 

provedena opakovaná vyhodnocení, která měla za cíl postupné personální, materiální i 

provozní změny na jednotlivých střediscích. Aktivity, které doplňovaly provozní a personální 

záměry, se soustředily především do společenských činností nabízených klientům v rámci 

všech středisek Městského ústavu sociálních služeb.   

 V Domově důchodců a domově penzionu pro důchodce došlo ke komplexní 

rekonstrukci kadeřnictví, pedikůry a kuřárny pro seniory. Rekonstruovány byly balkóny a 

vybudována tělocvična. Rekonstrukcí prošlo i vybavení jídelen, společenských místností i 

místního obchodu. Byla vybudována kavárny a pokoje klientů  vybaveny  novým nábytkem. 

Jedou z významných akcí bylo i zvětšení a rekonstrukce zahrady, kde přibyla skalka, 

pergola, různé formy posezení, ohniště, nové stromy a keře a zahradní nábytek. Zahrada je 

přitom nyní propojena se zahradou Rehabilitačního centra a jeslí pro děti, takže se  zde mohou 

vytvářet vazby mezi těmi nejmladšími a nejstaršími.  

 

 

                  
 

Při otevření nové zahrady byla uspořádána malá slavnost, které se rovněž zúčastnili: zleva 

radní Jindřich Stádník, ředitelka MÚSS Alena Tölgová, starostka Ivana Řápková se svou 

dcerkou a místostarosta Rudolf Kozák. 
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 Senioři se pravidelně účastnili kulturních i sportovních akcí v rámci města, pořádaly 

se sportovní turnaje v šipkách, minigolfu a stolním hokeji, slavilo se na Masopustní zábavě 

pro seniory, při zahradní slavnosti při otevření mezigenerační zahrady, jezdilo se na výlety do 

Prahy na veletrh či do obdobného domova v SRN, se kterým byla navázána spolupráce. 

V závěru roku se opět uskutečnil již III. ročník olympiády pro seniory.   

 

 

             
 

 

Na olympiádě pro seniory se spolu vždy utkají týmy hned několika domovů důchodců v okrese 

spolu s místními  seniory, kteří navštěvují pravidelné cvičení ve sportovní  hale. Jednotlivá 

družstva jsou sestavena tak, aby v každém soutěžil i jeden vozíčkář. 

 

 

 K rozšíření dietního stravování a navýšení počtu připravovaných jídel došlo u 

pečovatelské služby. 
 V Domě s pečovatelskou službou Merkur byla zprovozněna pedikůra a telefonní 

stanice. Obyvatelé tohoto domu byli zapojeni do aktivit Klubu důchodců.  

 V Ústavu pro mentálně postiženou mládež a dospělé byly vyměněna síťová lůžka 

za lůžka polohovací, nakoupen nový nábytek a podlahové krytiny a zahájen nový systém 

stravovacího a prádelenského provozu. I zde se žilo kulturou a zábavou, svěřenci ústavu se 

bavili na diskotéce pro handicapované v TIP Clubu, na Maškarním bále, při pálení čarodějnic 

nebo při oslavě Dne dětí. Spoustu radosti přinesla návštěva Matějské pouti v Praze, koncert 

nadace NOVA v Praze či rekreace klientů v Kamenickém Šenově.   

 Řada akcí se kromě běžného výchovného a pečovatelského režimu uskutečnila i 

v Rehabilitačně pedagogickém centru a jeslích na Písečné. Byl to karneval, vítání jara, 

pálení čarodějnic, Mikulášská, vánoční besídky ke dni matek či slavě Dne dětí. Sportovalo se 

při olympiádě, závodilo při drakiádě, děti si užily i pohádkovou cestu na nově otevřené 
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zahradě. Součástí terapie byl i ozdravně rehabilitační pobyt v Jesenici u Rakovníka. Klienti 

všech zařízení pak shodně s oblibou navštěvovali chomutovský zoopark. 

 Řadu aktivit, které zpříjemňují období stáří, organizoval i Klub důchodců. Senioři se 

zde pravidelně scházejí k různým aktivitám například rukodělné činnosti – malování kraslic 

nebo při kultuře a zábavě. Lákadlem je i internet, který se zájemci mohou vyučovat při 

kurzech internetu pro seniory. A jak poznamenal jedna z vyučujících,  senioři jsou v tomto 

směru velmi zvídaví a učenliví, díky internetu si totiž například mohou dopisovat se svými 

vnoučaty po celém světě. Jejich hlad po nových vědomostech často předčí některé 

z nezaměstnaných, kteří absolvují tyto kurzy  v rámci své rekvalifikace.  

 Celkové náklady Městského ústavu sociálních služeb činily 56.190 tis. Kč, největší 

podíl nákladů tvořily mzdy zaměstnanců. Investice ve výši 1.272 tis. Kč směřovala do 

vybavení nové budovy Sociálního centra na Písečné (ubytovna, azylové bydlení, poradna a 

kanceláře), které bude otevřeno začátkem roku 2005.  Organizace hospodaří jak s příspěvkem 

od zřizovatele, kterým je Město Chomutov, tak se státními dotacemi. Celkové výnosy činily 

56.537 tis. Kč.  Z toho tržby za služby dosáhly výše 17.153 tis. Kč, největší položku činily 

tržby za stravné (6.035 tis. Kč) a úhrady v domově důchodců (6.618 tis. Kč). Ze sponzorských 

darů se vyčerpalo 353 tis. Kč, které byly využity v souladu s uzavřenými smlouvami.   

 Průměrná mzda činila 12.385 Kč, v organizaci pracovalo 162 zaměstnanců.  

 

  

Městské lesy 

 
Podle slov ředitele organizace ing. Františka Vohralíka byl rok 2004  pro Městské lesy 

Chomutov mimořádný ze dvou důvodů. V průběhu prvního pololetí  byla realizována druhá 

etapa akce „Změna druhového a prostorového uspořádání porostů náhradních dřevin“, 

podporovaná Státním fondem životního prostředí ČR.  Dodavatelem prací byly  Krušnohorské 

lesy,  a.s. (nutno podotknout, že k jejich činnosti byly značné výhrady, a rozsah a termíny se 

podařilo dodržet jen s největším úsilím). Tato akce ověřila technologii rekonstrukcí porostů 

náhradních dřevin a ukázala, že problematiku změny dřevinné skladby, zpracování valů i 

úživnost poškozené půdy lze řešit. Je ale nutné důsledně vycházet z konkrétních stanovištních 

podmínek – to znamená perfektní praktické informace lesníka o dané lokalitě, kvalitní 

zalesňovací práce a kvalitní sazenice. V rámci akce Státního fondu životního prostředí byly 

provedeny práce na ploše zhruba 13 ha, další 3 ha byly provedeny v plné režii organizace.  

Druhou mimořádnou akcí  bylo v důsledku vítězství ve výběrovém řízení prováděné 

odlesnění přeložky silnice I/7 v trase Chomutov - Hora Svatého Šebestiána. Rozsáhlé a 

přitom termínově velmi omezené práce byly i přes nepříznivé zimní období zvládnuty podle 

požadavku zadavatele. Pro Městské lesy to znamenalo významný ekonomický přínos, díky 

kterému bylo možno významně zvětšit rozsah prací v lesích. 

S odvoláním na zlepšující se stav lesa a úroveň odborného hospodaření byly Městské 

lesy Chomutov požádány Ústavem zakládání a pěstování lesa Mendelovy zemědělské a 

lesnické univerzity Brno o podstatné rozšíření spolupráce s tím, že by zde měly být 

připraveny demonstrační plochy pro praktické ukázky pěstebních opatření. 

Z ostatních zajímavostí  roku 2004 je možno ještě uvést problematiku myslivosti. 

V uplynulé myslivecké sezoně byl zaznamenán nejen podstatný nárůst odstřelu jelení zvěře 

celkem, ale i nárůst kvality trofejí. Úroveň myslivosti v režijní honitbě Městských lesů 

charakterizuje kromě ekonomických výsledků této činnosti především zájem poplatkových 

lovců, výrazně převyšující možnosti organizace.Ta hospodařila s roční dotací od zřizovatele – 

města Chomutova – ve výši 4.524.500 Kč a s dotacemi od státu ve výši 9.598.700 tisíc. Tržby 

dosáhly výše 7.884.800 Kč, což představuje splnění plánu ve výši 197 procent.  
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Středisko knihovnických a kulturních služeb 

  
 Podle slov ředitelky SKKS Mgr. Marie Laurinové byl rok 2004 rušným, kdy došlo 

k řadě změn, které se úzce promítly do činnosti samotného zařízení. Od 1. 1. 2004 byla do 

SKKS organizačně začleněna pobočka knihovny Březenecká. Ta se stala oddělením 

knihovny a případní zájemci o půjčování jak na pobočce, tak v hlavní budově mohou 

navštěvovat obě zařízení a platit roční příspěvek jen jednou.   

Koncem roku 2003 převzalo  středisko od města i knihovní fond technické knihovny 

a k tomu i závazky v oblasti poskytování speciálních služeb vybraným výrobním závodům. 

Vzhledem k tomu, že se ve větší míře jednalo o duplicitní knihovní fond, byl tento po 

pečlivém výběru odborných pracovníků SKKS nabídnut k prodeji středním a základních 

školám, závodům i veřejnosti.  

Zvýšení členských poplatků a poplatků za upomínky vedlo k mírnému odlivu čtenářů 

a to z 6.570 v roce 2003 na 6.266 v roce 2004. Počet jejich návštěv a výpůjček se však zvýšil. 

Oddělení knihovny zaznamenalo 170.249 návštěvníků, což je o 12.282 návštěvníků více než 

vloni. Také počet výpůjček je vyšší a to 593.248 oproti 531.742 v loňském roce. 

Výše ročního poplatku pro dospělého je 150,- Kč ročně (za tuto cenu dnes pořídíme 

v knihkupectví pouze 1 útlou knížečku), pro dítě 60,- Kč, studenti platí 120,- a důchodci ve 

věku 65-70 let 100,- Kč. Lidé nad 70 let, držitelé průkazky ZTP a děti z dětského domova 

mají vstup zdarma.     

 

 

         
 

 

Vstupní halu SKKS zdobí práce zdejších mladých výtvarníků, kteří zde nacházejí i 

metodickou podporu. 

 

 

   

Středisko knihovnických a kulturních služeb  se letos opět zapojilo do akce Březen - 

měsíc Internetu. Byly to akce „Internetový klobouk“ a „Senioři, nebojte se Internetu“. 
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V soutěži Biblioweb (nejlepší knihovnický web) se SKKS umístilo na 4. místě ze 180 

přihlášených knihoven. Navíc středisko dostalo zvláštní uznání za přístupnost internetových 

stránek pro nevidomé a slabozraké. Vyhledávání knižních novinek na síti, či prodlužování 

výpůjční doby po internetu je v Chomutově již samozřejmou službou. Funguje i zasílání 

upomínek pomocí e-mailů.  

 Tradiční knihovnická akce „Týden knihoven“ se v roce 2004 nesla v duchu oslavy 80 

let veřejné městské knihovny města Chomutova, která byla otevřena v roce 1924. K tomuto 

výročí knihovníci připravili faktografickou výstavu „Knihovnictví Chomutovska“, která je 

koncipována jako putovní. Vedle toho byla vydána publikace „Knihovnictví Chomutovska“, 

jejíž autorem je Mgr. Petr Rak, pracovník oblastního archivu v Kadani. Dalšími akcemi byly 

exkurze a besedy pro čtenáře či amnestie. K další publikační činnosti SKKS patřilo vydávání 

informačního časopisu Atrium, který je určen obecním úřadům, knihovnám, školám i 

veřejnosti, dále pak cyklus Osobnosti Chomutovska a měsíční přehledy o kulturním dění 

v SKKS.  

 V oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů plynule probíhala akvizice, 

veškeré dokumenty byly uloženy v knihovnickém systému Clavius. Katalogizačním 

zpracováním jmennou a věcnou katalogizací prošlo 14.109 dokumentů. Vzhledem k velkému 

zájmu o naučnou literaturu bylo i v roce 2004 nakoupeno více naučné literatury než 

beletrie.  Knihovní fond byl doplněn i o cizojazyčnou literaturu  a to o 128 knih v anglickém 

jazyce, 8 knih ve slovenském jazyce a 36 knih v němčině.  Celkově v roce 2004 přibylo 

12.794 svazků knih, 45 ks hudebnin, 915 brožur a 355 elektronických zdrojů.  

 V čítárně, která zároveň  zajišťuje centrální evidenci čtenářů a vybírá poplatky za 

celou knihovnu, funguje i spolupráce s Macanovou knihovnou pro nevidomé a spolupráce se 

sociálními ústavy, kterým se půjčují knihy na kazetách. Využívané jsou i čtyři osobní počítače 

s Internetem. Čítárna zaznamenala 33.059 návštěv, 99.763 výpůjček a 5.280 čtenářů.  

 Studovnu, která půjčuje knižní fond naučné literatury, regionální literatury, 

odborných časopisů a poskytuje různé speciální informační služby, navštívilo 17.958 

návštěvníků, kteří uskutečnili 86.033 výpůjček. Evidováno zde bylo 2.686 čtenářů.  

 Nepříznivé období nastalo pro hudební oddělení, které doplňuje, zpracovává a 

uchovává fond hudebnin a dalších druhů hudebních dokumentů (gramofonové desky, kazety, 

CD). Vzhledem ke smlouvám s Integrafem se nyní totiž mohou půjčovat CD až po uplynutí 

tři čtvrtě roku od nákupu, což vedlo k poklesu výpůjček, čtenářů i návštěvníků. Čtenářů bylo 

evidováno 1.183 (o 145 méně oproti loňskému roku), návštěvníků 11.087 (o 2.646 méně) a 

výpůjček 17.654 (pokles o 4.079). Na poplatcích se zde přitom vybralo 137.750,- Kč ( o 

45.365 Kč méně). 

 Ve středisku působí také vzdělávací oddělení, které zajišťuje mimoškolní vzdělávání 

formou výukových kurzů – jsou to jednak kurzy jazykové (největší zájem byl o kurzy 

angličtiny, které navštěvovalo 294 posluchačů, němčinu 110 lidí, španělštinu 36, 

francouzštinu 29 a italštinu 23 zájemců). Dále to byly odborné kurzy a semináře, dělnické 

kurzy a také kurzy Akademie třetího věku. S ohlasem se setkala také akce „Senioři, nebojte se 

Internetu“, kterou prošlo 102 posluchačů, Klub starých uměleckých řemesel navštěvovalo 76 

zájemců, přednášku Pasti sekt si vyslechlo 309 lidí.   

 Oddělení naučné literatury, které kromě půjčování odborné literatury zajišťuje i 

meziknihovní výpůjční službu, zaznamenalo 112.945 výpůjček, návštěvníků zde prošlo 

39.342 a čtenářů celkově bylo 3.755.   

 V oddělení beletrie pro dospělé si půjčovalo 3.599 čtenářů, kteří si zde vybrali 

148.218 knížek a uskutečnili 39.648 návštěv. Mimořádná pozornost je věnována dětským 

čtenářům, ze kterých vyroste převážná část dospělých čtenářů. V oddělení pro děti a mládež 

je k dispozici také internet, vzdělávací CD-romy, on-line katalog i počítač na hry. Podmínkou 

jeho užívání je právě členství v oddělení. Funguje zde i velmi dobrá spolupráce se školami. 
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Pracovnice oddělení navíc pro děti zpracovávají literární křížovky o ceny.  V průběhu roku se 

v oddělení uskutečnila celá stovka besed a 39 exkurzí, kterých se zúčastnilo 2.960 účastníků. 

Čtenářů zde bylo evidováno 2.088, návštěvníků 21.328 a výpůjček 69.328, což ve všech 

ohledech znamená mírný nárůst oproti loňskému roku.  

 

 

               
 

 

Naučné oddělení, kde se bez výpočetní techniky již neobejdeme, kniha však zůstává důležitým 

zdrojem poučení i zábavy. 

 

 

 Od 1. 1. 2004 je pod SKKS organizačně začleněna i pobočka Březenecká, kde byla 

rozšířena výpůjční doba jak v hlavní budově, to znamená od 9 do 18 hodin bez polední 

přestávky. Toto opatření se viditelně projevilo na návštěvnosti již v prvním roce. Nemalou 

roli zde jistě hraje i fakt, že se jedná o jediné kulturní zařízení na sídlišti. Evidováno zde bylo 

651 čtenářů (o 31 více než vloni), 7.917 návštěvníků (o 3.364 více) a 58.831 výpůjček (o 

19.964 více).  

 Další náplní činnosti  SKKS je regionální funkce, kterou dotuje Ministerstvo kultury, 

pro letošní rok to byla částka 1.390 tis. Kč. Regionální funkce spočívá v poradenské a 

konzultační činnosti u jednotlivých knihoven či přímo obecních úřadů, ve sběru statistických 

údajů, vzdělávání knihovníků, ve tvorbě výměnných knihovních fondů a jejich cirkulaci a 

distribuci.  V roce 2004 bylo zpracováno 190 výměnných souborů s 13.946 svazky a tak i 

čtenáři v malých obcích měli k dispozici nové knihy. Výměnné soubory přitom byly 

obohaceny o 2.920 knihovnických jednotek.  

 Oddělení kultury připravilo celkem 21 akcí, v atriu  to byly zejména koncerty Big 

Bandu a poté několik koncertů v rámci Chomutovských slavností (Krušnohor, folklórní 

soubor z Chorvatska,  Forrest Gump, dechovka ze SRN a z Chomutova), rockový koncert 

Metallica, rozlučkový koncert V.I.S (gymnaziální pěvecký soubor), folkové léto, rockové babí 

léto, slavnosti vína Šohajka a také pořad Obnaženi, který v sobě zahrnoval hudbu, tanec i 
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fotografie.  Tyto akce navštívilo 1.165 lidí, největší zájem byl o swing, který zde má svou 

tradici, koncerty v rámci slavností, zpěváky z gymnázia a netradiční umění v podobě pořadu 

Obnaženi. Hojně byl využíván i kostel sv. Ignáce, kde se uskutečnilo 16 koncertů. Největší 

návštěvnost měly čtyři adventní koncerty, na které zavítalo 870 lidí a půlnoční mše J.J. Ryby 

(600 posluchačů). S mizivým zájmem se naopak potýkal koncert harmonikářů ze SRN, italské 

árie Jakuba Pustiny a Beethovenovým festival, na který shodně přišlo pouze kolem 25 lidí. 

Větší úspěch měl narozeninový koncert místních V.I.S., který navštívilo 123 posluchačů 

(samozřejmě často z řad přátel a rodičů vystupujících) a přátelský koncert pěveckých sborů 

z ČR, Slovinska a Francie. Relativně dost posluchačů  přišlo i na trubkový koncert Bořivoje 

Čecha (124) a jarní koncert Ventilek (96).  

 Mezi další akce patřily literárně hudební pořady v kavárně nebo galerii Lurago, na 

které zavítalo celkem 245 návštěvníků. SKKS poskytlo prostor i pro přednášky z oblasti 

poznávání cizích krajů (Maroko, Řecko, Altaj, parky Nového Zélandu) či meditaci a povídání 

o buddhismu nebo makrobiotice. Sál  II. patra patřil klubovým pořadům spojeným s módní 

přehlídkou, kde byla hostem například i oblíbená herečka Květa Fialová, Swingové tančírně, 

pohádkám pro MŠ a ZŠ, Jarnímu zpíváníčku pěveckých sborů MŠ či akademii soukromého 

gymnázia. Pracovníci střediska rovněž zorganizovali pořádání pohádek pro děti na lůžkovém 

oddělení chomutovské nemocnice. Příležitost dostali i začínající zpěváci a recitátoři v soutěži 

Mladá píseň, Chomutovský skřivánek  a Den poezie. V SKKS se uskutečnilo i vánoční 

setkání dětí z pěstounských rodin (podrobněji se zmiňuji v kapitole věnované odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, který se na této akci podílel).    

 

 

 

                 
 

       Soutěž Populární píseň nabízí  možnost měření sil  začínajícím mladým zpěvákům.   

 

 

 

 V oblasti výstavnictví se uskutečnilo 11 výstav regionálních i dalších výtvarníků 

v galerii Lurago, dalších 11 výstav se uskutečnilo ve výstavní síni knihovny, využita byla i 

galerie Na schodech, kostel sv. Ignáce a atrium.  Celkem 30 výstav navštívilo 14.300 
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obdivovatelů různých typů výtvarného umění. Středisko bylo také pořadatelem výtvarné 

soutěže pro děti s názvem „List z naší rodinné kroniky“, kde se sešlo 396 prací, 3 z nich pak 

získaly ocenění i v národním kole této soutěže. V rámci příhraniční spolupráce s Kunst-

Kellerem Annaberg se uskutečnilo setkání umělců, malířská škola, malířské soustředění 

Vojtův mlýn, kreativní týden v SRN či účast na sochařské sympozium v SRN.  Středisko bylo 

rovněž spolupořadatelem sochařského sympozia v Boleboři.     

 

 

 

                
 

 

        V Malířském ateliéru Václava Suchopárka získávají nadané děti důležitou průpravu.  

 

 

 

   Významnou roli v propagaci nejen vlastních pořadů, ale i akcí ZUŠ, oblastního 

muzea, některých obecních úřadů i samotného města Chomutova, sehrálo oddělení propagace, 

kde bylo vyrobeno např. 4.850 pozvánek, 2.693 plakátů, 107 panelů, 1,403 letáků, 328 

diplomů a 750 katalogů.     

 Středisko knihovnických a kulturních služeb vykázalo náklady ve výši 18.826 tis. Kč. 

Dotace od města činila 14.442 tis. Kč, státní dotace pak 1.290 tis. Kč. Vlastní příjmy činily 

2.709 tis. Kč. Tržby činily 3.094 tis. Kč, z toho 152 tis. Kč za pronájem, 1.834 tis. Kč za 

služby a 289 tis. Kč vstupné.  
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Technické služby města Chomutova 

 
Ke dni 2. 8. 2004, byl na základě vypsaného výběrového řízení  jmenován do funkce 

nového ředitele TSmCh Ing. Zbyněk Koblížek, který před tím pracoval ve výrobních 

společnostech v řídících funkcích, jako např. výrobní náměstek Strojírenství s.r.o. Chomutov, 

nebo výrobní ředitel firmy Excon Steel, a.s. v Hradci Králové. 

 

Cílem návrhu strategie rozvoje  pro rok 2004 bylo: 

 Zvýšit úroveň komunikace s občany města a zajistit jejich průběžnou informovanost o 

činnosti organizace 

 Zaměřit se na rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb 

 Zahájit práce na zavedení integrovaného systému řízení s výhledem časové realizace do 

konce roku 2005 

 Využití rezerv ve firemním řízení a hospodaření společnosti 

 Zvýšit konkurenceschopnost společnosti prosadit se na trhu 

 Zajistit základ firemní kultury-mezilidské vztahy, týmové úsilí a hrdost na příslušnost k 

firmě 

 

 TSmCh hospodařily s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který za celý rok 2004 

činil  67 miliónu korun, dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce byla poskytnuta ve 

výši 1,394.386,-  Kč. Výnosy TSmCh činily 58. 364.869,- Kč (z hlavní činnosti to bylo 

39.691.672 Kč a z vedlejší činnosti 18.673.197 Kč). Účetně přitom měla organizace tržby ve 

výši 110.368.687,- Kč za hlavní činnost a 18.673.197 Kč za činnost doplňkovou. Neuhrazeno 

na fakturách zůstalo ke konci roku  2.411.770 Kč. Ve výnosech se negativně projevily 

nepříznivé klimatické podmínky pro výnosy na Kamencovém jezeře, kde se znatelně snížila 

návštěvnost, a také nižší objem prací pro Státní údržbu silnic Chomutov.  Do financování 

činností v r. 2004 byly zapojeny vedle výše uvedených výnosů i zdroje z rezervního fondu ve 

výši 2.282.629 Kč, který byly využity k zajištění financování opravy mola na Kamencovém 

jezeře (917.367 Kč), materiálové krytí modernizace veřejného osvětlení (1,331.262 Kč) a 

programové vybavení na PC, které řeší optimalizaci strojního čištění (34 tis. Kč).  

 Náklady za rok 2004 dosáhly výše 123.477.425 Kč. Největší položku v nákladech 

přitom činily mzdy spolu s ostatními osobními náklady (33,6 procent), spotřeba materiálu 

(12,7 procent) a energetické zdroje (12,5 %). Například nákup 50 kusů košů na psí 

exkrementy představoval výdaj ve výši 133.956 Kč.  

 Mezi další náklady patří například nákup 508,91 tun posypové sole, který byl za 

výhodných cenových podmínek pořízen ještě před zimním obdobím. Jednalo se o výdej ve 

výši 749.115,55 Kč (bez DPH). V nákladech je dále například zahrnuto provádění 

mikrobiologických a chemických rozborů vody na Kamencovém jezeře v akreditované 

laboratoři. Kvalita vody byla vždy v normě a bez závad. Výsledky rozborů byly uváděny na 

internetových stránkách Kamencového jezera.  

Zaměstnanci technických služeb  se letos opět potýkali s vandalismem a odcizováním 

některých kovových a litinových částí na veřejném osvětlení a na komunikacích. Vandaly 

bohužel lákají i svítidla veřejného osvětlení. Nemalé škody způsobují i nepozorní 

automobilisté,  zvláště pak u veřejného osvětlení a dopravních značek poblíž vozovek a 

parkovišť. Sběračům kovů bohužel neujdou ani mříže uličních vpustí. Rozbití šesti 

keramických odpadkových košů představovalo škodu ve výši 36 tisíc korun.  

 V rámci organizace byla v roce 2004 vytvořena privátní internetová síť, kdy došlo 

k propojení jednotlivých provozů. Zpracovány byly i internetové stránky pro veřejnost, u 
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kterých se dbá na jejich aktuálnost. Veřejnost se tak například v předstihu dozví termíny 

blokového čištění a umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad.  

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o odborné pomoci na zavedení 

integrovaného systému řízení v organizaci.   

Jedním z problémů, které organizace v r. 2004 řešila, bylo uplatnění nových právních 

předpisů a norem na dětská hřiště a pískoviště. Technické služby zpracovaly finanční 

zhodnocení péče o uzavřená hřiště, kde je třeba zajišťovat údržbu pískovišť. Pro odbor 

rozvoje a investic města, který navrhne a zajistí  konkrétní řešení – rušení stávajících hřišť a 

výstavbu nových, byly předány potřebné podklady o tom, co konkrétně vyžadují nové normy 

na údržbu venkovních hracích ploch – dětských hřišť.  

 Pro zajímavost dále uvádím hodnotu majetku, který TSmCh spravují. Na budovách 

a stavbách je to majetek v účetní hodnotě 128.826.500,- Kč. Komunikace a jejich součásti 

jsou vyčísleny na 622.309.616 Kč. Veřejné osvětlení představuje hodnotu ve výši 83.677.252 

Kč. Světelné signalizační zařízení 3.419.717 Kč. Sadové plochy jsou vyčísleny na 34.186.985 

Kč. Odpadové hospodářství města na 23.961.206 Kč, hřbitovy (hlavní, židovský a hřbitov 

v Horní vsi) 6.474.130 Kč. Hmotný a ostatní majetek na Kamencové jezeře představuje účetní 

hodnotu 2.830.597 Kč (skutečná hodnota celého areálu jezera je samozřejmě nevyčíslitelná). 

Celkem se jedná o majetek ve výši 906.332.265 Kč.  

 

 

 

 
 

 

Zaměstnanci technických služeb při odstraňování následků silného větru, který v noci ze dne 

20. na 21. září  poškodil několik stromů (zde mostek na ul. Zborovská, 21. 9. v 7,30 hod.) 
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Správa kulturních zařízení s.r.o. 

 
Hlavní úsilí Správy kulturních zařízení bylo podle slov jednatelky společnosti Věry  

Flaškové zaměřeno na to, aby byl nabídnut co nejpestřejší program, který osloví všechny 

věkové skupiny – ode těch nejmenších po ty nejstarší. 

Dramaturgický plán byl sestaven obdobně jako v letech minulých, ale navíc byl 

obohacen o některé nekomerční akce a rockové koncerty. Tak jako vždy, bylo pamatováno na 

všechny věkové kategorie, od malých předškoláků po seniory, ale i na různě umělecky 

zaměřené zájmové skupiny.  SKZ zajišťuje program nejen pro Městské divadlo, ale také pro 

KD Zahradní s vědomím, že  tyto dva “kulturní domy“ si nemohou konkurovat, ale musí se 

programově doplňovat. Za dobu existence SKZ si určitě  diváci zvykli na to, že za folkovou 

muzikou, nedělními pohádkami, zábavnými programy či tanečními zábavami pro starší 

spoluobčany musí jít do KD Zahradní a naopak za divadlem, vážnou hudbou či rockovou 

muzikou musí jít do divadla. 

        Milovníkům Thálie bylo v městském divadle nabídnuto třináct divadelních 

představení v rámci tzv. Abonentního předplatného a tři  divadelní představení mimo rámec 

předplatného – Besídka Divadla Sklep, Růže pro Algernon divadla Kašpar a Cimrman v říši 

hudby divadla Járy Cimrmana. 

        Příznivci alternativního i pouličního divadla si jistě přišli na své díky divadelnímu 

festivalu OTEVŘENO, který nabídl pestrou škálu alternativních forem současného divadla, 

profesionálního i amatérského - Teatr novogo fronta, divadlo Continuo, DNO, divadlo ANPU 

a dalších. 

 

                                    
 

Jeden z pouličních herců- kejklířů  festivalu „Otevřeno“ na pódiu u zahradní restaurace 

městského divadla 
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 Výraznou osobností, která se v Chomutově takto poprvé představila, byl Nori Sawa, 

japonský umělec žijící v Čechách. Tento mim a loutkoherec za pomoci různých masek a 

loutek zahrál nápadité pouliční představení, při kterém se děti bavily jeho převleky a 

proměňováním se v různé bytosti. Dospělí se také smáli nebo přemýšleli, jaké poselství se jim 

vlastně autor snaží svým projevem předat. Nori Sawa je známý tím, že interpretuje příběhy 

Shakespearovských tragédií či klasických mýtů.   

 

 

                  
 

Vystoupení japonského umělce před městskou věží se chvílemi neslo v duchu dramatu, který 

vyjadřoval svojí mimikou i použitím loutek, a poté zas překvapivými zvraty v humorném duchu 

 

 

 Další doslova perlou nového festivalu byla účast Teatru Novogo Fronta, souboru, 

který byl založen v Rusku a v r. 1994 přesídlil do Prahy. Trojice herců má dnes již za sebou 

mnohé ocenění odborné kritiky a příznivé přijetí u publika řady evropských států. Při pokusu 

o charakteristiku jejich divadla zaznívají pojmy jako : tanec na hranici, horká taneční 

groteska, fyzické divadlo, totální divadlo. Představení s názvem „Phantomysteria“ bylo 

apokalyptickou alegorií na téma války. Jak uvedla představitelka hlavní ženské role Irina 

Andrejevová, herci velmi rádi vzbuzují emoce u diváka a zároveň sami u sebe.    

 Na festivalu dostaly šanci i amatérské soubory, kdy své pantomimické číslo Vorspiel 

mohli předvést aktéři představení hry Mirandolína.  

Amatérské divadlo dostalo příležitost i přímo v hlavním sále městského divadla, kde 

se letos uskutečnily hned dvě premiéry. Jednou z nich byla již zmíněná komedie Mirandolína 

která vznikla pod vedením polského profesionálního režiséra Michala Noconě, a Vánoční 

etuda aneb veselohra o samotě, kterou režírovala členka amatérského divadelního souboru 

END Jana Kopecká. Druhým rokem SKZ nabízí mateřským, základním i středním školám 

tzv.  „balík“ pořadů vždy na celé pololetí z důvodů, aby se k nim nabídka dostala včas a aby si 

mohly školy případně školky naplánovat kdy a kam půjdou. Je škoda,  že této včasné nabídky 

využívá jen malé procento škol či školek. Tento „balík“  (pro Kulturní dům na Zahradní i 

městské divadlo) konkrétně pro loňský rok obsahoval  nejen pohádky, ale také vzdělávací 
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pořady hudební či literární. Byly zařazeny programy podporující výuku anglického jazyka, ale 

také programy, které se zabývaly problematikou drogové závislosti, šikany a podobných jevů.  

 

 

                          
 

Děkovačka divadelního představení  Mirandolína, které přivedlo na pódium divadla nadšené 

místní amatéry. Mladí herci prošli konkursem, který uspořádal režisér hry. 

 

 

        Uskutečnily se nejen koncerty rockové hudby  - Lenka Dusilová, Dan Bárta tour, 

Brutus, Gaia Mesiah v Kulisárně a Tata bojs-Nanotour, ale také  v rámci  hudebního festivalu 

OTEVŘENO se uskutečnila celá řada koncertů  - Khoiba,-123 min.Wohnout  (na letním kině) 

a další. Kromě rockových koncertů se uskutečnily i koncerty populární hudby - Waldemar 

Matuška, Lucie Bílá. I jazzová muzika má své příznivce, a právě pro ty v prostorách divadla 

proběhl JAZZOVÝ MASOPUST, který nabídl spoustu jazzových „lahůdek“.  V prostorách 

divadla se opět natáčel pořad televize Prima Nikdo není dokonalý. V divadle se uskutečnilo 

180 nájemních akcí  (plesy, předváděcí akce, firemní akce a společenské večery, taneční 

kurzy apod.), kterých se zúčastnilo téměř 32 tisíc návštěvníků. 

         Ve spolupráci s Technickými službami jsme se SKZ podílela na velmi úspěšných 

oslavách 110. výročí otevření první veřejné plovárny na Kamencovém jezeře (zaznamenáno 

v samostatné kapitole). 

         V Kulturním domě na Zahradní se uskutečnilo několik folkových koncertů, za 

zmínku určitě stojí koncerty Jiřího Schmitzera, Josefa Fouska, Karla Plíhala, ale také Ivo 

Jahelky. Velmi úspěšný byl koncert Františka Nedvěda se skupinou II. podání. 

         Ke kulturnímu domu paří neodmyslitelně vánoční koncerty Fešáků a již tradiční 

Country bály se skupinou Album. Také zde proběhl zábavný pořad se Zuzanou Bubínkovou - 

S politiky stále netančím, jejíž pořad, byť bez Miloslava Šimka, neztratil nic na humoru a 

ostrém vtipu beroucí si na paškál protagonisty současného politického dění. 

        Rovněž se uskutečnily zábavné pořady například se Zdeňkem Izerem či s dvojicí 

Náhlovský - Mladý. Kromě pohádek a vzdělávacích pořadů je Kulturní dům Zahradní 

místem, kam mohou rodiče se svými dětmi pravidelně jednou za měsíc zajít na „nedělní“ 

pohádku. Kulturní dům Zahradní je rovněž místem, kde zkoušejí soubory tzv. zájmové 

činnosti- folklorní soubory Krušnohor, Skejušan a divadelní soubor Pohoda, který začal od 
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dubna produkovat pravidelné klubové pořady (vždy první čtvrtek v měsíci) věnované 

různým tématům i autorům. I v Kulturním domě na Zahradní se uskutečnilo 180 nájemních 

akcí,  kterými  prošlo  zhruba 20 tisíc návštěvníků – byly to plesy, společenské akce, zejména 

však prodejní akce. 

 

 

 

                   
 

Soubor Skejušan, který ukazuje veřejnosti  staré lidové  zvyky a písně pravidelně i na akcích 

Podkrušnohorského zooparku. 

 

 

         V  galerii Špejchar se uskutečnilo 12  výstav, z  toho  9  profesionálních ( 4 autorské  a  

5 společných ),  ale  také 2  výstavy nezařaditelné ( velikonoční výstava a výstava graffiti )  a 

1 výstava studentů SŠ keramické Karlovy Vary. 

         Výstavní plán byl opět sestaven v intencích let minulých,  nabídnout veřejnosti nejen 

špičky současné výtvarné tvorby (grafici SČUG Hollar, malíř a grafik Josef Liesler, malíř a 

performer Petr Nikl, grafik Karel Demel, sochař Michael Bílek ), ale také výtvarníky, které 

chomutovská veřejnost velmi dobře zná (sochař Jaroslav Stejný, naivní malířka Sylva 

Prchlíková a malířka Marie Svobodová). Při sestavování výstavního plánu šlo především o to, 

aby byl pestrý (ale nikdy na úkor kvality) a aby přivedl do těchto krásných prostor 

návštěvníky jednak všech věkových kategorií, ale také různého výtvarného cítění či zaměření. 

Návštěvnost výstav je  velmi různá a odvíjí se od toho, zda je autor tzv. mediálně znám, a 

nebo  je to tzv. „místní“ autor. V roce 2004 byla nejvíce navštívena výstava Sylvy Prchlíkové 

a manželů Stejných, dále pak výstava Marie Svobodové. Ve stejném pořadí byly tyto výstavy 

i komerčně úspěšné. Zpestřením výstavního plánu bylo uspořádání Velikonoční výstavy ve 

sklepních prostorách galerie a výstavy grafitti nazvané Z periferie do galerie, která 

mimochodem přilákala největší pozornost médií ze všech výstav v galerii uspořádaných,   a 

které předcházela tvorba graffiti po dva víkendy na plotě Letního kina. 
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Josef Liesler (vlevo) na své výstavě ve Špejcharu při rozhovoru se svým kolegou malířem a 

bývalým ředitelem SKKS Vladimírem Valešem (ten bohužel zhruba rok nato zemřel.) Také pro 

Josefa Liesera byla tato  výstava jednou z posledních, zemřel 23. 8. 2005 ve věku 92 let. 

 

 

         V roce 2004 SKZ  provozovala dvě kamenná kina  (OKO a Praha) a Letní kino. 

V kinech kamenných byla zaznamenána zvýšená návštěvnost oproti roku 2003. I filmový 

divák je zaměřen převážně komerčně, což se projevuje v návštěvnosti. Filmy, které jsou 

celostátně mediálně propagovány mají zákonitě vyšší návštěvnost než filmy, které takovouto 

propagaci nemají. Nejvyšší návštěvnost v loňském roce  zaznamenal film Pán prstenů: návrat 

krále, dále pak Harry Potter a vězeň z Azkabanu, Kameňák, Shreck 2 a další. Pracovníci 

správy jsou si vědomi, že nemohou opomíjet náročného filmového diváka, a proto se do kina 

OKO vrátilo tzv. ART kino. Rovněž putovní filmový  Projekt 100 nabízel filmovou produkci, 

která dokáže uspokojit náročného diváka.V obou kinech se pořádala mimořádná představení 

pro MŠ a ZŠ. Oba kinosály se rovněž pronajímaly k různým účelům - semináře, výchovné 

koncerty, školní akademie apod. 

         V kině OKO došlo v loňském roce k určitým prostorovým úpravám za minimálních 

finančních prostředků. V horní části se upravily stávající prostory tak, aby byly lépe využity a 

aby lépe vyhovovaly pracovním potřebám pracovníků kina. Část prostor se podařilo nově 

pronajmout jako kancelář, čímž se zvýšily výnosy SKZ. Ve foyer kina OKA vznikla po 

drobných  úpravách, při kterých hrály velkou roli spíše než finanční prostředky dobré nápady, 

tzv. „Filmová kavárnička“, která byla otevřena  za účasti režiséra  Jana Hřebejka, dále pak 

při filmových premiérách nebo při pořádání besed, recitálů apod. v rámci tzv. malých projektů 

např. Dny japonské kultury (zaznamenáno v samostatné kapitole), 15 let poté. Tento prostor 

začal být v loňském roce využíván rovněž k pořádání výstav, které se uskutečnily také 

v rámci  těchto projektů. 
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V kině Oko se představili také protagonisté a tvůrci nového českého  filmu „Mazaný Filip“, 

úplně vpravo režisér V. Marhoul, vedle něj odpovídá na dotazy z publika herec T. Hanák. 

 

         Letní kino bylo v provozu od června do konce srpna 2004. Kromě každodenních 

filmových představení se zde konala hudební část festivalu OTEVŘENO, koncert Hudby 

Praha a soutěžně zábavné odpoledne pro děti s Inkou Rybářovou. I tento prostor byl pronajat  

a to za účelem konání koncertu Tři sestry. V letním kině byly rovněž prováděny nezbytné 

opravy a údržba, která byla nutná pro zachování běžného chodu kina. 
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Celkové výnosy  Správy  kulturních zařízení, s.r.o. Chomutov včetně dotací ve výši 

6.230 tis. Kč za rok 2004 činily 16.379 tis. Kč, náklady před zdaněním  16.366 tis. Kč.  

Vlastní výnosy tvořily především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a 

nájmů. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4.785 tis.Kč (divadlo 2.062 tis. Kč, 

KASS 614 tis. Kč, kina 1.942 tis. Kč, galerie 42 tis. Kč, věž  56 tis. Kč, ostatní 69 tis. Kč). 

Z  celkových   nákladů   připadla  na  náklady  za služby částka 6.147 tis. Kč, tj. 37,55 

% z celkových nákladů (honoráře 2.762 tis. Kč, půjčovné filmů 951 tis. Kč, stočné 265 tis. 

Kč, ozvučení 274 tis. Kč, tantiémy 207 tis. Kč, pořadatelská služba 144 tis. Kč, výlep 95 tis. 

Kč, ostatní služby 1.449 tis. Kč). Mzdové  náklady  za  sledované  období  činily 5984  tis. 

Kč, tj. 36,56 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2587 tis. Kč, tj.15,82 

% z celkových nákladů (el.energie 937 tis. Kč, teplo 1047 tis. Kč, voda 219 tis. Kč a plyn 383 

tis. Kč). V organizaci pracovalo ke konci roku 18 zaměstnanců, což je o 3 více než v roce 

předcházejícím.  

 

 

Teplo Chomutov  

 
 Rada města, která tvoří valnou hromadu této společnosti (město je stoprocentním 

vlastníkem), se z ekonomických důvodů rozhodla společnost Teplo pronajmout jinému 

subjektu. Na tento dlouhodobý pronájem vypsala veřejnou obchodní soutěž (podrobněji se 

zmiňuji v kapitole o činnost rady). U opozičních zastupitelů (KSČM a část bývalých členů 

ČSSD) se toto rozhodnutí setkalo s bouřlivým nesouhlasem. A tak padaly výroky o tunelování 

městského majetku a podobných možných nepravostech. Došlo i na podání trestního 

oznámení na neznámého pachatele. Protože je ale v pravomoci rady o takovýchto krocích 

rozhodnout, tak ke změně správce tepelného hospodářství nakonec došlo. 13. 12. 2004 byla 

uzavřena smlouva se společností ACTHERM, spol. s.r.o., která nabyla účinnosti 1. 2. 2005.  

 Firma ACTHERM spol s.r.o. byla založena 2. 11. 1992 v Praze, od r. 1998 se řadí 

mezi velké energetické společnosti. V tomto roce získala do nájmu teplárenský a 

elektrárenský komplex VT – Energetika Chomutov s.r.o. v konkurzu, po podpisu budoucí 

kupní smlouvy na celý energetický komplex vznikl dne 1. 10. 1998 odštěpný závod 

Chomutov. Ten provozuje činnost výrobní povahy – vyrábí tepelnou energii, elektřinu, 

prodává průmyslové suroviny, zajišťuje montáže, instalace, revize, měření a regulace zdroje. 

V r. 2001 společnost pořídila do svého majetku energetický soubor teplárny Na Moráni 

v Chomutově. Společnost kromě toho provozuje tepelné hospodářství ve třech  městských 

částech Prahy,  v r. 2001 přešla společnost do majetku společnosti ACTHERM holding a.s.   

 Společnost Teplo Chomutov s.r.o. se v průběhu roku ocitla v nepříznivém světle díky 

neoprávněné naúčtovaným penězům, které jí Chomutováci zaplatili v r. 2001. Jednalo se o 

špatně stanovenou cena tepla, kdy byl každý gigajoule tepla předražen o 2,47 Kč, což u každé 

domácnosti představovalo částku zhruba 132 Kč.  K tomuto zjištění došla Státní energetická 

inspekce, která poté vyměřila firmě pokutu ve výši 2,2 milionu korun (o tuto částku se 

společnost obohatila na úkor svých zákazníků). Valná hromada společnosti se rozhodla, že 

peníze budou lidem vráceny, i když jednatel společnosti František Malovanyj nejdříve tvrdil, 

že tuto nápravu nelze provést. Nespokojenost rady města s prací jednatele nakonec vedla 

k odstoupení jednatele z funkce. 19. 10. 2004 byl řízením pověřen Pavel Šebesta, člen 

managamentu společnosti.  

 Společnosti Teplo Chomutov s.r.o. zaměstnávala ke konci roku  78 pracovníků, jejich 

průměrná hrubá mzda činila 18.335. Hospodaření společnosti skončilo účetně s náklady 

93.084 tis. Kč a výnosy 92.911,- Kč. Dotace od města dosáhla výše 15.176 tis. Kč.  
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Správa sportovních zařízení s.r.o  

 
Správa sportovních zařízení má na starosti sportovní halu, několik sportovních areálů 

(letní stadion, hřiště v ulicích Mostecká, Spořická a v ul. Tomáše ze Štítného, kryt CO, 

parkoviště, víceúčelový objekt na Kamencovém jezeře a areál minigolfu), zimní stadion, 

městské lázně a vlastní budovu správy v Mánesově ulici čp. 152.   

V městských lázních se v roce 2004 uskutečnilo šestnáct akcí, v převážné míře se 

jednalo o různé typy plaveckých závodů. Největší akcí s největším úspěchem bylo Mistrovství 

republiky v plavání na 25-ti metrovém bazénu, které se konalo v listopadu za účasti 

televizních kamer (blíže se zmiňuji v kapitole u sportovních událostech).  

Ve sportovní hale byly po úspěšném otevření Jarní MINI ŠKOLY sportu o jarních 

prázdninách naplánovány čtyři běhy Letní MINI ŠKOLY sportu o hlavních prázdninách.  

Jejich hlavním cílem bylo seznámit širokou dětskou veřejnost se základy sportů v Chomutově. 

Děti přitom využívaly téměř všechna zařízení SSZ. Vyjížděly také na kolech do Bezručova 

údolí, kde hrály různé hry.Ve sportovní hale děti prošly základy míčových her,  uskutečnil se 

turnaj v tenisu a v sálové kopané. Pro dívky byl připraven aerobik a step aerobik. Na závěr 

byly pořádány různé soutěže, „opičí dráhy“ apod. V městských lázních se děti učily základům 

plaveckých stylů, různých her ve vodě a pro odvážlivce byla otevřena 3metrová věž, kde si 

mohli vyzkoušet skoky do vody. Na letním stadionu - lehkoatletické dráze děti běhaly krátké i 

dlouhé tratě a vyzkoušely si skok do dálky. V areálu hokejbalu děti bruslily na kolečkových 

bruslích, navštívily chomutovský Minigolf. Pro zpestření jedno odpoledne mladí sportovci 

strávili se svými trenéry v chomutovském Podkrušnohorském zooparku. Každý den probíhalo 

vyhodnocování sportovních soutěží, děti dostávaly diplomy a upomínkové předměty. Každý 

týden byl vyhlášen jako „Olympiáda sportu“, ve  znamení letních Olympijských her 2004. 
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Dále byly zavedeny nové formy cvičení MIMI club – přípravný kurz k porodu a 

speciální cvičební kurz pro budoucí maminky, pokračovalo se v tradičních kurzech – cvičení 

pro rodiče s dětmi, „Babies“ – cvičení pro děti od 3 let formou her a soutěží, aerobic pro děti 

od 4 do 7 let, fitbally a kickbox. 

Z ostatních akcí konaných ve sportovní hale stojí jistě stojí za zaznamenání říjnový 

Večer japonských bojových umění, koncert hudební skupiny Chinaski, mistrovství Čech ve 

společných formacích, GRAND PRIX – zápas, koncert s názvem „Děkuji Šárka“, 

„Vzdělávání 2005“ – prezentace škol, M ČR ve spol. skladbách – moderní gymnastika. 

Na zimním stadionu probíhaly tréninky a mistrovská utkání první ligy ledního hokeje 

„mužů“, ligy juniorů, dorostu se podařilo postoupit do ligy. 

Do sportovní nabídky patřila pravidelná veřejná bruslení pro veřejnost. Uskutečnily se 

krasobruslařské závody a SSZ Chomutov, s.r.o. pořádala V. ročník Memoriálu Vladislava 

Maška, dále turnaj neregistrovaných v ledním hokeji. K hojně navštěvovaným akcím patřil 

dubnový tradiční Autosalon.  

  

Celkové  výnosy  Správy  sportovních zařízení, s.r.o. Chomutov, kterou vede ředitelka 

společnosti Mgr. Jitka Fischerová,  činily 37.329 tis. Kč. Z toho od města byla poskytnuta 

dotace ve výši 21 900 tis. Kč,  z kraje to bylo 199 tis. Kč  na materiálně a technické vybavení 

v Sportovní hale.  

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a 

nájmů ve výši 9 794 tis. Kč a  výnosy z vybraného vstupného, které v roce 2004 činily 5241 

tis. Kč  (u zimního stadionu 283 tis. Kč, sportovní haly 726 tis. Kč a u městských lázní 4.232 

tis.Kč.) Ostatní výnosy jsou tvořeny prodejem materiálu (šrot) a ostatními provozními 

výnosy. Tyto výnosy jsou ve výši 195 tis. Kč. 

 

Celkové náklady činily 38117 tis. Kč. Nejvíce připadalo na spotřebované   energie, a to 

16 256 tis. Kč tj. 42,64 % z celkových nákladů (el.energie 3 518 tis. Kč, teplo 10 283 tis. Kč, 

voda 2 137 tis. Kč, plyn 318 tis.Kč). Dalšími významnými náklady  jsou osobní náklady, 

které činily 13 054 tis. Kč, tj.34,24 % z celkových nákladů. V organizaci pracovalo 67 

zaměstnanců, průměrná hrubá mzda na jednoho pracovníka činila 11 933,- Kč. 

Náklady na opravy a udržování činily 912 tis. Kč. Největší finanční náklady si vyžádalo 

vyvážení rozvodů ústředního topení ve sportovní hale (250 tis. Kč), oprava travnatého terénu 

v areálu Jánského (75 tis. Kč), oprava lehkoatletických sektorů na letním stadionu (60 tis. 

Kč), oprava hromosvodů na zimním stadionu (55 tis. Kč) a rolba na zimním stadionu (51 tis. 

Kč). 

Finanční situace společnosti byla v roce 2004 stabilizovaná, bez mimořádných výkyvů. 

Společnost hospodařila výhradně bez cizích úvěrových zdrojů nebo půjček.  
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Mateřská škola  

 
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335 vznikla jako příspěvková organizace dne 

1.1.2003 sloučením patnácti mateřských škol do jednoho právního subjektu. 

Mateřskou školou procházejí děti zdravé, ale i řada dětí s mentálním, tělesným, 

sluchovým, řečovým i zrakovým postižením. V ulici Alešova 2451 funguje jedna třída pro 

děti s kombinovanými vadami, kde se při péči o ně využívá  muzikoterapie, rehabilitace, 

ergoterapie i arteterapie. K dispozici tu je perličková lázeň, solárium, kyslíkový přístroj, 

inhalační přístroj, infralampa, bublinkové a světelné válce, magnetoteraupetický přístroj, 

aromatické lampy i vodotrysk. 

Ve školce v Prokopově ulici čp. 3389 fungují  dvě třídy pro děti s vadami řeči, které 

jsou v péči MUDr. Bilincové. 

Školka v Šafaříkově ul. čp. 4334, 4335 poskytuje v jedné třídě péči dětem zrakově 

oslavebeným a nevidomým. K dispozici jsou tu pomůcky jako stereoskop či hmatové 

pomůcky - Pichtův psací stroj a ozvučné pomůcky. Funguje také spolupráce s očním lékařem 

a specializovaným střediskem v Praze.         

 Děti s kombinovanými vadami nacházejí péči v podobě rehabilitace, ergoterapie i 

práce fyzioterapeutky,  klinického logopeda i dětského neurologa v jedné třídy školky v ulici 

Dřínovská 4606. 

Další tři třídy pro děti s kombinovanými vadami fungují na  Písečná v čp. 5072, kde se 

spolupracuje s  MUDr. Umlaufovou. Děti se tu léčí za pomocí podvodních masáží, 

rehabilitace Vojtovou metodou, v bazénu, při logopedická  péči. K dispozici jsou i pomůcky 

pro imobilní děti, počítače a využívá se též skupinová práce.  

V MŠ v ul. 17. listopadu 4708 je k dispozici třída pro děti sluchově oslabené a pro děti 

s více vadami. Také zde je využívána spolupráce s klinickým logopedem a se státními 

specializovanými centry v Praze.  

V ul. Růžová 5255 mají v jedné třídě své zázemí o děti s vadami řeči, které jsou v péči 

MUDr. Bilincové. 

 V rámci celé mateřské školy se pracuje podle nového Rámcového programu 

předškolního vzdělávání. Je zde  nabídnuta kvalitní standardní a široká nadstandardní péči o 

všechny děti. Ať již se jedná o zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a 

děti nebo školy v  přírodě, plavecké  kurzy, saunování, poznávací výlety a exkurze, seznámení 

s cizím jazykem, a pod. Jednotlivá pracoviště mají navázanou několikaletou spolupráci se 

základními školami, speciálně pedagogickým centrem, lékaři a psychology. 

Pracoviště MŠ mají vypracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program, 

přizpůsobený konkrétním podmínkám a možnostem vzdělávacího zařízení, což je podle slov 

ředitelky zařízení Ireny Kopecké krédem MŠ – zachovat profilaci, odlišnost, podporovat 

specifikaci, nabídnout tak možnost široké rodičovské veřejnosti vybrat si školu nejen podle 

místa bydliště, ale především podle jejího zaměření. 

Ve školce Alešova 2451 se vychází z potřeb dítěte s ohledem na  specifikaci  tříd,                          

1 speciální třída je zaměřena na přípravu pro praktický život, 1 internátní třída pak zejména na  

citovou a rodinnou výchovu, 2 třídy zdravých dětí jsou  zaměřeny  na  celkový vývoj dítěte,  

jeho vstup do života. 

  Na Blatenské 4879 se pracuje podle projektu  „Cestujeme po světě“, školka Prokopova 

3389 je zaměřena zejména na citovou výchovu a estetické vnímání  („Duhový svět“), ve 

školce Třebízského 3084 se řídí mottem „Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima.                                

Zařízení v ul. B. Němcové 3838 preferuje „Návrat do přírody“. Ve školce Palackého 4075 je 

to „Radost“- osobnostně orientovaný model předškolní výchovy zaměřený na  respektování 

individuálních potřeb dítěte. Zařízení v ulici Dostojevská 4154 pracuje s mottem „Měsíční 
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radosti“, v Šafaříkově 4334, 4335 „Se zvířátky do světa“, v Dřínovské 4606 je to výchova k 

 přírodě – ekologická výchova, rozvoj samostatné, sociálně zralé dětské osobnosti a integrace. 

V MŠ  

Kundratická 4622, 23 se zaměřují na  všestranný,  harmonický rozvoj dítěte prostřednictvím 

pohádky - „Od pondělí do  pátku povídáme pohádku“. Na Písečné 5072 vládne porozumění, 

jistota, vstřícnost, bezpečí, spolupráce. Pracuje se tu s myšlenkami: „Zdravě rostu a proto 

budu fit“, „Když se chci dobře učit, musím dobře mluvit“, „Ne všichni jsme zdraví“,„Všichni 

patříme k sobě“ a „Já, svět kolem mne a vše, co bych rád zvládl“ ve speciální třídě.  

      Školka v ul. 17. listopadu 4708 získala certifikát „Zdravá mateřská škola“. Školka  

Zahradní 5185  je zaměřena na hudební výchovu, proto také motto „Písnička“. Ve Školní 

Pěšině 5212  zní „ S kamarády za pohádkou“, v Růžové  5255 je to „Kamarád“ – za tímto 

mottem se skrývá mravní a citová výchova.  

  Veškerá práce zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně 

šťastné a spokojené.  

 Mateřská škola Chomutov jako celek zařadila do svého programu dlouhodobý projekt 

směřovaný k ekologické výchově. Jeho cílem je poznání a pochopení živé i neživé přírody, 

vztahů mezi jednotlivými organismy, působení člověka na přírodu, poznání důsledků lidských 

činností, které působí devastaci ohrožení kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat 

s následným ohrožením lidského zdraví, ale i všeho živého na Zemi. Cílem je rovněž působit 

prostřednictví dětí na širokou veřejnost. A to se dělá nejen výzdobou školek v přírodních 

materiálech, sběrem kaštanů, žaludů a suchého pečiva, ale také tříděním odpadu, péčí o 

ptactvo na zahradách školek i údržbou zahrad jako takových. Děti  sbírají víčka od PET lahví, 

upozorňují na černé skládky, navštěvují zařízení jako je zoopark, kozí farma nebo psí útulek. 

Funguje spolupráce s odborem životního prostředí městského úřadu, s kynology, myslivci, 

zooparkem, hasiči, firmou EKO-KOM a samozřejmě i s rodiči. 
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I letos se v městském divadle uskutečnila přehlídka zájmové činnosti dětí z MŠ z celého 

okresu, která nese název „Mateřinka“. Děti na pódiu předváděly svůj pohybový, dramatický i 

hudební talent, který u nich rozvíjejí jejich učitelky. 

 

 

 Následující tabulka přináší další údaje o jednotlivých zařízeních. 

 
Součásti MŠ  Kapacita 

 
 

Zapsáno 

dětí  
k 30.9.2

004                       

Počet 

tříd 

Počet 

pedag. 

Počet 

uklizeč 
2002 

Počet 

kuchař 
2002 

Kapacita 

kuchyně 

Provoz MŠ 

 
 

 

Alešova 2451 

prodloužený 

62 62 4 6,88 2.50 2,00 65 

 

 

6.00 – 

19.30 

Blatenská 

4879 

120 102 4 7,81 3 2,50 120 6-16.15 

Prokopova 

3389 

62 62 4 6 2 2 75 6-16.00 

Třebízského 

3084 

35 35 2 2,81 1 1 50 6.15-16.15 

Vodních 

Staveb 4059 

60 60 3 - - - - 5.30-16.15 

Palackého 

4057 

100 100 4 11,87 3,50 4,50 180 5.30-16.15 

Dostojevského 

4154 

75 75 3 6 2 2 100 6-16.15 

Šafaříkova 

4334,4335 

150 132 6 12,19 3,50 3,88 205 6.00-16.30 

Dřínovská 

4606 

105 78 5 9 2 2 120 5.30-16.30 

Kundratická 

4623,4622 

115 90 4 6 2,44 2 126 6.00-16.00 

Písečná 5072 90 88 6 9 2 3 105 6.00-16.30 

6.30-16.00 

17.listopadu 

4708 

120 109 5 8,88 2 3 150 5.30-16.30 

Zahradní 5185 100 97 4 6,81 2,75 2,75 120 6.00-16.30 

 

Školní pěšina 

5212 

100 100 4 6 2,50 2 120 5.30-16.30 

Růžová 5255 100 87 4 7,65 2,50 2 120 5.30-16.30 

 

Celkem 1394 1277 62 106,90 33,69 34,63 1716 5.30-19.30 
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 V oblasti materiálního vybavení budov a oprav se uskutečnila řada akcí. Tou 

největší bylo přestěhování zařízení z ul. B, Němcové do nově zrekonstruované budovy v ul. 

Vodních staveb 4059, kde se zvýšila kapacita z 50 na 60 dětí, budova je prostornější a 

využitelnější. Má společnou zahradu s MŠ Palackého. Děti se zde dělí do menších skupin, 

čímž se zvyšuje individuální péče. V plánu je navíc vybudování centrální keramické dílny pro 

všechny MŠ, které jí nemají. V letošním školním roce byla navíc rekonstruována a opravena 

pískoviště na všech patnácti pracovištích, což si vyžádalo náklady ve výši 150 tisíc Kč. 

Dětská hřiště nově přibyla ve školce 17. listopadu, Vodních Staveb, na Blatenské (zde šlo o 

sponzorský dar) a v Kundratické. Školy v ul. Dostojevského a Blatenská se dočkaly nové 

fasády, střechy byly opraveny v budovách Písečná, Kundratická, Palackého, Zahradní, 

Blatenská, Růžová, Školní pěšina. V budově školky v ul. 17. listopadu byla vybudována 

tělocvična a keramické dílna, několik dalších školek bylo vybaveno novým nábytkem a 

dalším zařízením, opravovány byly dle potřeby i oplocení, přístupové cesty, komíny, kryty na 

topení nebo podlahy. 

 Pozornost byla věnována i dalšímu vzdělávání zaměstnanců formou seminářů, jednalo 

se o témata z oblasti výchovy (např. Neukázněné a problémové dítě), zdravovědy (Prevence 

logopedických vad) a výtvarné a hudební výchovy  (Tvořivá dramatika, Vánoční aranžování 

apod.) . 

 Při hodnocení školního roku 2003/2004 ředitelka MŠ Irena Kopecká uvedla, že 

projevy nevole a nespokojenosti s tím, že byl vytvořen jeden právní subjekt s patnácti 

odloučenými pracovišti, pomalu ustupují, i když se stále ozývají hlasy, které volají po 

samostatnosti. Ze záznamů pedagogických zaměstnanců školy, ale i ohlasů rodičů, 

jednoznačně vyplývá, že sloučení nepřineslo do vzdělávání a do života dětí, rodičů a ostatních 

zaměstnanců žádná negativa. Z vlastní zkušenosti matky dítěte, které jednu ze školek 

navštěvovalo, mohu potvrdit, že rodiče a děti tuto změnu prakticky vůbec nezaznamenali.   

 Od 1. 1. 2004 byl úspěšně zahájen provoz na nově zrekonstruovaném pracovišti 

Vodních staveb, kde byla nově přebudována a vybavena celá budova (náhradou na budovy 

v ul. Pěšiny Boženy Němcové, která byla prodána sousedním Severočeským dolům). Od 1. 1. 

2004 byl na základě dlouhodobé šetření zrušen nevyužívaný internátní provoz na MŠ 

v Alešově ulici. Na zkušební dobu byl zaveden prodloužený provoz do 19,30 hodin.   

 Managament školy vypracoval nový systém zásobování do škol a školních jídelen. 

Byla navázána spolupráce s dlouholetými a kvalitními dodavateli, kdy na základě 

hromadných objednávek byly získány množstevní slevy a mnoho dalších výhod jako jsou 

například dary firem pro školky – jedná se o vybavení, hračky, potraviny či vymalování a 

stavební úpravy. Tento systém se jeví jako nejefektivnější a proto se s ním počítá i do 

budoucna.  

 Na základě výsledků kontrolní činnosti České školní inspekce se výchovně vzdělávací 

činnost dařila dobře. Jak ale podotkla ředitelka organizace, není možné usnout na vavřínech a 

je třeba dále zkvalitňovat programy pro děti a vést učitelky ke každodennímu využívání 

výchovných plánů.   
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Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova 

 
 Podle slov předsedkyně představenstva společnosti, kterou je ing. Ivana Řápkové, 

společnost splnila všechny své plánované úkoly. Mezi nejdůležitější úkoly lze zařadit 

zpracování dokumentu "Strategie obnovy vozového parku do roku 2010", dokončení další 

etapy restrukturalizace podniku i optimalizaci provozu linky Chomutov - Praha a zpět. 

Optimalizace MHD, provedená na základě dopravního průzkumu uskutečněného již v r. 2003, 

znamenala úsporu dvou autobusů MHD. Příprava na získání certifikačního auditu systému 

řízení kvality byla ukončena v listopadu 2004 závěrečným auditem a získáním certifikátu dle 

standardu ISO 9001:2000. 

 Plánovaný hospodářský výsledek byl splněn i přes výrazné zvýšení nákladů na nákupy 

nafty a trakční energie.  

 Pro provoz městské hromadné dopravy byl v rámci obnovy vozového parku 

zakoupen jeden nový nízkopodlažní autobus Irisbus - Citibus s motorem Iveco Euro II. 

Autobus je vybaven elektronickými informačními panely a plošinou umožňující nástup a 

výstup tělesně handicapovaným cestujícím. Dále byl pořízen starší kloubový autobus Karosa 

B 741.  

 Pro linkovou dopravu byl zakoupen nový autobus Irisbus C 956 s motorem Iveco Euro 

III a tři autobusy Karosa C 734, dva po střední a jeden po generální opravě.  

 Osobní linková doprava je provozována na 19 regionálních linkách a jedné dálkové 

lince do Prahy. V rámci závazku veřejné služby bylo odjeto 67,42 % dopravních výkonů, což 

představuje 1.269 tis. km. V ostatní dopravní obslužnosti bylo odjeto 32,58 %, což přestavuje 

612 tis. km. Mimo uvedené výkony bylo v zájezdové dopravě ujeto dalších 191 tis. km.  

 V průběhu celého roku docházelo k úbytku cestujících. Pokles v rámci závazku 

veřejné služby pravděpodobně souvisí s vysokou nezaměstnaností. Pokles v ostatní dopravní 

obslužnosti zapříčinila konkurence na lince Jirkov-Chomutov-Praha a zpět, kdy vstupem 

nových dopravců na trh nedošlo k nárůstu cestujících, ale pouze k jejich přerozdělení v čase.  

 Od prosince 2003 došlo k zařazení dalších linek do systému integrované dopravy. V 

průběhu roku 2004 tohoto způsobu dopravy využilo 125.465 cestujících  a lze konstatovat, že 

tato nová nabídka služeb zabránila většímu poklesu cestujících.  

 Městská hromadná doprava zahájila rok 2004 novými jízdními řády. Tyto jízdní 

řády zohledňovaly výsledky dopravního průzkumu z roku 2003. Již výše tržeb za I. čtvrtletí 

2004 naznačila, že optimalizace této dopravy byla úspěšná. Meziroční nárůst tržeb z MHD 

dosáhl výše 2 184 tis. Kč. Plán tržeb na rok 2004 byl překročen o 1.618 tis. Kč. Dalších 

významných úspor bylo dosaženo snížením počtu vypravovaných vozidel o celkem tři 

autobusy, což se pozitivně promítlo i do výše provozních nákladů.  

 Tržby MHD dosáhly výše 60.966 tis. Kč, z toho 56,41 procent plateb bylo provedeno 

v hotovosti, 30,59 % předplatným (kupóny, zaměstnanecké a roční průkazky), 6,51 % pomocí 

čipových karet. Tržby z reklam dosáhly výše 1.265 tis. Kč, což je 2,07 % tržeb. V linkové 

dopravě činily tržby 34.593 tis. Kč, z toho v 83,84 % se jednalo o pravidelnou linkovou 

dopravu, zájezdová doprava tuzemská tvořila 9,06 % a zájezdy do zahraničí pouhých 1,95 %.   

 V roce 2004 došlo k dalšímu navýšení aktivit cestovní agentury dopravního podniku. 

Hlavní činnost byla zaměřena na organizací školních výletů a organizaci letní a zimní 

rekreační dopravy. Široká veřejnost přivítala další nabídku variant tras cyklobusu i skibusu.  

 Po ukončení činnosti v opravnách v Dolní ulici a kompletním přestěhováním do 

vozovny Písečná došlo na konci roku 2004 k významnému snížení prostorových kapacit při 

opravách vozidel. Tento negativní dopad byl eliminován zavedením nepřetržitého provozu při 

opravách a údržbách dopravní techniky, který se následně osvědčil minimalizováním poruch 
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před ranními výjezdy autobusů na pravidelné linky. Došlo ke změně strategie při opravách 

trolejbusů, které jsou nyní zadávány externím opravcům.   

 Řidiči autobusů tvoří 39,71 procent zaměstnanců, řidiči trolejbusů 18,82 procent, 

opraváři 14,69 procent, THP provoz 5,85 procent, THP správa 7,91 a ostatní 13,03 procent.  

  

 

Trasy autobusů 
 

Linka ODKUD - KAM a zpět Délka 

1 CV, GLOBUS - JI, AN 21,6 km 

2  CV, AN - CV, KAUFLAND 18,2 km 

3  CV, POVODÍ OHŘE - CV, ZADNÍ VINOHRADY 13,1 km 

4 CV, PODHORSKÁ - CV, POLIKLINIKA  11,3 km 

5  CV, AUTOŠKOLA - CV, VODNÍ 10,4 km 

6  CV, AUTOŠKOLA - CV, POLIKLINIKA 15,4 km 

7  SPOŘICE - ÚDLICE 18,1 km 

8  CV, OKÁLY - DROUŽKOVICE 17,7 km 

9  ČERNOVICE - CV, ŽELEZÁRNY 11,8 km 

10 Linka není v provozu   

11 CV, NÁDRAŽÍ ČD - JI, AN 31,0 km 

12 CV, AN - CV, MASOKOMBINÁT 2,6 km 

13 JI, AN - OTVICE 14,1 km 

14 CV, POLIKLINIKA - PALACKÉHO - CV, POLIKLINIKA 11,7 km 

 

 

Trasy trolejbusů 
 

 

Linka ODKUD - KAM a zpět Délka 

20 CV, PÍSEČNÁ - CV, POLIKLINIKA   přes Zahradní I a II 17,1 km 

21 CV, PÍSEČNÁ - CV, POLIKLINIKA 16,7 km 

22  CV, PÍSEČNÁ -  CV, VODNÍ      přes Zahradní I a II   17,1 km 

23 CV, PÍSEČNÁ -  CV, VODNÍ 15,4 km 

30  JI, HORNÍK - CV, VODNÍ 19,3 km 

31  JI, AN - CV, VODNÍ 18,8 km 

32  JI, AN - CV, VODNÍ 21,1 km 

33  JI, AN - CV, POLIKLINIKA 22,4 km 

34 JI, AN - CV, AN přes Čelakovského 19,5 km 

35  JI, AN  -  CV, ŽELEZÁRNY 23,2 km 
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Oblastní muzeum 

 
 Oblastní muzeum v Chomutově se v souladu se svým posláním soustavně věnuje 

zachycování a zkoumání historických událostí, společenských a přírodních poměrů a 

kulturních statků Chomutovska. Tyto znalosti jsou zvláště v našem regionu důležité pro 

pěstování pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme a pro každého, kdo se snaží kultivovat 

sám sebe a ví, co znamená pojem domov.  

 Pro širokou veřejnost, ale i pro knihovny škol, obcí a institucí vydává Oblastní 

muzeum řadu vlastivědných titulů, zabývajících se chomutovským okresem, jeho částmi a 

obcemi. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá muzejní časopis „Příroda-památky-život“, který 

již od r. 1963 zpravidla čtyřikrát ročně přináší 32 stran originálních příspěvků 

z chomutovského regionu, které je nemožné získat jinde. Autory příspěvků jsou pracovníci 

muzea i externí spolupracovníci, lidé s hlubokými znalostmi a velkou láskou ke svému oboru. 

Regionální vlastivěda má nezastupitelnou hodnotu i pro tzv. velkou vědu a to objevováním a 

zpracováním původních pramenů, které nezřídka mění vžité pohledy. V r. 2004  v tomto titulu 

vyšly příspěvky například na téma Kněz Václav z Chomutova aneb ze života farního kléru na 

počátku 15. století od Petra Hlaváčka, Vlastivědný výzkum na příkladu zvonařství HEROLD 

od Herberta Herolda, který přes železnou oponu zkoumal chomutovské rodinné kořeny a 

dobral se tak k poznatkům o jednom z nejvýznamnějších zvonařství v českých zemí či 

Chomutovské vojenské medaile a dekorace od Marka Cajthamla, který tak přiblížil 

medailérské památky posledního radiotechnického vojska. Hned několik prací bylo přitom 

věnováno historii Kadaně i několika menších obcí.    

 Muzejníkům se letos podařilo rozšířit sbírky mimo jiné i o unikátní soubor 150 ks 

negativů na skleněných deskách, pocházejících z archivu jirkovského fotografického atelieru. 

Negativy byly pořízeny v 1. polovině 20. století a zachycují podobu krajiny a sídel na 

Chomutovsku a Jirkovsku. Díky úsilí fotografa H. Sedláčka se podařilo identifikovat 

zachycené objekty až na jeden, který byl na internetových stránkách muzea předložen 

k pátrání veřejnosti a díky tomu byl i určen. Dalším významným přírůstkem  sbírek bylo 

zakoupení rozsáhlého souboru více než dvou set kusů starých map červenohrádeckého polesí 

a přilehlých oblastí. Soubor zahrnuje katastrální mapy, mapy lesních porostů, projektů 

stavebních úprav vodních toků apod. Z historického hlediska tak poskytuje cenné informace o 

podobě sídel, cest, lesním hospodaření i vlastnických poměrech. Mapy se přitom dochovaly 

ve velmi dobrém stavu a tak budou cenným pramenem pro badatelskou i výstavní činnost.    

 Jednou z nejdůležitější akcí muzea byl Český týden v zámku Schlettau, který byl 

zahájen 16. 4. výstavou Rudný důlní revír Kremsiger u Přísečnice ve velkém sklepení 

chomutovského muzea. Do Schletau pak 24. 4. zavítaly děti z dětském domova v Místě a 

členové obecního zastupitelstva, Místo je totiž partnerským městem Schletau. Akci 

spolupořádal podpůrný spolek zámku ve Schletau, který chtěl připomenout společné dějiny. 

Připomenuta tak byla Přísečnice, „město zatopené, ale nezapomenuté“, jak uvedl ředitel 

chomutovského muzea Ing. Stanislav Děd. Na zámku se také diskutovalo o ochraně přírody 

v souvislosti s využitím větrné energie. Jedná se o velmi aktuální téma, protože v Čechách 

nyní panují obavy ze znehodnocení krajiny obrovskými větrnými elektrárnami. Čeští 

ochranáři PaedDr. Roth (předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří)  a 

Ing. Ondráček (předseda Severočeské botanické společnosti) se vyslovili pro ochranu dalších 

ploch, nejen těch, které jsou již nyní chráněna pro výskyt vzácných rostlin. Názor na výstavbu 

větrných elektráren je rozporuplný, protože finančně strádající obce si od tohoto kroku slibují 

pozitivní efekt pro hospodářský vývoj jejích obcí – týká se to obcí Blatno, Kalek a Hora 

Svatého Šebestiána, který již v minulém roce zřejmě podepsali kontrakt s firmou Czech Venti, 

a také obcí Výsluní a Místo, které tento plán podporují. Akce Český týden skončila 
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romanticky a to hudebními koncerty souboru Quintettla concertante z Mostu pod vedením 

Petra Macka, který přednesl skladby Antonína Dvořáka a Mozarta. Jistou hořkou pilulkou pro 

organizátory ovšem bylo, že tato akce nezískala finanční podporu  ze zdrojů EU.    

 Další významnou akcí pro širokou veřejnost byl Muzejní noc, kdy 5. června nabídlo 

muzeum svým návštěvníkům zábavu i nové zážitky. Muzejníci tak ukázali příchozím známé 

prostory v jiném čase, světle i náladě. Procházku muzeem zpříjemňoval sborový zpěv i vinný 

šenk s grilem, který měl své místo v Mnišském dvorečku. Otevřely se též prostory 

Hvězdářské věže. Zlatým hřebem pak byla módní show mladých manekýnek, která sklidila 

velký úspěch při nedávném otevření výtvarné a krajkářské výstavy Něžná.   

 Letošní výstavní činnost byla zahájena výstavou „Tibet před padesáti lety“, kdy  

byly veřejnosti představeny fotografie kameramana Josefa Vaniše z cesty do Tibetu 

s režisérem Vladimírem Sísem. Součástí výstavy bylo i zajímavé povídání odborníka 

z Orientálního ústavu AV a hudební doprovod Vlastimila Marka, který představil hru na 

tibetské mísy.  

 

 

                            
 

 

Vlastimil Marek, který rozezněl tibetské mísy a dotvořil tak atmosféru Tibetu. 

 

 

 Úspěšná byla i  výstava hub, v průběhu které se uskutečnily dvě besedy pro veřejnost. 

Své poznatky z toho oboru předával známý chomutovský mykolog PaedDr. Jiří Roth. Jeho 

poznatky byly shrnuty i ve sborníku k výstavě.  
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 Zajímavé stavby Krušnohoří v podobě miniatur byly k vidění na výstavě Představuje 

se Oederan, který nedávno oslavil 70 let své činnosti. Tento spolek ze Saska přitom vytváří 

modely nejen německých staveb, ale také českých a to kostel sv. Vendelína v Pernštejně či 

pohyblivý model stěhování děkanského kostela v Mostě.    

 V loňském roce byla na radnici otevřena expozice muzejní zbrojnice, která je 

věnována především chladným středověkým zbraní. V kostele sv. Kateřiny pak byla velká 

výstava rakousko-uherského válečného námořnictva. Poté se letos uskutečnila velká výstava 

palných zbraní, která završila muzejní akce věnované 90. výročí vypuknutí 1. světové války. 

Zde vystavený výjimečný soubor, který tvořily zejména exponáty ze sbírek chomutovského 

muzea, dokládal úroveň puškařského řemesla i bohatou tradici místní výroby. Ta se na 

Chomutovsku datuje od počátku 17. století.  Tato výstava přitom posloužila i jako symbolické 

poděkování bohaté činnosti klubů přátel vojenství na Chomutovsku, jež se dlouhodobě věnují 

badatelské činnosti, shromažďování předmětů a techniky, rekonstrukcím vojenských 

opevnění v terénu přitažlivým akcím pro veřejnost.  

 

 

               
 

V kapli sv. Kateřiny byla k vidění výstava  „Loď připravit k boji“, kde se představil modelář 

světového významu Zdeněk Tollar spolu s badatelem a spisovatelem Jindřichem Markem za 

spolupráce muže mnoha řemesel Karla Krafty. 

 

 Velkému zájmu se těšila výstava „Přísečnice – zatopená, ale nezapomenutá“, nad 

kterou převzal záštitu generální ředitel s.o. Povodí Ohře Ing. Václav Pondělíček. Zúčastnil se 

také vernisáže a odhalení pamětních desek na hrázi Přísečnické přehrady. Vydána byla rovněž 

publikace, která přibližuje historii místa, které patřilo k nejstarším obývaným historickým 

sídlům v Krušných horách. Málokteré město přitom zažilo tolik zvratů, které vyvrcholily před 

30 lety, kdy město přineslo oběť nejvyšší ve prospěch zbudování potřebné vodní nádrže.   

 A právě zaměstnanci muzea svojí prací zachraňují tato dědictví našich předků, která 

by neměla být zapomenuta.  
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                              Masopustní průvod  

 

 

             
 

Masopustní průvod,  který tvořili místní kumštýři se svými přáteli,  procházel za radostného 

zpěvu a hudby centrem města, aby se zastavil také v restauraci U Rytířů. 

 

 
 

Došlo i na krocení jindy klidné velbloudice Lena ze zooparku.  
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Podpora svobodného Tibetu  

 
 Ty tam jsou časy, kdy jsme povinně velebili jen země „mírového“ Sovětského bloku a 

naopak se na povel rozhořčovali nad skutky „imperialistů“. Dnes má každý člověk v této zemi 

právo mít svůj světonázor. Ten se samozřejmě odvíjí od toho, jaké získáváme informace. 

Zejména díky prezidentu Václavu Havlovi se naše veřejnost dozvěděla o osudech tibetského 

národa, který je utlačován svým mnohem mocnějším sousedem Čínou. Známé jsou i aktivity 

tibetského dalajlámy, který žije v exilu, a snaží se okolní svět upozorňovat na potlačování 

lidských práv ve své zemi. Každoročně jsou tak v určitých kruzích (zejména mladých, 

svobodomyslných lidí) pořádány celosvětové akce, které upozorňují na potlačování 

duchovních tradic tohoto národa. Jedná se přitom vždy o nenásilné osvětové akce, tak jako je 

velmi mírumilovné tibetské náboženství, které je ve své zemi pod vlivem svého velkého 

„ochránce“ pomalu likvidováno.  I v Chomutově jsou lidé, jimž není osud tibeťanů lhostejný. 

Studenti soukromého gymnázia pod vedením svých profesorů a za podpory radnice se 

připojili k akci Vlajka pro Tibet. Tu letos podpořilo i dalších 232 českých radnic. 

V Chomutově byla přitom nejen vztyčena tibetská vlajka, ale pod okny radnice se uskutečnil i 

happening. Na papíru o rozměrech čtyřikrát tři metry byly účastníky akce vytvářeny 

ornamenty, které utvořily mandalu – symbol buddhismu. Výtvarnou stránku měl na starosti 

Miroslav Rovenský a Milan Pecák. Součástí akce byl i strom štěstí, na který lidé přivazovali 

pestrobarevné stužky s přáníčky, atmosféru dotvářela vůně vonných tyčinek a tibetského čaje. 

 

 

 

 

                 
 

 

Do malování mandaly se zapojila i starostka města, druhý zprava výtvarník Milan Pecák. 
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Přání pro Tibet napsal také ředitel zooparku Přemysl Rabas, jenž  je známý svou  úctou 

k dávným tradicím dnes ohrožených národů z celého světa. 

 

 
 

Ornamenty přenesla na papír i Michaela Lehnertová, tisková mluvčí radnice a redaktorka 

Chomutovských novin, které po celý rok přinášejí občanům spoustu potřebných  informací.   
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                         Chomutovské slavnosti 

 

 

             
 
Stěžejní akce slavností – tradiční středověký trh - se odehrála opět na náměstí 1. máje. 

 

 

             

 
Návštěvníci si mohli tradiční zboží nejen zakoupit, ale také vidět, jak  který výrobek vzniká 

pod rukama řemeslníků, sdružených pod agenturou MODUA  
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Ve třech divadelních příbězích, které odehrála Turkova divadelní společnost Bída,  

byli hlavními postavami lapkové a mordýři.  Jiří Šnábl, který historickou část slavností 

připravoval, se nechal inspirovat příběhem  o „Kartových mužích“, kteří koncem 16. 

století  v lesích na obchodní stezce do Saska přepadali povozy se zbožím. 

 

 

               
 

Malí i velcí diváci sledovali nejen souboje, ale i vyústění příběhů, které skončily 

pochytáním mordýřů, jejich odsouzením a popravou. 
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Další akcí pro děti a rodiče byla cesta za pohádkou, která se promítala na letním kině. 

Průchod  lampionovému průvodu usnadnila krátkodobá  uzavírka silnic od městského 

divadla, kde byl sraz účastníků. Na pódiu letního kina se s bohatým program 

představili tanečníci centra BEETHOVEN D.C. a poté následovaly oblíbené filmové 

příběhy „PAT A MAT“. To vše v režii města, které opět získalo na slavnosti i finanční 

příspěvek z fondu PHARE. 
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Rockový festival Cumbajšpíl 

 
 Koncem srpna se altánek v městském parku proměnil v pódium pro mladé rockové a 

alternativní kapely, které se představily na festivalu s názvem Cumbajšpíl. Pořadatelem bylo 

občanské sdružení Ku prospěchu, které tak oživilo centrum města zábavou nezanedbatelné 

části mládeže. Parkem tak po dva dny duněla hudba kapel X-left to die, Daignoza 300, Ztráta 

času, Furt funk a Noční klid z Chomutova, Poppel z Jirkova, Bahrain z Klášterce nad Ohří, 

NOT! a Podivná formace z Teplic. Přijela také již zkušená brněnská kapela Ty syčáci. 

Mezinárodní punc pak akci dodali mladí hudebníci z Německa, kteří se představili pod názvy 

Garten Terroristen, Short Rhytm, Maniak a Chemische Reingung. Jednalo se přitom o jistou 

reciprocitu, protože české kapely nedávno soutěžily na Erzgebirgischer rockpreis v Annabarg-

Buchholz, kde se jako třetí umístil Furt Funk z Chomutova. Byla tak navázána přeshraniční 

spolupráce v oblasti nezávislé kultury.  Tak jako na německý festival byl i do Chomutova 

vypraven autobus pro fanoušky z druhé strany hranice.   

 Vstupné zdarma přilákalo řadu fanoušků, kteří se zaposlouchali i do elektronické 

hudby, která zněla pomocí DJś Tesla Sound Systému na travnaté ploše na kraji parku, kde se 

uskutečnil také workshop pohybu na chůdách, ohňová show, vystoupení amatérského divadla 

Štěk z Mostu i domácího souboru Fóršpíl. Oživením byla činnost ústeckých performerů 

Radka Háska a kolektivu, kteří diváky mátli vydáváním se za Jehovisty nebo třeba 

pojišťovací agenty.   

 Celou akci jež se setkala s velmi příznivým diváckým ohlasem, finančně podpořila 

radnice, která vyslyšela stesky mladých po jim vlastním způsobu odreagování a zábavy. Další 

krok pak učinil nájemce Kulisárny v městském divadle, který koncem roku začal s pořádáním 

rockových koncertů.    

 

 

               
 

Louka mezi Komerční bankou a Severočeskými doly se stala dějištěm jedné části festivalu, kde 

zněla hudba z DJs systému. 
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Živé kapely pak hrály v altánu, který bývá jindy  využíván ke koncertům dechové hudby. 

Rocková  hudba přilákala do parku samozřejmě  zcela jiné publikum, toto místo  dnes  prostě 

patří všem věkovým skupinám chomutováků.     
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Internet jako nepřehlédnutelný fenomén 

 
 Celosvětová informační síť je dostupnější stále většímu počtu lidí. Žádné statistické 

údaje v tomto směru sice nemám k dispozici, ale z vlastních zkušeností odhaduji, že osobní 

počítač je dnes už celkem běžným vybavením domácností  - zvláště u lidí se středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním a rodin s dospívajícími dětmi. Připojení na internet je nyní 

v Chomutově možné i dalšími cestami než je modemové připojení přes pevnou telefonní 

linku, takže se již nejedná o finančně nákladnou záležitost. Řada lidí také využívá dostupnost 

k internetu v zaměstnání, kde se s počítači denně pracuje, ve školách, kde je internet využíván 

k prohloubení znalostí dětí i poutavější formě výuky, v  knihovnách i internetových 

kavárnách. Výjimkou nejsou ani vzdělávací kurzy, určené například seniorům, kteří si mohou 

rozšířit své obzory a komunikovat například s rodinnými příslušníky, pobývajícími v cizině.   

 Od r. 2001 na internetu funguje chatovací chomutovská místnost, kde zejména mladí 

lidé diskutují na nejrůznější témata. Hlavním motorem tohoto konání je samozřejmě snaha 

najít si partnera nebo prostě nové přátele. Internet přitom odstraňuje zábrany v klasické – 

osobní komunikaci tváří v tvář. Na chomutovském chatu se přitom mluví i na témata jako je 

film, televize, rádio, hudba, filozofie a náboženství, historie, literatura, politika, věda a 

technika, sport či životní styl.  

 Lidé, kteří hledají na internetu hlavně užitečné informace,  přivítali nové stránky na 

adrese mujchomutov.cz, kde je za finančního přispění radnice denně aktualizovaná nabídka 

nejrůznějších kulturních, sportovních i zábavních akcích na území města. Sama radnice 

přitom samozřejmě provozuje stránky, kde zveřejňuje nejrůznější informace pro veřejnost.   

 Základní počítačová gramotnost se dnes stává nutností u celé řady profesí.   

 

 

Již čtvrt století vede pěvecký sbor Hlahol 
 

 

 

Na festivalu duchovní tvorby Tibi laus v Mostě, který 

každoročně pořádá Podkrušnohorská unie českých pěveckých sborů, 

převzal sbormistr MUDr. Miroslav Šulc z rukou pořadatelů medaili 

za již pětadvacet let trvající vedení sboru.  Stalo se tak na slavnostním 

koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Také naše město si na 

věrného sbormistra vzpomnělo a při adventním koncertu Hlaholu 

v kostele sv. Ignáce předala starostka Chomutova Ivana Řápková dar 

města - hodinky se znakem města a sklenice s městskými symboly. Při 

této příležitosti se jistě sluší připomenout životní dráhu tohoto sbormistra, kterou přiblížila 

členka sboru Hana Koziolová. 

 Miroslav Šulc (na snímku) se narodil 31. března 1948 v Českých Budějovicích. 

Dětství prožil v Dírné u Jindřichova Hradce a ve Stachách na Šumavě, kde jeho otec působil 

jako obvodní lékař. Hudbou byl obklopen již od mládí. Otec hrál v kostele na varhany, 

upravoval skladby a nacvičoval s kostelním sborem. On sám hrál na klavír a později na 

trubku, zejména v taneční big-beatové skupině „Bombo 69“. Po absolvování studia medicíny 

v Plzni odešel v r. 1972 do Chomutova, kde spolu s manželkou zakládali oddělení patologie 

v místní nemocnici.  
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 Kulturní život v Chomutově nebyl v té době příliš bohatý. Prakticky jedinou možností 

věnovat se hudbě byl smíšený pěvecký sbor Hlahol, vedený panem Viktorem Kropíkem. 

Sbor se věnoval interpretaci převážně českých klasiků. Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, 

operních árií, děl soudobých autorů a úprav lidových písní. Miroslav Šulc doprovázel Hlahol 

na klavír a zpíval v basu. Zlom nastal na vánoce v roce 1979, kdy těsně před koncertem pan 

Kropík odstoupl z funkce dirigenta a Hlahol stál před zánikem. Miroslav Šulc se vánočního 

koncertu ujal po umělecké i organizační stránce a v čele sboru stojí dodnes.  

 Za těch 25 let se obměnilo nejen složení sboru, ale také repertoár. Hlahol začal 

intenzivněji spolupracovat s komorním orchestrem LŠU, což umožnilo interpretaci zejména 

barokních a klacisistních mší. Další repertoár sestává z děl barokních a renesančních mistrů 

evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých skladatelů a úpravy lidových 

písní.  

 V rámci Hlaholu vznikla komorní vokálně-instrumentální skupina, rovněž pod 

vedením MUDr. Šulce. S ohledem na nejoblíbenějšího autora, Adama Václava Michnu 

z Otradovic, si skupina dala jméno podle jeho písňové sbírky – Loutna česká. Za dobu své 

existence se soubor stal známým nejen v Chomutově, ale i na území celého Ústeckého kraje. 

V posledních letech také pravidelně vystupuje na vánočních koncertech v Praze. Na svá 

vystoupení si zve hosty z řad známých herců. Tak vznikla nejen úspěšná spolupráce, ale také 

přátelství s Vladimírem Rážem, Evou Jakoubkovou, Jiřím Bartoškou, Alfrédem Strejčkem, 

Otakarem Brouskem a mnoha dalšími. Loutna česká také natočila ve studiu Karla Vágnera 

kazetu a CD s hudbou Václava Michny z Otradovic.  

 Ani Hlahol pod taktovkou MUDr. Šulce nezahálí, Kromě pravidelných koncertů 

v Chomutově a okolí spolupracuje například s ženským pěveckým sborem z Litoměřic, 

vystupuje na benefičních koncertech na obnovu kostela sv. Václava ve Výsluní a účastní se 

zahraničních festivalů sborového zpěvu. V roce 2002 vydal své první CD – Chrámová hudba 

16. – 20. století.  

 Výrazným kulturním počinem MUDr. Šulce, z něhož se, doufejme, stane tradice, je 

štědrovečerní půlnoční představení Rybovy České mše vánoční v kostele sv. Ignáce 

v Chomutově. Na letošním čtvrtém ročníku se spolu s Hlaholem podílel Vokálně 

instrumentální soubor při státním gymnáziu a komorní orchestr ZUŠ pod vedením Marie 

Bartákové.  

 MUD. Miroslav Šulc dokázal za 25 let působení na chomutovské hudební scéně spojit 

pěknou řádku lidí naladěných na stejnou strunu a potěšit své stabilní a stále se rozšiřující 

publikum nejen interpretací krásné hudby, ale také působivým a fundovaným průvodním 

slovem.  

 Sbor Hlahol má v současnosti kolem třiceti členů, někteří z nich též vystupují 

v komorní sestavě pod neoficiálním názvem Hlaholík. V průběhu své existence vystřídal sbor 

několik zřizovatelů, od roku 2002 je samostatnou právnickou osobou typu občanského 

sdružení.  Zkoušky sboru se konají každé pondělí mimo školní prázdniny ve večerních 

hodinách v ZUŠ v Jirkově. Dvakrát ročně pořádá sbor víkendové výjezdní soustředění v 

Krušných horách, kde se členové věnují nácviku repertoáru i společné zábavě.  
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Mattemashita aneb Dny japonské kultury 

 
 Ve dnech 18. – 21. října patřilo divadlo, kino Oko a sportovní hala představení 

japonské kultury, jejímž sponzorem byl japonský investor TG Safety System Czech. Tato 

akce  se zároveň stala promo akcí k roku 2005, který byl vyhlášen jako Rok spolupráce 

Evropské unie a Japonska. 

 Dny japonské kultury byly zahájeny v kulisárně městského divadla, kde diváci mohli 

okusit japonskou kulturu v podobě pěveckého sboru Happy Smile, tak i gurmánské lahůdky 

jako je suchi, japonské pivo či zelený čaj. Úvodního večera se zúčastnil i Yuiko Kawakita, 

prezident již zmíněné japonské firmy, která působí v klášterecké průmyslové zóně. Představil 

se i divadelní soubor HAMU Praha, který se svým pantomimickým vstoupením Také Five + 1 

krátce předtím sklidil uznání právě v zemi vycházejícího slunce.    

  

 

                     
 

Chomutovská kulisárna, která se stává centrem nekomerční, klubové kultury. 

 

 

 Další ochutnávkou byla filmová představení v kině Oko, které byla doplněna výstavou 

fotografií. Do dnů japonské kultury se zapojili i studenti středních škol, kteří byli vyzváni 

k tvorbě haiku. Básnicky i výtvarně nejlepší výtvory pak byly vystaveny také v Kulisárně a 

později v kině Oko.  

 Vyvrcholením této akce bylo představení japonských bojových umění, kdy se na 

mistry v kimonech přišlo do městské sportovní haly podívat na pět stovek diváků. Nechyběl 

ani zasvěcený komentář, který přibližoval smysl tohoto umění, kdy dochází ke skloubení sil 

fyzických se silami psychickými. Publikum tak vidělo ukázky disciplíny jako je Yamaue aiki 

jutsu, Aikidó, Kendó, Shotokan karate, Judó a Zen sen jitsu.  
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                                                Ochutnávky japonských specialit.  
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                                 Japonská exotika v salónku městského divadla. 

 

 

               
 

          Představení jednoho z bojových umění, které již nyní má v Čechách své příznivce.  
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Bambiriáda  

 
 Široká nabídka smysluplného a aktivního využití volného času dětí a mládeže – to je 

každoročně Bambiriáda, která se již v našem městě stala novodobou tradicí. Vše začalo 

v Městské sportovní hale, kde se v pátek 21. května sešlo 12 nejlepších týmů základních škol 

nejen chomutovského okresu, aby se utkaly v bojích o pohár starostky města Chomutova. 

Vítězem se stal tým 5. ZŠ Kadaň.  

Mezitím na Kamencovém jezeře vyrostlo  městečko, ve kterém se představily Domy 

dětí a mládeže z Chomutova, Krupky, Kadaně, Jirkova, Oseku, Klášterce nad Ohří, Mostu, 

Duchova i Ústí nad Labem, organizace Junák a Pionýr z téměř celého okresu, Taneční škola 

Stardance M. Zelenkové, skupina historického šermu Rekruti, klub vojenské historie Nord-

sever, dobrovolní hasiči Černovice i rekrutační středisko Ústí nad Labem.  

Takže se tančilo i bojovalo, i když velmi chladné počasí a déšť narušil připravený 

program pod širým nebem. Naštěstí je na jezeře i zakryté pódium, kde se mohla odehrát 

většina vystoupení (na snímku). Aktivně se do veškerého dění zapojila celá tisícovka dětí. Asi 

největší rozruch přitom vyvolali příznivci vojenské historie, kteří předvedli přestřelku z roku 

1945.  

Součástí tří bambiriádních dní byl také volný vstup do Okresního muzea, městských 

lázní, městské věže, do Špejcharu, na Červený hrádek a na Hasištejn. K úspěchu akce přispěli 

nejen nadšenci ze všech jmenovaných organizací, ale také Město Chomutov a Severočeské 

doly a.s. zejména finanční pomocí, praktickou pomoc pak zvládli studenti Střední 

zdravotnické školy, napojení na internet a tím i propojení s ostatními 27 městy, kde se tato  

celorepubliková akce konala, zajistila firma IBA, chomutovská Pekárna dodala občerstvení a 

firma Intersport odměny vítězům florbalového turnaje.  
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110 let od otevření plovárny na Kamencovém jezeře 

 
 Na podnět nového vedoucího areálu Kamencového jezera pana Ivo Bergmana byly 

letos úplně poprvé zorganizovány oslavy otevření zdejší plovárny, která zde funguje právě 

110 let. Dalším pořadatelem akce pak bylo Město Chomutov, které ve spolupráci se Správou 

sportovních a kulturních zařízení připravilo bohatý program plný hudby a atrakcí pro děti.  

 První pódium u hlavního vchodu patřilo rockovým fanouškům, kteří si mohli 

poslechnout kapely Smíšen pocity, Agapepe, České srdce či Dolmen.  Další pódium patřilo 

příznivcům folku, kde kvalitní hudbu představil populární Jindra Kejak, Paleček a Janík, 

Záviš a další interpreti.  

 Zejména dětem pak patřila Otvická pláž, kde se uskutečnilo soutěžně zábavné 

odpoledne s divadélkem Mrak. Děti se mohly vyřádil i v nafukovacím hradu či na trampolíně. 

A protože sluníčko akci přálo, tak na jezero přišlo v sobotu 7. srpna několik tisíc lidí. Vítaným 

dárkem všem návštěvníkům byl vstup zdarma.  

 Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc.  
 

                   

                  
 

                                        Letní pohoda při vystoupení jeden z kapel. 

 

 

 Díky tomuto výročí se v novinách opět psalo o historii jezera, které je skutečně 

světovou raritou. Šestnáctihektarové jezero je unikátní svým vznikem a složením vody. Ta 

stále obsahuje ve zvýšené míře kamenec a je léčivá zejména na kožní onemocnění. Plovárna 

zde byla otevřena v létě roku 1894 chomutovským spolkem pro péči a zdraví, který získal 

jezero do pronájmu a nákladem sedmi tisíc korun provedl nezbytné terénní úpravy a postavil 

tu deset kabin. Dnes chomutovská radnice považuje Kamencové jezero za jednu ze tří perel, 

které Chomutov má. K těm druhým dvěma patří Bezručovo údolí a Podkrušnohorský 

zoopark. Prakticky každoročně uvolňuje radnice finance na zvelebení areálu, o který se starají 
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Technické služby města Chomutova. Vstupné je přitom stále z nejnižších v republice a to 18 

Kč pro dospělého a 12 Kč za dítě.   

 Zajímavé je sledovat, jaký mají sami chomutováci vztah ke svému klenotu. Někteří 

jsou tzv. skalní, na jezeře tráví své volné chvíle od květnových dní a do uzavření plovárny a 

nemůžou si vynachválit prostředí, vodu i celkovou atmosféru tohoto areálu. Jsou ale i tací, 

kteří řeknou, že už tu léta nebyli, voda jim zavání a raději vyhledávají jiná koupaliště 

s chlorovanou vodou nebo jezdí k moři, nejraději do Chorvatska. Přitom do Chomutova 

naopak směřují lidé odjinud, většinu ubytovaných v kempu přitom tvoří cizinci. Jedná se o 

stálou klientelu z Německa, Holandska a Dánska, nově začali jezdit také Francouzi a 

Belgičané. Vloni zde bylo ubytováno na šesti tisíc hostů a celkem navštívilo jezero sedmdesát 

tisíc návštěvníků.  

 

 

 

                       
 

                                            Zaplněná pláž u zadní brány jezera.  
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Kultura, solidarita i zodpovědnost za místo, kde žijeme 

 
 Zajímavým zpestřením letní kulturní nabídky byl příjezd Kinematografu bratří 

Čadíků, který na náměstí 1. máje v  týdnu od 9. do 14. července hrál kvalitní české filmy 

z posledních let. Vybrané vstupné přitom posloužilo jako příspěvek na projekt Pomozte 

dětem. Škoda jen, že akce se nesetkala s příliš velkým zájmem veřejnosti, možná odradila 

obava ze špatného počasí či nepohodlí, protože kdo si nepřinesl deku či vlastní stoličku, 

musel sedět přímo na dlažbě.    

      

 

               
 

                                Promítání filmů, které přivezl pojízdný kinematograf. 

 

 

 Chomutovské občanské sdružení Kuprospěchu připravilo na 17. a 24. července 

kulturně ekologickou akci s názvem Prospěšná sobota.  Cílem projektu přitom bylo oživit 

chomutovská panelová sídliště a zapojit jejich občany do pozitivní přeměny míst, kde žijí. 

Před bývalým kinem Evropa na sídlišti Březenecká a o týden později před ZŠ Heyrovského 

byla postavena stanoviště, která se stala základnami pro celodenní vzdělávací a umělecké 

aktivity. Součástí akce byl i úklid okolí obyvateli přilehlých domů.  

 V loňském roce začal v Chomutově fungovat Rotary klub. O několik měsíců později 

byl začleněn do celosvětové sítě podnikatelských a vůdčích osobností, které dobrovolně 

věnují svůj a čas a schopnosti ve prospěch služby druhému. V létě se chomutovský klub ozval 

na výzvu švýcarské nadace Avenira, která sháněla peníze na dětskou onkologii. Za odměnu 

nabízela hudební materiály a knihy o hudebnících. Tyto materiály pak byly věnovány 

Základní umělecké škole, kde najdou praktické uplatnění.  

Projekt s názvem Dotek lidskosti uvedly za pomoci celé řady sponzorů děti ze ZŠ 

Heyrovského pod vedením neúnavného a obětavného pedagoga Josefa Grimla. Podařilo se dát 

knižní podobu pohádkám, povídkám a veršům zaslaným do literární soutěže Děti dětem. 

Smysl celé akce byl opravdu chvályhodný: knihu nazvanou Děti vyprávějí dětem se rozhodli 
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věnovat jako vánoční dárek dětem v dětských domovech. Literární dílka vytvořená deseti až 

patnáctiletými dětmi z celé republiky, doplněná ilustracemi namalovanými žáky základní 

školy v Heyrovského ulici a Pomocné a Mateřské školy v Palachově ulici, letos pod 

stromečkem potěšila opuštěné děti, kterým byla předána prostřednictvím zástupců dětských 

domovů v městském divadle.   

 

Další střípky z kulturního a společenského života  
 

 

 Hodně zábavy přinesly svým účastníkům Sokolské šibřinky. Jedno zimní únorové 

odpoledne patřilo dětem, které přišly do sokolovny v maskách, tancovaly a hrály nejrůznější 

hry. Večer při taneční merendě se bavili dospělí, kterým předvedly svůj um jak děti svým 

vystoupením, tak ženy s country tancem. Pak už sál sokolovny patřil tanečním párům 

v maskách.    

 Chomutovská kartářka Kamila Fleisleberová vydala pod jménem Kamila Karolins u 

pražského Ottova nakladatelství knížku s názvem Jméno je váš osud. Uplatnila zde své 

poznatky zejména z oblasti numerologie.  

Církev bratrská v Chomutově v čase adventu připravila ve svém domě v ulici Na 

Příkopech 5 výstavu s názvem Cesta malíře Luboše Růžičky z Mostu. Vernisáž hudebně 

doprovázel Hynek Jindra, člen litvínovské skupiny Načisto. Další zajímavou akcí pro 

veřejnost byl  sólový recitál kytaristy a kapelníka již legendární folkrockové hudební skupiny 

Oboroh Slávka Klecandra, který zde představil své nové album "Protější břeh".  

  Na děti z dětského domova myslela i Jirkovačka Šárka Vaňková, finalistka velmi 

sledované televizní soutěže Superstar. Věnovala jim výtěžek z koncertu, který se uskutečnil 

v městské sportovní hale.   

 

 

                   
 

Dny kulturního dědictví přilákaly k prohlídce památek stovky návštěvníků, někteří si při této 

příležitosti prohlédli také interiér kostela sv. Ducha v Hálkově ulici. 
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Rekonstrukce Dětského domova 

 
 Několikeré stěhování, které si díky havarijnímu stavu budov Dětského domova 

v Čelakovského ulici (budovy byly podmáčené a jedna dokonce staticky nestabilní), užili děti 

i zaměstnanci tohoto zařízení, je už u konce. Po více než půlroční rekonstrukci, která si 

vyžádala náklady téměř 30 miliónů korun, byl koncem října předán novotou vonící areál jeho 

původním uživatelům. Dětský domov byl zároveň přebudován ze zařízení internátního typu 

na zařízení rodinné. Dnes zde dvaačtyřicet dětí vyrůstá v šesti rodinných skupinách, z nichž 

každá má svou kuchyňku, obývací pokoj, ložnice a sociální zařízení, vše s bezbariérovým 

vstupem. Konec už je větším skupinám, ve kterých žilo patnáct dětí, dnes jich společně 

vyrůstá jen šest až osm, v jednom pokoji jsou přitom nejčastěji dvě,  maximálně tři děti. Děti 

jsou přitom vedeny k větší zodpovědnosti, ve svém bytě si samy uklízejí a připravují snídaně 

a večeře, o víkendu občas i hlavní jídlo. Jsou prostě vedeny k tomu, aby poznaly běžný chod 

rodiny, což jim dřívější způsob výchovy nedával. Děti tak vycházely z těchto  „domovů“ bez 

mnohých praktických zkušeností, které jim poté chyběly při zakládání vlastní funkční rodiny.     

 Dětský domov už také dávno není zařízením, které své děti izoluje. Za dnešními 

svěřenci mohou chodit i jejich kamarádi ze škol. Dalším cílem,  který sleduje ředitel zařízení 

Jan Neumann, je větší rozvíjení dětské individuality a talentu zdejších dětí. Ředitel se také 

snaží vylepšovat materiální stránku věci, shání sponzory ke se dá, a tak je  nyní například ve 

stadiu zrodu projekt na rekonstrukci přilehlé zahrady. Tento projekt přitom vypracoval 

uznávaný architekt David Vávra a prostřednictvím různých nadací se nyní shánějí prostředky 

na jeho realizaci. Samotnou rekonstrukci domova přitom hradil Ústecký kraj, k domovu je 

vstřícné i město Chomutov, které přispívá na různé projekty. Děti pravidelně navštěvuje i 

starostka města, která přitom nezapomíná vzít s sebou sladkosti či drobné dárky.    

 

 

                     
 

 Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc přestřihuje pásku při otevření nového domova, vlevo 

ředitel DD Ing. Jan Neumann, vpravo starostka Ing. Ivana Řápková, asistují děti z domova. 
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Významné životní výročí Josefa Tomana  

 
 V obdivuhodné tělesné i životní svěžesti se úctyhodných pětadevadesáti let koncem 

listopadu dožil čestný starosta chomutovského Sokola Josef Toman. Při bilancování jednoho 

životního osudu s redaktorem Chomutovských novin přišla řeč zejména na jeho celoživotní 

práci ve prospěch společnosti. V období, kdy vedl chomutovské pohřebnictví, se pan Zeman 

zasadil o založení Háje vzpomínání na hlavním hřbitově, toho času druhého v republice. Při 

práci v tehdejším Sboru pro občanské záležitosti zavedl vítání občánků, založil besedy 

s důchodci, inovoval ceremoniál zlatých svateb, přičinil se o vznik první školní stravovny ve 

městě.  

 Do Sokola stoupil ve východočeských Semanicích, kdy byl ještě mladým chlapcem. 

Už tehdy se u něj projevil talent pro organizační práci. Brzy již měl zkušenosti ze všech 

činovnických postů v místní jednotě. Jako čerstvě vystudovaný učitel odešel v roce 1929 na 

Teplicko. Zde ho sokolská činnost postupně vynesla až do předsednictva Sokolské župy 

Krušnohorské-Kukaňovy.  

 Do Chomutova se dostal v roce 1948 vinou politické perzekuce. I zde se tajně 

angažoval v Sokole, než byla jednota definitivně rozpuštěna. Po listopadu 1989 se do této 

práce vrhl znovu, inicioval obnovení jednoty v Chomutově i celé župy Kukaňovy. Dnes je 

jejím nejstarším členem, v Chomutově čestným starostou, v župě členem předsednictva. Jak 

sám říká, je už starý, ale myšlení má mladé. Přizpůsobení nové době mu nedělá problém, ctí 

myšlenku, že je třeba z původního sokolského hnutí přenést jen to dobré.  

 Celoživotně se zajímá o dění kolem sebe. Vedení města jej například zná jako velmi 

pilného účastníka veřejných setkání vedení města s občany, kde přednáší své vesměs 

fundované návrhy a požadavky na zkrášlování města.  

 Obdivuhodná je i jeho fyzická kondice, kterou mohla veřejnost obdivovat na Běhu 

Terryho Foxe v roce 1999 v Chomutově a o rok později v Jirkově. Prý naposledy se zúčastnil 

této sportovně charitativní akce vloni v Duchcově. A jaký je jeho recept na dlouhověkost a 

vitalitu? „Brát život takový jaký je. A být aktivní. Nejen fyzicky, ale i hlavou“, říká pan Josef 

Toman (na snímku).   
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Chomutov má dalšího olympionika  
 

  

Na letošní světové Olympijské hry v Aténách se nezávisle na české olympijské 

výpravě vydal i  reprezentant ve windsurfingu, Chomutovák Tomáš Malina. Pětadvacetiletý 

vystudovaný právník startující ve třídě Mistral One Design si sbalil své „dlouhé prkno“ i 

s několika plachtami a dalším náhradním příslušenstvím a spolu se svým otcem Eduardem 

Malinou, který je reprezentačním trenérem i surfařským guru, vyrazil autem do dějiště 

olympijských her.  

„Začal jsem na tom pracovat v roce 2000, půl roku před Sydney. Tehdy na vysoké 

škole jsem stál před volbou, jestli si změnit život a něco ve sportu dokázat, nebo jezdit jen pro 

radost,“ popsal začátek olympijské cesty. Od té doby mu Nechranice, kde má TJ Klínovec 

loděnici, přestaly stačit. Vždy v lednu či únoru vyrážel do světa a na moři byl do listopadu 

nebo do prosince. Všechny síly a finance věnoval tréninku, byť šance, jak se kvalifikovat na 

olympiádu, byly jen čtyři – každoročně jedno mistrovství světa. Zástupci silnějších zemí si 

vstupenku mezi absolutní elitu zajistili dřív, Tomáš podle očekávání až letos na MS 

v Turecku. „Windsurfing je pro mě spíš životní styl a většina surfařů ho také dělá jen tak pro 

radost. Ale když si člověk stanoví za cíl účast na olympiádě, hned je to sport se vším všudy, 

který si v přípravě žádá tvrdou atletiku,“ uvedl pro Chomutovské noviny.  

 Tomáš Malina ve své třídě Mistral obsadil 31. příčku ze 34 závodníků, tento výsledek 

přitom pro něj nebyl zklamáním, neboť podal standardní výsledek. Hned po návratu z Atén 

pak náš závodník absolvoval mistrovství republiky, kde se stal vicemistrem České 

republiky.  

 

 
 

              
 

Olympionik Tomáš Malina spolu s Jindřichem Stádníkem,  předsedou komise pro občanské 

aktivity rady města, která rovněž podpořila mladého sportovce. 
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Nejlepší chomutovští sportovci 
 

 

Slavnostním vyhlášením výsledků vyvrcholil v Městském divadle v Chomutově 

jubilejní desátý ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska. Potřetí se z tohoto titulu 

radoval softbalista Lubomír Vrbenský. Také jeho spoluhráčům z SC Beavers VS Chomutov 

se podařila obhajoba, stali se nejúspěšnějším kolektivem.  

O pořadí v anketě, kterou pořádá Deník Chomutovska ve spolupráci s Chomutovskou 

sportovní unií ČSTV a Městem Chomutov, svým hlasováním rozhodlo pět hodnotitelských 

subjektů - veřejnost, sportovní novináři, předsedové tělovýchovných jednot a klubů, 

funkcionářů Chomutovské sportovní unie a představitelů měst. Jejich hlasy daly dohromady 

relativně spravedlivý žebříček bez výrazného překvapení. Softbalista Lubomír Vrbenský patří 

na svém postu dlouhodobě k absolutní světové špičce, s reprezentací se účastní MS a ME, 

s chomutovským klubem loni získal opět titul v lize i další druhé místo v PMEZ.   

Národní házenkářka Jaroslava Čihařová skončila zaslouženě druhá, přestože se na 

hřiště vrátila po roční pauze způsobené těhotenstvím a narozením dcery. Nováčky ve 

vyhlašované špičce  jsou dva klášterečtí sportovci, mistr ČR i Evropy v autokrosu Roman 

Keřka a mistryně ČR, reprezentantka v jízdě na saních Markéta Jeriová. Do elitní desítky se 

vešli tři hokejisté KLH Chomutov, pátý David Hájek, devátý Michal Jeslínek (nyní Litvínov 

a Jihlava) a desátý Kamil Koláček.  

 

 

      

 
 

                                        Chomutovský hokejový tým. 
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Tradiční obsazení měla medailová trojka nejúspěšnějších kolektivů, letos v pořadí 

softbalisté Beavers, hokejisté KLH a národní házenkářky SK NH. Mládežnické kategorie 

vyhráli volejbaloví kadeti VK Ervěnice a stejně jako loni kanoistka SC VS Chomutov 

Marcela Krauzová. Druhý skončil plavec Jakub Havlík, který medailové příčky ankety 

obsazuje již šest let. Zhruba osmdesátiminutový program byl prokládán kulturními a 

sportovně-kulturními vystoupeními. Divákům se například představila popová čtveřice 

SuperStars, tanečníci z Beethoven D.C. a zpěvačka Simona. 

 

 

Ocenění hokejistů - legend 

 
 Reprezentační ples Klubu ledního hokeje a pojišťovny Generali se stal dobrou 

příležitostí k ocenění práce našich nejlepších sportovců. Do pomyslné síně slávy tak byli 

uvedeni: Jiří Hříbal (in memoriam), Ladislav Chabr, Jaroslav Kamiš, Josef Klíma, Miroslav 

Klůc, Petr Leška st., Vladislav Mašek (im memoriam), Josef Mikoláš, Jiří Růžička, Josef 

Seiler, Karel Straka a Josef Volák. Přítomné publikum všem oceněným, kteří se sešli na pódiu 

městského divadla aplaudovalo vestoje. Vyhlášen byl i nejoblíbenější hráč současného kádru 

KLH, kterým je Michal Jelínek.  

Ples doprovázela hudba skupina OK Band, zpívali muzikáloví sólisté Vanda Konečná 

a Bohuslav Matuš, a večerem provázel oblíbený televizní komentátor Petr Vichnar.  

 

 

 

 
 

Mezi oceněnými byl i Ladislav Chabr (vlevo) a Jaroslav Kamiš, který za Chomutov 

hrával v letech 1948 až 1963, dalších 35 let převážně v Chomutově trénoval a stále patří 

k pravidelným divákům. V průběhu své kariéry, kdy jako útočník vstřelil 366 gólů, to dotáhl až 

do reprezentace. 
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Sportovní události  

 
 Začátkem května se kuželna Golf klubu na Kamencovém jezeře stala dějištěm 

Mistrovství České republiky mužů v kuželkách. Z pověření české kuželkářské asociace 

tento šampionát uspořádal oddíl Jiskra Kovářská. Z krajských kol se do Chomutova 

nominovalo 36 hráčů, včetně 4 reprezentantů. Jedním z nich bych i údlický Miroslav Jelínek, 

který 3. místem potvrdil oprávněnost nominace na nadcházející MS v Rumunsku. Vítězem se 

stal Roman Pytlík z SKK Rokycany (1.142, 413 dorážka + 729 plné).  

            

               
 

 
 

 Žilo to také na sousedním golfovém hřišti, kde 

se uskutečnila třídenní soutěž Grand Prix Chomutov. 

Jednalo se současně o turnaj extraligy družstev i 

jednotlivců, na který dorazila celá česká špička. 

Soutěžilo 74 hráčů v 5 kategoriích. Z chomutovských se 

nejlépe dařilo Karlům Molnárům. Syn (na snímku) 

skončil na 4. místě a otec na místě 6. V ženách se 

nejlépe dařilo Petře Vosmíkové, která obsadila 2. 

příčku.  Turnaje se zúčastnil i známý herec a moderátor 

Vladimír Čech, který byl vloni jedním z hostů při 

otevření tohoto areálu. Moderátor populární televizní 

soutěže „Milionář“ se však na poli sportovním 

neprosadil, jak sám uvedl tak na vině byl nedostatek 

tréninku.   
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 Začátkem září se Kamencové jezero opět stalo dějištěm celorepublikového závodu 

lékařů, farmaceutů a zdravotníků, který vyšperkovala účast  závodníků třídy Elite 

(profesionálů).  Na start M. D. triatlonu, který  byl zařazen do Českého poháru, se postavilo 

117 mužů a 34 žen. Muži museli uplavat 1,5 km, na kole ujet 40 km a 10 km uběhnout, ženám 

byla určena poloviční trať. Plavecká část se odehrála přímo na jezeře, cyklistická vedla přes 

Údlice a Otvice, běžecký závod pak kolem zooparku. Vítězem se stal jihoafričan Handrik 

Villiers s časem 1:47, který vysloveně exceloval v běhu na 10 kilometrů, kdy trať na asfaltu 

zvládl za 29,33 minut. V  ženské kategorii zvítězila Vendula Frintová s časem 1:09,1. 

Z chomutovských závodníků se nejlépe umístil MUDr. Tomáš Baumrt (TJ Slávie Chomutov), 

který obsadil v absolutním pořadí 51. místo, v lékařském přeboru pak stejně jako loni 7. místo 

a ve své věkové kategorii místo druhé. Milan Vopat (TJ Slávie Chomutov) obsadil 61. místo. 

Okolo 20. příčky se mezi ženami seřadily tři závodnice TJ Slávie Chomutov Jana Blailová 

(17.) Veronika Lopatová (19.) a Hana Boublíková (21.). Závod žen v kategorii zdravotníků 

dokončila na 7. místě MUDr. Romana Zedníková, MUDr. Alena Štětinová obsadila 11. 

příčku.  

 Velký kus pořadatelské práce zvládli lidé z občanského sdružení Kondice pod 

vedením chomutovského lékaře MUDr. Jana Malechy. Úroveň závodu pozvedlo sponzorství 

Severočeských dolů a.s. a společnosti Zentiva a.s., pomáhali také kanoisté z TJ Vodní stavby 

Chomutov, strážníci městské policie, dopravní policisté Policie ČR, zaměstnanci kempu 

Kamencové jezero i samo město, které akci podpořilo i finančně.  

 

 

 

            
 

Při náročném triatlonu závodníci sahají až na dno svých sil, na snímku jeden z účastníků  

v cíli běžecké trati  v horní části areálu  jezera. 
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Příjemným zpestřením celého závodu bylo vystoupení dívek z chomutovského  tanečního 

centra Beethoven D.C: 

 

 

 Domácí TJ Slávie se po dvouleté přestávce stala opět pořadatelem Zimního 

mistrovství ČR v plavání, které se zúčastnilo 430 závodníků ze 49 oddílů. Do této špičky se 

se svými výkony probojovali také čtyři domácí plavci. Nejúspěšnějším z nich byl opět Jakub 

Havlík (na snímku), který zaplaval hned několik osobních rekordů. V disciplíně 100 m prsa 

dosáhl 13. příčky. Neztratili se i další mladí Chomutováci – dorostenci Ondřej Záruba a 

Michaela Gärtnerová.  
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 Tento šampionát byl zároveň kvalifikačním závodem pro mistrovství Evropy ve Vídni, 

kam se nominovalo rekordních 29 plavců, kteří splnili limit. Chomutovský bazén svědčil i 

těm nejlepším českým plavcům jako je Hlaváčková, Málek a Svoboda. Publiku se přitom 

představili i další plavci, kteří zdatně útočí na postavení těch nejlepších. Bylo totiž pokořeno 

hned několik rekordů v kategorii dospělých i dorostu.    

 

 

         
 

V chomutovských městských  lázních se představila česká plavecká špička.. 

 

 

Republikový šampionát letos uspořádal i oddíl moderní gymnastiky SC 80 

Chomutov.  Jednalo se o závody ve společných skladbách, ve kterých se v městské hale 

představilo 198 závodnic v kategoriích naděje, juniorky a seniorky. V hlavní kategorii se 

nejvíce dařilo děvčatům z Havířova, které měly mezi sebou i české reprezentantky. Úspěšně 

se vedlo i domácí pětici ve složení T. Doksanská, Z. Némethová, J. Šťastná, Z. Urbanová a S. 

Valentová, které v jedné z disciplín získaly stříbro a celkově tak obsadily 4. příčku. Autorkou 

choreografie byla trenérka Věra Nedbálková, která si posteskla, že děvčatům unikl bronz jen o 

pět setin bodu. Kvalita sestav byla vysoká, děvčata však doplatila na některé chyby.  
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 Obnova tradičních závodů do vrchu  
 

 

 Po dlouhých letech došlo v r. 2004 k obnovení chomutovské tradice silničního závodu 

osobních cestovních vozidel do vrchu. Závodníci vyráželi v pravidelných časových odstupech 

na trasu od Severky, přes Zátiší a pokračovali lesními serpentinami po silnici směrem na 

Blatno. Cíl byl nedaleko za odbočkou na horský hotel Na Vyhlídce (Partyzán), na samém 

vrcholu stoupání silnice, v lese. Název “Závod do vrchu“ tedy plně vystihl charakteristiku 

soutěže a na to,  že se jednalo o první ročník, obnovený po 24 letech, byla účast jak 

závodníků, tak diváků poměrně vysoká. Bylo to jistě také díky dobré organizaci nadšených 

pořadatelů v čele s Hobby Racing klubem, asistenci městské policie i Policie ČR 
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Závody se uskutečnily v rámci seriálu Triola Cup 22. května a na podzim 2. října. 

Mezi startujícími nechyběla ani žena, dcera jednoho ze závodníků, který při jarních závodech 

dostal těsně pod projetí cílem smyk a jeho auto skončilo v příkopu. Naštěstí se jemu ani autu 

nic nestalo, ale z  technických důvodů byl cíl pro další podzimní závod umístěn o něco níže, 

aby závodníci v plné rychlosti nevjížděli do terénní nerovnosti v zatáčce doslova několik 

metrů za cílem. 

 

 

 

                            
  

 

 

                              
 

 

Gratulovat vítězům přišel i místostarosta Ing. Rudolf  Kozák a vedoucí odboru dopravy a 

správních činností MěÚ Ing. Bedřich Rathouský 



Hospodářství 
 

 

Ze zdrojů Regionální rozvojové agentury Most přebírám pro účely kronikářského 

zápisu následující charakteristiku hospodářského rozvoje Chomutovska :  
 

Analýza současného stavu 
 

Okres Chomutov lze charakterizovat následujícími údaji: 

Rozloha okresu   :  935 km
2
 

Počet obyvatel    :  125 732 

Osídlení              :  134 obyvatel/km
2 

 

Okres Chomutov patří mezi hospodářsky a sociálně nejproblémovější okresy v České 

republice s vysokou mírou nezaměstnanosti. V minulosti zde byly hlavními ekonomickými 

odvětvími hutnictví a energetika. Hutnictví dominoval podnik Válcovny trub a železárny 

Chomutov, který zaměstnával vysoké procento obyvatel regionu. Jeho restrukturalizací došlo 

ke vzniku několika menších firem ( např. Sandvik Chomutov Precision tubes s.r.o.) a také ke 

zrušení mnoha provozů. Jako dominantní jsou v regionu společnosti ČEZ,a.s. a Severočeské 

doly a.s., které také procházejí transformačním procesem likvidací či slučováním některých 

provozů. Logickým dopadem těchto opatření je nárůst nezaměstnanosti. Je však nutné 

konstatovat, že  tyto společnosti i dále zůstanou hlavními zaměstnavateli v regionu a očekává 

se jejich rozvoj. 

Městu se podařilo vybudovat průmyslové zóny, na kterých zahájilo činnost několik 

firem a našlo zde uplatnění velké množství obyvatel. V souvislosti s blízkostí SRN vzniklo 

několik malých firem zabývajících se výrobou a exportem výrobků právě do Německé 

spolkové republiky. Tyto nově vznikající společnosti však nemohou zaměstnat větší počet 

obyvatel a tak situace v regionu je stále kritická. Proto je i nadále prioritou města přilákat 

nové investory, spolupracovat na přípravách nových ploch a podporovat malé střední 

podnikatele, kteří jsou schopni absorbovat uvolněné pracovníky z neperspektivních odvětví. 

Investoři i podnikatelé mohou využít průmyslových zón a objektů ve městě nebo v okolí 

města.  

V okrese Chomutov podniká 282 zahraničních společností a přímo ve městě 

Chomutov to je 119 firem.  
 

Struktura firem v okresu Chomutov 
 

 V okrese Chomutov má přibližně polovina (46%) společností sídlo ve městě 

Chomutov. Celkem podniká v okrese 22 119 společností z toho je 9 875 firem z Chomutova. 

Z tabulky je patrné, že nejvíce společností v regionu jsou mikro-firmy, z toho většina 

podnikatelů podniká jako fyzická osoba bez zaměstnanců.  
 

 

I. část 0 - 9 10 – 14 25 - 99 99 - 199 200 - 249 

Okres Chomutov 15206 282 181 29 4 

Město Chomutov 6806 131 81 14 1 

II. část 250 - 499 500 – 999 1000 - 1999 2000 < Neuvedeno 

Okres Chomutov 16 6 2 1 6392 

Město Chomutov 10 2 1 1 2828 



Zdroj: Albertina – Firemní monitor, duben 2004 
 

 

Mezi již stabilní průmyslové podniky většího významu v Chomutově a 

Jirkově patří : 
 

Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců 

Sandvik Chomutov Precision 

tubes s.r.o. 

 

Výroba trubek z antikorové oceli 360 

NOEL – PLUS 

 s.r.o , Chomutov 

 

Strojírenská výroba, opravy 

motorů 

200 

Novak CV a.s.  

 

Výroba nábytku 100 – 200 

PRECIOSA a.s. Jablonec nad 

Nisou, OZ Jirkov 

  

Výroba skleněné bižutérie a 

křišťálových svítidel 

455 

Burkhart-elektronik s. r.o., 

Chomutov 

 

Výroba slaboproudých výrobků 100 - 200 

ACTHERM spol.s r.o., odštěpný 

závod Chomutov 

Výroba a rozvod tepla 200 - 300 

 

Průmyslová zóna Severní pole 

 

Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců 

PRVNÍ ELEKTRO s.r.o. 

Chomutov 

Výroba elektro rozvaděčů 138 

BUSCH HELMETS s.r.o. 

Chomutov 

Výroba výrobků z plastu  22 

HS UMFORMTECHNIK s.r.o. 

Chomutov 

Výroba karosérií mot. Vozidel, 

přívěsy, návěsy 

87 

Intier Automotive s.r.o., 

Chomutov  

Šití autopotahů 274 

Parker Hannifin Industrial 

s.r.o.Chomutov 

 

Výroba pryžových výrobků, 

kovoobráběčství – strojírenství, 

výrobky pro hydraulické 

systémy 

300 

 

 

Průmyslová zóna Nové Spořice 

 
Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců 

EATON Industrie s.r.o. Výroba pryžových výrobků 60 

SCHRAG   

   

   
Zdroj : Úřad práce CV 

 

 



 

Severočeské doly  

 
 Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou pro 

rozvoj oboru i celého regionu. Z výroční zprávy, která detailně seznamuje laickou i odbornou 

veřejnost o hospodaření společnosti, jsem pro účely kronikářského zápisu vybrala následující 

údaje:   
 V roce 2004 Severočeské doly prodaly 21,8 mil. tun hnědého uhlí, zaznamenaly tak 

meziročně pokles odbytové produkce o téměř 1 mil. tun proti roku 2003, a to především 

vlivem snížení objemu dodávek energetického uhlí do elektráren ČEZ. V porovnání s 

ostatními hnědouhelnými producenty dosáhly Severočeské doly opakovaně největšího podílu 

na trhu s hnědým uhlím a to 44,85 %.  

 Produkce je přitom směrována hned do několika segmentů trhu. Palivové směsi jsou 

určeny pro tzv. velkou energetiku s výsadním postavením elektrárenské společnosti ČEZ. 

Vysoce výhřevné hruboprachy a aditivované prachové uhlí je určeno pro průmyslovou a 

komunální sféru (velké a střední průmyslové a komunální teplárny). Tříděné uhlí s nízkým 

obsahem škodlivin odebírají malé a střední zdroje komunální sféry a obyvatelstvo. Dalším 

segment trhu tvoří export produkce do Slovenské republiky, Rakouska, Slovinska, 

Chorvatska, Polska a Maďarska. Kromě uhelných produktů nabízí podnik i řadu 

doprovodných surovin, např. keramické, cihlářské a těsnící jíly nebo keramzitovou surovinu. 

 Společnost vytěžila v roce 2004 v hrubé těžbě celkem 22,02 mil. tun uhlí a 77,03 mil. 

m3 nadložních zemin. V Dolech Nástup Tušimice (Lom Libouš - západ, Severní lom a Lom 

Libouš - východ) bylo vytěženo 12,9 mil. tun uhlí, které bylo v celém rozsahu směřováno 

společnosti ČEZ. Na skrývce bylo vytěženo 33,6 mil. m3 nadložních zemin. V dobývacím 

prostoru Tušimice bylo k 31. 12. 2004 k dispozici 320 mil. tun vytěžitelných zásob.  

 Doly Bílina vytěžily v roce 2004 9,2 mil. tun uhlí a 43,4 mil. m3 skrývky. V prostoru 

plánovaném pro těžbu je ke konci roku k dispozici 232,6 mil. tun zásob.  

 Na investiční výstavbu  společnost  vynaložila 1,255 mil. Kč. Investiční program byl 

orientován na akce, které zajišťují především potřeby vyplývající z báňských postupů lomů. V 

programu byla kromě pořízení nové těžební techniky, rekonstrukce a modernizace stávající 

těžební techniky také obnova pomocné mechanizace a stavby ekologického charakteru.  Na 

Dolech Bílina to byla například výstavba 3. etapy třetího uhelného odtahu, modernizace drtičů 

v drtírně kotlového uhlí úpravny uhlí Ledvice či pořízení nového pásového dopravníku pro 

porubní stranu třetího uhelného odtahu, na DNT modernizace trafostanice TR II, zkrácení 

dopravní vzdálenosti pásové linky na skrývce S1 či zvýšení kapacity čerpací stanice 

Černovice.  

 K 31. prosince 2004 měla společnost stoprocentní kapitálovou účast v pěti 

dceřinných společnostech (SD - Vrtné a trhací práce, a.s., SD - Autodoprava, a.s., SD - 1. 

strojírenská, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s. a SD - Humatex, a.s.) 98 procentní podíl ve 

společnosti Skládka Tušimice, a.s. a 50 procentní podíl v PRODECO a.s.  Celkem  se jednalo 

o objem v hodnotě 1,023.865 tis. Kč.    

 Ke konci roku zaměstnávala společnost 3.685 zaměstnanců, což je o 97 lidí méně než 

před rokem. Snižováním počtu zaměstnanců tak společnost reagovala na vlivy 

z energetického trhu, zejména na uvedení Jaderné elektrárny Temelín do provozu a potřebu 

zvyšování efektivity výroby zabezpečující růst produktivity práce. Průměrná měsíční mzda 

dosáhla úrovně 20.892 Kč na zaměstnance, což představuje celoroční nárůst o 6,6 procent.  

 Městům a obcím bylo poskytnuto formou darů téměř 16 mil. Kč na rozvoje 

infrastruktury a na projekty regionálního rozvoje. Na zdravotnictví, sociální a charitativní 

účely směřovaly finanční prostředky ve výši 11 mil. Kč. Do oblasti tělovýchovy a sportu, 



zejména na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, směřovalo 5,8 mil. Kč. Do 

oblasti kultury a na ochranu životního prostředí bylo věnováno 8,6 mil. Kč (v Chomutově to 

by například pomoc Oblastnímu muzeu, Městskému divadlu a Podkrušnohorskému 

zooparku). 5,1 mil. Kč putovalo na vědu a školství. Za poskytnutou reklamu a propagaci pak 

obdržely sportovní, kulturní, školské a další společenské organizace více než 16,7 mil. Kč. 

Doly také podpořily vydání řady publikací a učebnic i výstavy fotografií. 

 K základním prioritám společností patří ekologie a ochrana životního prostředí.  Do 

této oblasti bylo vynaloženo 527,7 mil. Kč, což je o 7 mil. Kč více než vloni. Sjednocením 

legislativy s předpisy platnými v evropské unii vznikly požadavky na výstavbu a rekonstrukci 

některých objektů, zařízení a technologií, především v oblasti ochrany vod, pro snížení hluku 

a omezení prašnosti. V roce 2004 pokračovala rozsáhlá stavba zkapacitnění čistírny důlních 

vod pro DNT a obdobná stavba vznikne také pro Doly Bílina, kde je k realizaci připravena 

stavba omezující hlučnost a prašnost v obci Ledvice.   

 Jednou ze základních činností společnosti je rovněž důsledná příprava a realizace 

obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí. Současná rekultivační 

praxe vycházející z krajinotvorné koncepce nezahrnuje pouze zemědělskou rekultivaci, ale 

rekultivační opatření se uvádějí do souladu se sociálně-ekonomickými podmínkami celého 

regionu. Zvažuje také netěžební industrializaci, urbanizaci krajiny, lidnatost, zaměstnanost, 

zemědělský a lesní půdní fond. Zrekultivované území musí bezpodmínečně plnit své základní 

funkce, tj. musí být ekologicky vyvážené, zdravotně a hygienicky nezávadné, ekonomicky 

využitelné a esteticky působivé. Hlavní cíl rekultivačních činností spočívá ve vytváření nové 

krajiny s obnovením jejích základních funkcí a její nenásilné zapojení do rázu okolní krajiny. 

Tyto činnosti představují dlouhodobý, technicky a ekonomicky náročný proces. Pro krytí 

budoucích potřeb finančních prostředků vytváří společnost zákonnou finanční rezervu na 

sanace a rekultivace. V roce 2004 zvýšila její stav z 2,597 mil. Kč na 2,730 mil. Kč. Z této 

rezervy čerpala 312,4 mil. Kč. Stěžejní pozornost byla věnována pokračování výstavby 

přeložky železniční trati Březno u Chomutov – Chomutov, kdy byla obnovena ražba tunelu 

směrem od obce Droužkovice.  

 Úspěšnými ekonomickými výsledky v roce 2004 Severočeské doly upevnily svou 

dlouhodobě stabilní a silnou finanční pozici. Pokračovala již  v minulých letech uplatňovaná 

politika úspor v oblasti provozních nákladů. Investiční aktivity byly financovány výhradně 

z vlastních zdrojů. Veškeré úvěry, které společnost převzala při svém vzniku od svého 

právního předchůdce, v minulých letech předčasně splatila.  

 

Změny v Železárnách Chomutov   
  

 Dne 3. 9. 2004 byla zápisem v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

založena společnost Ferromet Group s.r.o.  se sídlem ve Veselí na Moravě a výrobním 

místem v Beethovenově ulici čp. 1269/68 v Chomutově. Nejedná se o nový závod, ale o 

dřívější Železárny Chomutov, které již několik let spadají pod sdružení firem JUDR. Ing. 

Zdeňka Zemka. Jedná se o spojení několika velkých firem, které se zabývají výrobou 

specifických druhů oceli.  

Jednotlivé divize Ferromet Group s.r.o.: 

Divize 1 tažírna trub – Železárny Veselí nad Moravou 

Divize 2 svařovna trub a pozinkovna – Železárny Veselí nad Moravou 

Divize 4 válcovna hrubá – Železárny Hrádek u Rokycan 

Divize 13 válcovna středojemná – Železárny Hrádek u Rokycan 

Divize 14 druhovýroba – Železárny Hrádek u Rokycan  

Divize 5 bezešvé trubky – Válcovny trub Chomutov 



Divize 6 tažená, loupaná, broušená ocel a tažený drát – Železárny Chomutov 

Divize 11 válcovna jemná – Noval Kladno 

Divize 3 ocelárna – Železárny Hrádek u Rokycan 

 

 Tyto informace jsem získala z internetových stránek společnosti, kde je například 

uveden také výrobní program Ferromet Group s.r.o., divize 6 : 

 

- ocel tažená za studena v tyčích kruhové, šestihran, čtverec, ploché 

- ocel tažená za studena v tyčích spec. tvarů 

- ocel válcovaná za studena a kalibrovaná plochá v tyčích 

- ocel kruhová broušená, leštěná a loupaná v tyčích 

- tažené ocelové dráty pro všeobecné použití 

- dráty a tyče z ocelí určené pro výrobu ložisek 

- dráty a tyče pro výrobu pružin vč. kalených a popouštěných 

- dráty tažené, žíhané na pružiny 

- dráty pružinové z korozivzdorné oceli 

- dráty a tyče určené pro pěchování a protlačování za studena 

 

Nehovoří se zde již o tom, že být zaměstnancem této společnosti není žádné terno. O 

situaci v podniku totiž hovoří aktivita odborového sdružení KOVO, které na 21. 11. 2003 

vyhlásilo osmihodinovou stávku zaměstnanců Železáren Hrádek. Cílem stávky bylo přimět 

zaměstnavatele k řádnému vyplácení mzdy, žít bez opakujících se stresů jako ostatní řádní 

lidé a nepřipustit stav, kdy zaměstnanci budou po měsíce či roky vymáhat mzdové nároky 

prostřednictvím soudu, úřadů a exekutorů. V době stávky nebyla doplacena mzda za měsíc 

září 2003. Odboráři poté mohli konstatovat, že po stávce, která se uskutečnila v ranní směně 

od 6,00 – 14,00 hod. byly dlužné mzdy vyplaceny ještě týž den. Následovala intenzivní 

jednání s předsedou představenstva tehdy ještě Z-Group JUDr. Ing. Zemkem.  Podobné 

problémy nastaly o rok později v Železárnách Chomutov, kdy byla 15. 11. 2004 vyhlášena 

stávková pohotovost. Z 206 ti zaměstnanců souhlasilo s vyhlášením stávkové pohotovosti 

kvůli nevyplácení mezd v termínu 167 lidí, tj. 81 %. Ke stávkové pohotovosti a poté i ke 

stávce ze stejného důvodu přistoupili 16. 12. 2004 i odboráři z Železáren Hrádek. 

Zaměstnavatel pod tímto tlakem 15 minut před zahájením stávky splnil požadavky odborů, 

takže plánovaná akce byla odvolána.   

 

 

 

   
 

 

Pohled na Válcovny trub, dnes již pouhou divizi společnosti Ferromet Group s.r.o 
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Kriminalita  

 
 Z hodnotící zprávy plk. JUDr. Ivana Řehůřka, ředitele okresního ředitelství Policie 

České republiky, jsem pro kronikářský zápis vybrala následující údaje. 

 V průběhu roku 2004 nedošlo v okrese Chomutov k výrazné změně bezpečnostní 

situace. Celkově došlo k poklesu obecné kriminality a zvýšila se i objasněnost trestné 

činnosti. Zvýšený výskyt nových trestních skutků se projevil pouze v oblasti hospodářského 

charakteru. Pro srovnání uvádím tabulku nápadu trestné činnosti a objasněnosti.  

 

 

        rok             2002               2003               2004 

  Nápad TČ             5181               5248                5172  

  TČ na 10 tis.obyv.              37,0                37,5                36,9 

  Objasněno TČ              2778                2664               2832 

   Stíháno osob             2567                2435               2674 

   objasněnost v %             53,62                50,76               54,75  

 

 Nejvíce zatíženými útvary v rámci nápadu trestné činnosti jsou: OOP Chomutov města 

(1162/644, 55,42 % objasněnost) a OOP Jirkov (969/566, 58,41 % objasněnost). Tyto dva 

útvary se trvale řadí k nejzatíženějším. Nejméně zatížené jsou útvary OOP Březno (143/75) a 

OOP Radnice (119/59, 49,57 %).  

 Mezi kriminogenní faktory v okrese  můžeme stále řadit následující:  

sociální – dlouhodobě vysoké procento nezaměstnaných, tím pádem menší kupní síla 

obyvatelstva a využívání a zneužívání nabízených úvěrových služeb, což se projevuje 

v nárůstu bagatelní hospodářské činnosti. Dlouhodobě je okres Chomutov okresem s jednou 

z nejvyšších rozvodovostí v republice, což se projevuje v každoročním nárůstu trestného činu 

zanedbání povinné výživy. 

demografické – Chomutov je příhraničním okresem, z čehož vyplývá zvýšený počet turistů 

(zejména SRN), kteří k nám směřují za účelem běžných nákupů, ale i sexuální turistiky. 

Dalším rycem je pět velkých městských aglomerací (Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec n. 

Ohří a Vejprty) a s tím spojená větší anonymita, vedoucí k nárůstu pouliční kriminality ve 

spojitosti s turistikou a sociálním faktorem.   

 Dále jsou tu i vnitřní faktory jako je nedostatek financí s nerovnoměrnou možností 

jejich čerpání, např. u limitů pohonných hmot, což mnohdy vede k omezování výkonu služby 

(zejména přímého výkonu služby – prevence), nedostatečné technické vybavení, které se 

projevuje v zaostávání za pachateli trestné činnosti a obrovský byrokratický nárůst 

administrativy.  

 

Pátrání po osobách a věcech  

 

 

  druh pátrání               2003              2004             rozdíl 

vyhlášeno osob 320 359 + 39 

odvoláno osob 317 354 + 37 

vyhlášeno vozidel 328 274 - 54 

odvoláno vozidel 162 110 - 52 

vyhlášeno SPZ 658 601                - 57 

odvoláno SPZ 57 45  - 12 
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vyhlášeno zbraní 5 8 + 3 

odvoláno zbraní 0 1 + 1 

v. majitelů zbraní 4 2 - 2 

o. majitelů zbraní 0 0 0 

celkem vyhlášeno 1315 1239 - 76 

celkem odvoláno 536 510 - 26 

úspěšnost v % 40,76 % 41,16 % + 0,4 % 

 

      Z uvedeného přehledu je zřejmé, že poklesl počet vyhlášených pátrání při mírném 

zvýšení jeho účinnosti. Pokles vyhlášených pátrání odpovídá poklesu trestné činnosti 

obecného charakteru. Ke zvýšení účinnosti mohlo přispět i organizační opatření v posílení 

administrativy pátrání a vyčlenění pátrače na teritoriálním pracovišti v Kadani. 

 

 

       Přestupky  

 

1.pololetí roku                         2003                          2004 

  nápad objasněn

o 

       %  nápad  objasněn

o 

     % 

majetkové      2471       985      39,9     2432       936     38,5  

celkem      4212      2397      56,9     4111      2368     57,6 

 

      Z tohoto přehledu je zřejmé, že proti roku 2003 došlo ke snížení nápadu přestupků, při 

zvýšené objasněnosti. Tento jev lze považovat za pozitivní . 

 

 

     Majetková kriminalita 

 

     Srovnání vývoje této problematiky nabízí následující tabulka : 

 

 

1.pololetí roku                         2003                          2004 

  nápad objasněn

o 

       %  nápad  objasněn

o 

     % 

kr. vloupáním    1122      316     28,16      890      266    29,89 

kr. prosté    1911      633     33,12    1945      697    35,84 

ostat.majet. činy     272        83     30,51       193        70    36,27 

majet. 

kriminalita 

celkem 

   3305      1035     31,32    3045      1040    34,15 

 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v průběhu r. 2004 byl zaznamenán pokles nápadu 

majetkové kriminality při zvýšeném počtu objasněných trestných činů. Podle jednotlivých 

linií je zřejmé, že došlo k nárůstu nápadu prostých krádeží při zvýšení objasněnosti na všech 

sledovaných liniích majetkové trestné činnosti. 
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Hospodářská kriminalita 

 

      Po linii hospodářské kriminality byl zaznamenán největší meziroční nárůst nápadu 

trestné činnosti a to o více jak 33 %. Tento nárůst je provázen i nárůstem objasněnosti. Jedná 

se však o bagatelní trestnou činnost podvodů, leasingových a pojišťovacích podvodů. 

Vzhledem k tomuto velkému nárůstu, který je nutno zpracovat, není v současné době již 

věnována  taková pozornost budování nové koncepce práce, spočívající ve vyhledávání a 

rozkrývání závažné, sériově páchané a zakrývané trestné činnosti hospodářského charakteru. 

Je však potřeba v budoucnu se k nové koncepci práce vrátit, neboť je zcela neefektivní 

používat specializované pracoviště na dokumentování bagatelní trestné činnosti. 

           Nárůst na tomto úseku kriminality je zřejmý z uvedené tabulky. 

 

 

            rok                          nápad               objasněno     objasněno v %     

2003 475 346 72,84 

2004 635 515 81,10 

 

 

      

Násilná kriminalita  

 

         Násilná trestná činnost zaznamenala v roce 2004 mírný pokles nápadu trestné činnosti, 

který je provázen nárůstem objasněnosti. Pozitivní je, že v roce 2004 byla vyšetřována  jedna 

vražda, proti 7 v loňském roce. 

 

 

       rok                         2003                          2004 

  nápad objasněn

o 

       %  nápad  objasněn

o 

     % 

Vraždy        7        7      100        1         1     100 

loupeže      109       54       49,5      100        56     56,0 

úm.ubl. na zdraví       91       74       81,3        91        84     92,3 

por.dom.svobody       55        42       76,4       47         39     82,9 

Celkem násilná      381      284       74,5      372       293     78,8 

 

 

 

Mravnostní kriminalita  

    

      Na úseku mravnostní trestné činnosti došlo v průběhu roku 2004 ke zvýšení nápadu, 

zejména u trestného činu znásilnění, kde je zaznamenán nárůst až 80 %. Tento nárůst je 

značnou měrou ovlivněn tím, že jsou ve větší míře oznamovaná znásilnění mezi manželi, či 

osobami, které spolu žili ve společné domácnosti, jako prostředek řešení jiných rodinných 

problémů. Těchto případů je téměř 30 % celkového nápadu trestného činu znásilnění. Tato 

oblast trestné činnosti i přes svoji vysokou společenskou nebezpečnost se na  trestné činnosti 

okresu podílí nepatrně a to 1,1 % z celkového nápadu trestné činnosti.    
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           Rok                         2003                          2004 

  nápad objasněn

o 

       %  nápad  objasněn

o 

     % 

Znásilnění       10        9       90        18        15      88,3 

pohl.zneužívání       20       18       90        18        14      77,8 

kuplířství         1         1      100           5          5     100 

celkem 

mravnostní 

      39       34       87,2        56         44     78,6 

 

 

Kriminalita s extrémistickým podtextem 

 

     Po linii extremismu nedošlo proti roku 2003 k žádným pronikavým změnám, které by 

měly vliv na vývoj bezpečnostní situace na této linii. Bylo šetřeno 11 trestných činů a jeden 

přestupek proti 8 trestným činům a 3 přestupkům v roce 2003. Velmi pozitivní je pokles 

nápadu  věcí s rasovým motivem, kdy z uvedených 12 věcí,  které v roce 2004 napadly, jsou 

pouze 3 rasově motivované, ostatní věci jsou sprejerství. Objasněnost je po obě hodnocená 

období stejná a to 67 % . 

     Na úseku akcí extremistického charakteru, došlo k navýšení  četnosti  ze 4 akcí na 8 

akcí,  přičemž polovina z těchto akcí byla vytipována  z úseku diváckého násilí. Ani při jedné  

nedošlo k narušení veřejného pořádku. 

             

 

Korupce  

 

      V rámci OŘP nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo občasných 

zaměstnanců. Vlastní kontrolní činností nebyly zjištěny ani žádné poznatky. 

 

  

Bezpečnost silničního provozu  

 

 

Kategorie / 1/2 

roku 

              2003              2004             rozdíl   

Celkem DN               1992              1998               + 6 

úmrtí                  15                  21               + 6 

těžké zranění                  52                  55               + 3  

lehké zranění                266                 254                - 12 

škoda na vozidlech         67 784 750        71 863 700          + 4 078 950 

jiná škoda            1 169 400              108 300          -  1 061 100 

alkohol                 102                111                + 9 

 

    

   Hodnocená oblast se nejmarkantněji projevuje v dopravní nehodovosti. V roce 2004 

došlo k nárůstu dopravních nehod  a všech ostatních sledovaných ukazatelů, vyjma lehkých 

zranění. Pozornost policie je věnována i dohledu nad silničním provozem, kdy bylo 

odslouženo  16876 hodin v přímém výkonu služby,  mimo něj bylo odslouženo 1242 hodin, z 

čehož vyplývá, že nařízení PP ČR o odpracování minimálně 80% hodin v přímém výkonu 
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služby je důsledně dodržováno. Na teritoriu okresu Chomutov bylo v přímém výkonu služby 

odslouženo 92,65 % hodin. 

      Za hodnocené období bylo službou dopravní policie zjištěno 19 612 přestupků 

v dopravě, zadrženo bylo 330 řidičů pod vlivem alkoholu, 22 pachatelů trestné činnosti , 

vypátrány 2 hledané osoby a nalezeno 6 odcizených vozidel. 

 

         

    Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

 

      Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v  roce 

2003. Vzhledem k tomu, že na teritoriu OŘP Chomutov není dislokovaná žádná složka 

železniční policie, není tato oblast dále hodnocena. 

 

Oblast veřejného pořádku 

 

Situace v oblasti veřejného pořádku na teritoriu OŘP je stabilizovaná a nevyžaduje 

přijímání mimořádných opatření nebo nasazení většího sil a prostředků. Plánované akce 

krajského a celorepublikového charakteru jsou běžně zajišťovány a nedošlo  při nich k žádné 

mimořádné situaci. 

 

Oblast integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a 

civilního nouzového plánování 

 

      Činnost integrovaného záchranného systému ochrany obyvatelstva je stále ještě ve 

stadiu koncipování nových bezpečnostních rad při pověřených obcích. V jejich řadách jsou 

zapojeni zástupci vedení OŘP určení ředitelem správy PČR. V průběhu roku 2004 byla 

zřízena funkce komisaře krizového řízení. 

      V hodnoceném období tyto bezpečnostní rady řešily koncepční a organizační 

záležitosti. Žádný konkrétní případ zasahující do jejich pravomocí a kompetence neřešily. 

 

 

 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie  

 

      Naplněnosti stavů byla v roce 2003 věnovaná zvýšená pozornost vedení OŘP a PIS, 

takže k 1. 1. 2004 si okres vytvořil povolený nadstav 23 policistů, který pak v průběhu roku 

zejména v souvislosti s předpokládaným přijetím nového služebního zákona postupně 

redukoval,  až na 13 policistů v nadstavu na konci roku 2004. Z tohoto počtu je 10 policistů 

v zálohách, takže  fyzický nadstav jsou tři policisté. 

      V oblasti vzdělávání má okres Chomutov 65 policistů s vysokoškolským vzděláním, 

což je 15,6 %. V současné době studuje vysokou školu dalších 27 policistů. 

      V ekonomické oblasti rovněž nedošlo k žádným zásadním změnám, okres se potýká i 

nadále s nedostatkem finančních prostředků. Již druhý rok není aktivně řešena otázka budovy 

po zaniklém okresním úřadu a situace je pořád na počátku. Rovněž nebyly ze strany nadřízené 

součásti doposud řešeny otázky ohledně přerozdělení limitů PHM, přesto že řešení bylo 

přislíbeno již v roce 2003, limity pro rok 2004 zůstaly nezměněny. 

  

            Prevence 

 

      Oblasti prevence je věnována stále se zvyšující pozornost, o čemž svědčí jednak 

personální opatření v rozšíření PIS o jednoho pracovníka a jednak téměř dvojnásobný počet 
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preventivních akcí, které byly zejména situovány do oblasti ovlivňování chování účastníků 

silničního provozu. Propagace a přiblížení práce policie veřejnosti, zejména na školách všech 

stupňů a dětských domovech. Od počátku roku bylo provedeno celkem 42 besed a přednášek.  

Policisté OŘP Chomutov zorganizovali nebo se spolupodíleli na 16 akcích ať již 

dlouhodobého charakteru, jako je projekt Partners Czech - Program romské integrace, na 

kterém je spolupracováno s kanadskou jízdní policií, projekt AJAX, či jednorázové akce jako 

Nejmilejší koncert pro děti z DD a výchovných ústavů, organizace dětských dnů, projekt 

Podaná ruka, či akce k výročí založení hasičských sborů.    

 

 Na závěr své hodnotící zprávy ředitel Okresní správy policie v Chomutově uvádí, že v  

roce 2004 odpovídala struktura nápadu trestné činnosti a vývoje bezpečnostní situace 

specifikám okresu (příhraniční teritorium, značná a dlouhodobá míra nezaměstnanosti, častá 

fluktuace osob, které nejsou v teritoriu trvale hlášení k pobytu ) a nebyla žádným způsobem 

narušena. Z pozic policie OŘ bylo dosaženo vynikajících výsledků jak v rámci Správy 

Severočeského kraje, tak i v rámci republiky. Ředitelem správy bylo OŘP Chomutov 

navrženo na ocenění „Okres roku“  v rámci PČR. Okres Chomutov byl zařazen pro rok 2005 

do pilotního projektu zavádění informačního systému evidence trestního řízení.  

       Je předpoklad, že v i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace v okrese 

Chomutov k žádným pronikavým změnám a úkoly policie jak budou pro rok 2005 stanoveny 

budou opět splněny. 

 

 

                      

                        
 

 

Jako ilustrační foto k této kapitole jsem vybrala požárem znehodnocenou budovu horského 

hotelu Partyzán. Zda požár vznikl díky  nedbalosti zfetované mládeže, která zde občas 

nacházela své útočiště – o této variantě mluvil majitel nemovitosti – či šlo o jiný trestný čin, 

není  dosud prokázáno. 
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