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Jako titulní fotografii letošní kroniky využívám tento snímek z akce na podporu svobodného 

Tibetu, na kterém jsou zachyceny duchovní symboly dvou náboženství, které nejdou proti 

sobě, naopak se velmi dobře doplňují. A i  když je většina Čechů podle statistik „nevěřících“, 

tak se domnívám, že ve skutečnosti tomu tak není. Jenom se prostě oficiálně nehlásíme ke 

konkrétnímu náboženskému směru, ale pěstujeme si svojí vlastní víru. Někdy se zdá, že je to 
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hlavně  víra v moc peněz a hmotných statků, ale já doufám, že není tak zle. Že je tu v každém 

z nás i víra ve vyšší hodnoty. O těch se příliš nemluví, ale prostě tu stále jsou, nehledě pak  na 

to, kdo  zrovna „vládne“ v současném politickém systému. 



Nejdůležitější události roku 

Leden 

Chomutov vstupuje do nového roku s 50.682 občany, což je mírné zlepšení již několik 
let  trvajícího trendu úbytku obyvatel.  V loňském roce se totiž  narodilo více Chomutováků 
(535), než jich umřelo (471). Míra nezaměstnanosti činila 17,4 %, což znamená mírný pokles 
oproti předchozímu období.   

                           

                 První letošní miminko v náručí starostky města Ing. Ivany Řápkové.

Zastupitelé  schválili  záměr  společnosti  Amadeus  CV na výstavbu centra  ochodu a 
služeb v centru města a výstavbu nového zimní stadionu. 

Únor

V budovách  bývalé  mateřské  školy  na  Písečné  vzniklo  nové  sociální  centrum,  ve 
kterém  najdou  ubytování  bezdomovci  a  další  lidé  v nouzi.  Pod  jednu  střechu  byla 
přestěhována i poradna pro mezilidské vztahy, klub důchodců a kanceláře vedení Městského 
ústavu sociálních služeb. Došlo tak k sestěhování hned několika služeb a zvýšení počtu lůžek 
pro lidi z nejslabších sociálních skupin.  

Radní se rozhodli nepodpořit vytvoření uhelného gigantu, který by vznikl spojením 
Mostecké  uhelné  společnosti  a  Severočeských  dolů.  Tento  návrh  přišel  na  radnici  od 
mosteckého primátora. Chomutovská radnice se obává vzniku monopolu a navíc by pro město 
vůbec  nebylo  výhodné,  kdyby  u  nás  již  nesídlilo  ředitelství  této  nejsilnější  chomutovské 
firmy. 

Březen

V průmyslové zóně začala výstavba nového závodu společnosti Nailfactory Europe, 
ve kterém brzy najde zaměstnání řada žen při kompletování umělých nehtů. Ty pak poputují 
nejen do Německa, ale také Číny, Kostariky či USA. Přichází i výrobce vlasové kosmetiky – 
firma  Maxim  Markenprodukten,  která  zakoupila  šestihektarový  pozemek  v zóně  Nové 
Spořice.   
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Do oblastního muzea se dostala kopie zakládací listiny, kterou bylo v roce 1252 město 
darováno řádu německých rytířů. Muzeum ve spolupráci s městem připravilo malou slavnost 
v kostele sv. Kateřiny, které se zúčastnili i badatelé z Německa. Ti totiž na žádost české strany 
originál listiny objevili.    

Tající sníh zaplnil koryto Chomutovky natolik, že bylo 19. března nutné vyhlásit 1. 
stupeň  povodňové  aktivity.  Voda  se  vylila  z břehů  pouze  v Bezručově  údolí  a  kolem 
cyklistické stezky v nejnižší části Bezručovy ulice. 

Hned dvě dívky z Chomutova se probojovaly do finálových kol soutěží Česká Miss a 
Miss  ČR,  osmnáctiletá  studentka  Michaela  Štoudková  poté  díky  hlasům  diváků  z celé 
republiky obsadila třetí příčku v nově založené soutěži o českou Miss.

Zastupitelé schválili odprodej pozemků  pražské společnosti HUTS DEVELOPMENT 
s.r.o., která přišla s nejlepším návrhem na dostavbu plochy po bývalém autobusovém nádraží 
na Žižkově náměstí. 

Duben 

9.  dubna  byla  na  náměstí  1.  máje  slavnostně  zahájena  spolupráce  na  projektu 
Alchemist  Universal  Center,  který  bude  sloužit  chomutovské  mládeži.  Některé  děti  sem 
ovšem přišly hlavně za vidinou pizzy zdarma, kterou zaplatil italský podnikatel. Jiné děti – 
skauti -  se naopak dobrovolně sešly v Bezručově údolí proto, aby uklidily nepořádek, který 
zde v průběhu jednoho roku pod pláštíkem anonymity nahromadili dospělí. 

V městském divadle se uskutečnilo celostátní setkání zdravotních sester, které si zde 
předávaly nejrůznější profesní zkušenosti. 

Květen

U příležitosti  60.  výročí  konce  2.  světové  války se  kromě tradičního  aktu  kladení 
věnců u pomníku v městském parku (na snímku) uskutečnilo navíc i setkání účastníků  2. 
světové  války  v městském  divadle.  Zde  bylo  pamětní  medailí  z rukou  starostky  města 
oceněno pětasedmdesát statečných lidí. 
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Začátek  měsíce  května  také  již  tradičně  patřil  Chomutovským  slavnostem,  které 
přinášejí spousty zábavy bez placení vstupného Chomutovákům i přespolním. 

              

Setkání silničních veteránů u Delvity letos obohatil i příjezd tradičního britského autobusu.

Červen

Do Chomutova se sjely děti z několika evropských zemí, aby ukázaly, že i v dětských 
domovech se daří hudebnímu, pohybovému či dramatickému talentu. Akci „Můj nejmilejší 
koncert“ po loňské úspěšné premiéře ve velkém stylu uspořádal chomutovský dětský domov 
pod vedením ředitele Bc. Neumanna. 

Chomutovská radnice poprvé udělovala Cenu Jiřího Popela z Lobkovic.  Jedná se o 
ocenění  občanů,  kteří  se  zasloužili  o  město  Chomutov  a  jeho rozvoj  v různých oblastech 
života.  V rytířském sále byli  starostkou města  oceněni  :  PhDr.  Marie  Zlámalová,  plk.  Jiří 
Zenáhlík, Milan Jindra,  Bohumil Kubát, Václav Čech, Jiří Kormaník, Zdeněk Petráček, Ernst 
Fischer (in memoriam), MUDr. Josef Fučík (in memoriam), Josef Lorber (in memoriam). 

Červenec

7.  7.  byly  zkolaudovány  stavební  buňky  na  Dukelské  a  dva  týdny  poté  již  došlo 
k prvnímu  stěhování  nájemníků.  Jedná  se  o  nepřizpůsobivé,  kteří  neustále  ničí  městský 
majetek (vloni způsobili hned několik požárů v této lokalitě) a tak nyní budou muset obývat 
skromnější  prostory.  Pokud  si  samozřejmě  sami  nenajdou  lepší  bydlení,  za  které  budou 
ochotni  i  platit.  Tento  radikální  krok radnice  se  sice  nezamlouval  dotčeným osobám,  ale 
vyvolal příznivou reakci u veřejnosti. Ta již nechce plýtvat prostředky města, které mohou být 
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účelněji vynaloženy jinde. O tento problém se zajímala i média,  která v této věci s radnicí 
vesměs sympatizují  (v samostatné kapitole jsem zaznamenala pravdivě napsaný článek, který 
vyšel v celostátním týdeníku Reflex).

Nové  partnerství  města  Chomutova  s městem  Arenzano  v Itálii  se  veřejnosti 
představilo  na  Dnech  italské  kultury,  kdy  se  v kulisárně  soutěžilo  o  nejchutnější  a 
nejnápaditější pizzu, v kině Praha se promítal oskarový film  Federica Felliiho Amarcord a 
poté se před divadlem hrálo italské pouliční divadlo a hudba, diváckou lahůdkou pak byla 
výstava aut značek Ferrari  a  Maserati  a  módy,  kterou na mole  představily také finalistky 
soutěže Miss ČR Daniela Frantzová a chomutovská Eva Martinovská. Představili  se i dva 
moderní výtvarníci, které svými obrazy doplnil Ladislav Chabr.

Srpen

V Chomutově se uskutečnilo první Sochařské sympózium, díky kterému město získá 
nové  sochy  pro  veřejná  prostranství.  K účasti  byli  Správou  kulturních  zařízení  vybráni 
nejlepší regionální výtvarníci a to Herbert Kisza, Roman Křelina, Jitka Kůsová, Václav Krob 
a  Vladimír  Doležel  (na snímku při  vlastní  práci,  kterou mohli  sledovat  kolemjdoucí  před 
divadlem) .

  

                                

Září

V Chomutově si opět dali dostaveníčko záchranáři z celé republiky, místní kynologové 
tentokrát  pozvali  i  zahraniční  týmy a pozorovatele  z Rakouska a Velké Británie.  Na akci, 
která se konala v areálu odborného učiliště požární ochrany a u Kyjické přehrady zavítal  také 
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izraelský velvyslanec Artur Avion.   Záchranáři se procvičovali v bohužel aktuálních situacích 
jako je vyhledávání lidí po teroristickém útoku či zemětřesení, kde pomáhají po celém světě. 

Říjen

12.  října  složilo  v kostele  sv.  Ignáce  imatrikulaci  sedm  z padesáti  studentů 
premiérového prvního ročníku vysokoškolského bakalářského studijního programu Ústecké 
univerzity  Jana  Evangelisty  Purkyně.  Dva  studijní  technické  obory  se  nyní  nově  studují 
v prostorách Střední průmyslové a Vyšší odborné školy ve Školní ulici. Na radnici zároveň 
probíhají jednání o otevření bakalářského oboru strojní fakulty ČVUT, která by mohla od 
příštího roku působit ve volných prostorách v Klostermannově ulici.  Technické obory jsou 
důležité  zejména  pro  zaměstnavatele  v průmyslových  zónách,  kteří  jsou  nuceni  shánět 
kvalifikované odborníky třeba až na Slovensku. O prestiži samotného města již nemluvě.

Občané, kteří se nechtějí smířit s ničením kulturních a přírodních hodnot, se sešli 28. 
října, v den našeho státního svátku, aby si připomněli nelegální pokácení téměř stoleté lípy u 
supermarketu Lidl.  Při vzpomínkové akci, ke které se připojila i radnice, lidé z občanských 
sdružení  a  příznivci  Zelených  předvedli  alegorii  na  tento  smutný  příběh  novodobého zla. 
Policie  bohužel  nic  nevyřešila.  A  Lidl  prosperuje,  protože  většinový  český  človíček 
(chomutovského  nevyjímaje)  hlavně  rád  levně  nakupuje.  Tento  poznatek  vyplynul  i 
z průzkumu veřejného mínění o současných životních hodnotách našich obyvatel. 

                

Alegorie na příběh o chomutovské lípě, v pozadí zatím neodhalená socha Kořeny, která 
vznikla na základě této smutné události z roku 2004.

Listopad

V městské galerii  Špejchar se představil  nejvýraznější  představitel  českého akčního 
umění a zároveň ředitel  Národní galerie ČR Milan Knížák. Další osobnosti české kulturní 
scény – tentokrát herci Národního divadla Jitka Smutná a Jan Hartl představili své herecké 
umění  v konverzační  komedii,  kterou  napsal  chomutovský  rodák  Milan  Kopecký.  Jeho 
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divadelní hra s názvem „Dveře, aneb pane, vy jste náhoda“ byla uvedena jako premiéra a 
setkala se s velmi příznivým diváckým ohlasem.

Prosinec

Představitelé  samosprávy,  ředitelé  organizací  města  i  nejvýznamnějších  místních 
hospodářských  podniků společně vypracovali „Rámcovou strategii rozvoje města Chomutova 
do roku 2020“. Tento důležitý dokument, který analyzuje nedostatky i přednosti našeho města 
v nejrůznějších  oblastech,  předkládám  i  v této  kronice  jako  důležitý  zdroj  informací  o 
současné podobě města Chomutova.

Oslavy Mikuláše a blížících  se vánoc letos  obohatila  návštěva kardinála  Miloslava 
Vlka, který strávil ve městě celé odpoledne a večer. Po obědě s vedením města byl slavnostně 
přijat na radnici a poté spolu se starostkou odhalil  pamětní desku Baltazara Hostounského 
v atriu SKKS. Následovalo setkání se studenty středních škol v kostele sv. Ignáce, kde pan 
kardinál  předal  panu  faráři  A.  Hegerovi  ostatky  sv.  Viktora,  patrona  města.  Následovala 
slavnostní  řeč k   lidem na náměstí 1. máje při rozsvícení vánočního stromu a poté sloužení 
mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

             

Panu kardinálovi (druhý zleva) zazpívaly v rytířském sále radnice děti z mateřských škol.

Nezaměstnanost k 31. 12. 2005 činila 15,5 %, což je nejméně od r. 1999.  Majoritním 
akcionářem Severočeských dolů a.s.  se stala elektrárenská společnost ČEZ a.s., která patří 
k největším  energetickým  koncernům  ve  střední  a  jihovýchodní  Evropě.  Završila  se  tak 
privatizace nejvýznamnějšího zaměstnavatele na Chomutovsku.
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Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moderní strategické plánování se dnes již neobejde bez průzkumu veřejného mínění. 
Tak se stalo v průběhu měsíce září a října i v Chomutově. Tento průzkum byl jednou z aktivit 
vzniku  Rámcové strategie rozvoje města do roku 2020 (výsledný materiál, který je společnou 
prací odborníků z řady oblastí, uvádím v samostatné kapitole). 

Dotazníkové  archy  průzkumu  byly  veřejnosti  distribuovány  prostřednictvím 
Chomutovských  novin,  které  zdarma  dostává  každá  chomutovská  domácnost  i 
prostřednictvím  internetových  stránek.  O spolupráci  byly  požádány i  okolní  obce  Otvice, 
Droužkovice,  Spořice  a  Údlice,  kam bylo  starostům zasláno po 50 ks  dotazníků  k vlastní 
distribuci.  Sběrná  místa  byla  ve  všech  budovách  městského  úřadu  a  v nejoblíbenějších 
obchodních centrech (Globus a Kaufland). Z 21.640 distribuovaných dotazníků se jich zpět 
vyplněných vrátilo  556. Podle vyjádření  Mezinárodního poradenského střediska pro obce, 
které tento průzkum řídilo, byl počet domácností, které se ankety zúčastnilo, dostatečný, aby 
výsledky byly statisticky významné. 

A jací jsou lidé, kteří věnoval  svůj  čas  vyplnění  náročného anonymního  dotazníku? 
Občané,  kterým  záleží  na  tom,  v jakém  městě  bydlí  a  co  se  kolem  nich  děje…  podle 
statistických  čísel  mají  tito  respondenti  převážně  středoškolské  vzdělání a  jsou 
starousedlíky (bydlí  ve městě  déle než 20 let).  Převážně odpovídali  rodiče s dětmi nebo 
manželé  či  partneři  bez  dětí,  většina  respondentů  bydlí  v panelových  domech  (62  %, 
v rodinném  domku  žije  23  procent  domácností).   Svou  životní  úroveň  tyti  lidé  hodnotí 
převážně  jako  spíše  dobrou  (tuto  variantu  odpovědi  volilo  68%  odpovídajících,  17  % 
respondentů vidí svojí životní úroveň jako spíše špatnou, 4 % jako velmi špatnou a 11 % jako 
velmi dobrou) .

A nyní již přejděme ke konkrétním výsledkům z otázek, které zjišťovaly spokojenost 
občanů s různými oblastmi života ve městě a jejich představy o rozvoji města.    

Známkami od 1 do 5 jako ve škole vyjadřovali respondenti svůj postoj k 26 oblastem. 
Byl  tak  zjištěn  index  spokojenosti,  který  celkově  dosáhl  výše  2,62.  Nejlépe hodnocenou 
oblastí  bylo  zásobování  energiemi (index  1,65),  zásobování  pitnou vodou (1,66)  a 
možnosti nakupování (1,79).  Na opačném pólu, čili  nejhůře občané hodnotili  bezpečnost 
ve městě (3,41) a pracovní příležitosti (3,99). Špatné hodnocení získala také bezbariérovost 
(index  3,29)  a  příležitosti  pro  podnikání.  Známky  v rozmezí  2  –  2,5  obdržela  úroveň 
sportovního  vyžití,  úroveň  školských  zařízení,  individuální  dopravní  obslužnost,  MHD, 
přírodní  prostředí  v okolí  města,  péče  o  památky  a  celkový  vzhled  města.  O  něco  horší 
hodnocení (2,5 – 3) pak získaly: dostupnost bydlení, kvalita a dostupnost zdravotní péče, péče 
o  staré  a  nemocné  občany,  nakládání  s odpady,  práce  úřadu  města,  komunikace  úřadu 
s občany a podpora neziskových organizací. 

V další  otázce  se  respondenti  vyjadřovali  k tomu,  co  je  pro  jejich  život  ve  městě 
nejcennější. Zde si nejlépe vedly  dobré nákupní možnosti,  které získaly 203 hlasů (tato 
odpověď  se  objevila  v  36,8%  odpovědí,  kdy  respondenti  mohli  zaškrtnou  maximálně  3 
možnosti). Pomyslnou druhou příčku získalo hezké prostředí města (33,7 %), výrazně si lidé 
cení také možnosti pracovního uplatnění (31,5 %)  a dostupného nebo příjemného bydlení 
(28,8 %). Zdravotní péče patří mezi tři priority 28,4 % respondentů,  možnosti  dopravního 
spojení pro 19,6 % lidí, možnost rekreace v okolí města je důležitá pro 16,8 % lidí, sportovní 
vyžití  zaškrtlo 12,1 respondentů, možnost kontaktu s lidmi 11,8 %, kulturní vyžití 11,2 %, 
možnost podnikání 4,2 % a 4,2 % lidí využilo kolonku „jiné“, kde se nejčastěji objevil pojem 
bezpečnost, místo narození, rodné město, vlastní byt, rodina.  
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A jaké jsou názory občanů na změny v okolí bydliště a celého města za posledních 
pět let? Jednoznačně vyšší je spokojenost se změnami v rámci celého města (index 1,75), hůře 
občané hodnotí změny v místě bydliště (index 2,83 %). 

Jaká zařízení pro volný čas ve městě Chomutovákům nejvíce chybí? Z předložených 
variant  si  nejvíce  respondentů  vybralo  cyklostezky,  případně  jejich  propojení  (37,5% 
odpovědí,  respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí), na druhé příčce se umístila dětská 
hřiště a místa pro hraní dětí (33, %), volně přístupná hřiště pro různé druhy sportů (29,7 %), 
zajímavá místa v okolí měst jako turistické cíle (17,6%), turistické trasy v okolí města (14,2 
%), informace o možnostech vyžití (14,2 %), nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný (14,2 
%),  veřejná prostranství  pro setkávání  lidí  (13,8 %),  prostory s vybavením pro netradiční 
sporty (13,6 %),  naučné stezky nebo jiné formy průvodců (13,4%), koupaliště  (11,7 %) , 
hřiště pro organizované sporty (4 %). V kolonce jiné, kterou využilo 7,5 procenta respondentů 
se nejčastěji objevily hlasy pro aquapark či moderní městské lázně (9 hlasů), kulturní vyžití 
pro střední a starší generaci (5 hlasů), 3 respondentům chybí stálá divadelní scéna, trasy pro 
in-line,  dokončení stezky k I.  mlýnu či  zřízení  bližšího komplexu pro starší  lidi,  atletický 
stadion  a  dětská  hřiště.  Dále  zazněl  požadavek  na  hudební  klub,  nekuřácké  restaurace  a 
kavárny,  slušný gay klub pro homosexuály nebo cenově dostupný internet. 

Kdyby k Vám přijela  návštěva,  která  v  Chomutově  ještě  nebyla,  čím byste se  ve 
městě pochlubili? Zde respondenti neměli možnost zaškrtnout konkrétní odpověď. Nejčastěji 
se vyskytovala odpověď centrum města, historické jádro, náměstí 1. máje, městská věž  či 
konkrétní historické památky.  Souhrnně tak označilo tuto oblast ve svých odpovědích 81,7 
procent respondentů.  Na druhém místě skončil Podkrušnohorský zoopark (228 hlasů) a na 
3. místě Kamencové jezero (183). Bezručovým údolím by se pochlubilo 81 občanů, městský 
parkem  26,  nákupní  možnosti  včetně  Globusu  by  své  návštěvě  nabídlo  10  respondentů. 
Odpovědi na tuto otázku se v několika případech nesly i v ironickém duchu, kdy zaznělo 
raději ničím, vše je zničeno, množství Romů, líná policie, chátrající objekty bývalých závodů 
VTŽ a ZJF, vietnamské tržnice, "relax" procházka Kadaňskou a Dukelskou ulicí či těžební 
jámy mezi Chomutovem a Mostem.   

Když si představíte město Chomutov a sebe za 15 let, tedy v roce 2020, co by podle 
Vás ve městě nemělo chybět?  Nejvíce hlasů a to 335 se objevilo v oblasti kultury, sportu a 
volného času,  kdy byla nejčastěji zmiňována bohatá nabídka kultury, společenské centrum, 
kulturní dům, vyžití pro všechny věkové kategorie či více kultury na sídlištích (64 odpovědí), 
následovala dětská hřiště a pískoviště (40), sportovní hřiště, systém víceúčelových sportovišť 
(33), moderní sportovní stadion - lední hokej a jiné sporty, hala (26), cyklostezky (26), bazén, 
aquapark  (23),  moderní  lázně  (17),  oddechová  místa,  kouty,  lavičky  (17),  stálé  divadlo, 
divadelní spolek (15),  zoopark, příp. rozšířený o další území (10), kina, multikino, 3D kino 
(9)  nebo  například  I.  liga  hokeje,  koupaliště  s  celoročním provozem,  rekreační  možnosti 
podporované městem, péče o památky,  opravený Partyzán,  rockový klub,  dětské centrum, 
levnější kultura či rozhledna. Do oblasti životního prostředí a čistoty  směřovalo 134 hlasů, 
kdy zaznělo 73 hlasů pro zeleň (kvalitní a rozsáhlou, na sídlištích, úpravu po celém městě tak 
jako u divadla),  pořádek,  čistotu (nejen v centru),  celkovou údržbu,  klid  -  tyto  představy 
vyjádřilo  36  respondentů,  dále  se  objevila  přání  na  živé  centrum města  pro  lidi  bez  aut, 
neprašnost cest či prostě zdravé životní prostředí. Ojedinělá byla představa botanické zahrady, 
třídění dalších druhů odpadů, protihlukové bariéry na sídlištích či fontány a vodotrysky. V 
oblasti  zdraví  a  sociálních  služeb,  kam  směřovalo  celkem  111  hlasů, nejčastěji  zazněl 
požadavek na všestranně kvalitní a dostupné zdravotnictví (fungující i ve dnech volna, obnova 
pohotovosti) a to 45 odpovědí, pro 24 respondentů je důležitá péče o seniory a zdravotně 
postižené, konkrétně domov důchodců s kvalitním zázemím si přeje 21 respondentů, 16 lidí 
napsalo nemocnice či přímo moderní areál, ojediněle se ozvaly hlasy pro hospic, rehabilitační 
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centrum, pečovatelské služby či podmínky pro matky. Další oblastí je  vzdělávání, školství, 
výzkum, kde 52 respondentů uvedlo VŠ, 13 centrum vzdělávání, 7 jazykovou ZŠ, SŠ a ZŠ 7 
respondentů,  vzdělávání  dospělých  požaduje  6  respondentů,  ojediněle  zaznělo  výzkumné 
centrum či  inteligentní  a  vzdělané  osoby.  V četnosti  odpovědí  následovala  doprava,  kdy 
nejčastěji  zaznělo  dostupná,  kvalitní  či  lépe  propracovaná  MHD (28 odpovědí),  efektivní 
parkovací  systém  či  podzemní  garáže  (11),  rozšíření  trolejbusové  dopravy  a  propojení  s 
okolními obcemi (10), bezbariérový přístup (7), kompletní oprava komunikací, lepší chodníky 
a silnice či dokončený obchvat města. Ojediněle zazněly požadavky na leteckou dopravu či 
rekonstrukci  stanice  ČD  a  nástupišť  a  přiblížení  vlakového  nádraží  do  města.  Práce  a 
zaměstnanost  se  objevila  v  82  odpovědích,  nejčastěji  to  byl  požadavek  na  pracovní 
příležitosti (77), ojediněle pak nové podniky, průmyslové zóny,  zapojení nezaměstnaných do 
úklidu  města  či  lepší  pracovní  podmínky.  Obchody  a  služby  respondenti  zmínili  ve  44 
případech, kdy se nejčastěji ozývaly požadavky na nákupní centrum, střediska, obchodní zóny 
(21 odpovědí), více obchodů, ne vietnamské tržiště (7) či konkrétní přání jako je Mc Donald, 
Kenvelo či nákupní centrum jiného typu než supermarkety.  44 respondentů zmínilo otázku 
bezpečnosti,  nejčastěji ve smyslu větší bezpečnost ve městě (32) či silná policie, služebny 
městské policie na sídlištích (10).  Urbanismus, byty a bydlení zdůraznilo 43 respondentů, 
nejčastěji to byla kvalitní a dobrá úroveň bydlení, opravy bytového fondu (25), zrenovovaná 
panelová sídliště (7), levnější bydlení, dostupnost pro všechny (6). 21 občanů se vyjádřilo k 
lidem,  kdy nejčastěji zaznělo lepší mezilidské vztahy (7), jiné národnostní složení obyvatel 
(3), méně nepřizpůsobivých (2) či bez Romů (2) nebo vymezit  prostor pouze pro bydlení 
cikánů. Objevila se také odpověď: žádné občany vybírající popelnice. 

Lidé, kteří se zdánlivě anonymně skrývají za těmito okny chomutovských domů, dali  
nahlédnout do svých představ o budoucnosti města i pocitů, jak vnímají jeho současnou tvář 
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V oblasti  veřejných záležitostí zazněl  požadavek  na  fungující  úřady s  ochotnými 
zaměstnanci (3), hřbitov (3) či úřady v centru, na jednom místě (2). V oblasti komunikace a 
informací se objevil požadavek na dokonalý a všudypřítomný internet či levný internet (3), 
informační systém (2) nebo kabelová televize všem.  

Na  otázku  „Jaký  by  podle  Vás  mělo  mít  město  v  roce  2020 charakter?“  mohli 
respondenti  vybrat  3 odpovědi. Nejvíce hlasů získalo  Bezpečné město,  které zaškrtlo 312 
respondentů,  což představovalo 56,3 % odpovídajících.  Druhou prioritou je Zelené město 
(43,  % odpovědí),  pomyslný  bronz obsadilo  Centrum čistých a bezpečných technologií 
(26,7 %), Klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a akce pro veřejnost 
(25,8 %), Město dobrých mezilidských vztahů (26,4 %), Kulturně-společenské centrum (19,1 
%), Centrum vzdělání (18,4 %), Město sportu (11 %), Průmyslové centrum (10 %), Rušné 
turistické centrum s atrakcemi a zábavami (8,7 %), Klidné město bez potřeby setkávání s 
ostatními obyvateli (2,0 %), Dopravní křižovatka (1,1 %). V položce jiné se 5x objevil pojem 
Město s možností pracovního uplatnění. Nechyběla jedna ironická odpověď "město zaplavené 
Romy".

Na které  oblasti  by se  Město  mělo  do  budoucna  soustředit  a  mělo  by je  řešit  či 
podporovat?  Zde si  mohli  respondenti  vybrat  z navržených odpovědí  a  maximálně  7 jich 
zaškrtnout. Nejvíce hlasů zde získal  dostatek pracovních příležitostí (457),  bezpečnost ve 
městě (317),  kvalita  prostředí -  čistota  vzduchu,  hluk,  dostatek  zeleně,  vodních  prvků, 
upravená veřejná prostranství (270), úroveň a dostupnost  zdravotní péče (211), dostupnost 
bydlení (197),  úroveň  bydlení  včetně  okolí  bydliště  (183),  údržba  silnic,  chodníků  a 
parkovacích  ploch (176),  úroveň školských zařízení  (172),  kulturní  vyžití  ve  městě  (148) 
sportovní vyžití ve městě a okolí (135), bytový fond a nová výstavba (134), dopravní situace 
ve  městě  vč.  MHD  (111),  možnost  podnikání  (97),  nakládání  s  odpady,  jejich  třídění  a 
recyklace (96),  zapojování  občanů do rozhodování,  komunikace  s občany (92),  propagace 
města v ČR a zahraničí (72), možnosti nakupování (53), cestovní ruch (38), provoz a výkon 
úřadu města (37). V kolonce jiné se opět několikrát objevila "romská otázka" (snížit množství 
cikánů), jako problematickou několik lidí vidělo čistotu kolem zastávek MHD a podchodů, 
možnosti  parkování,  trestání neplatičů a nepřizpůsobivých, bezpečnost ve městě,  vytlačení 
asociálních živlů či ničení zeleně. V jednotlivých odpovědích pak zazněly problémy jako je 
oprava opadávajících balkónů, psí  výkaly,  mimoškolní  aktivity dětí,  profesionalita  učitelů, 
úředníci a policisté, úspora spotřeby tepla v bytech, stejná péče o sídliště jako o památky, jiné 
pracovní příležitosti než v supermarketech, nonstop hlídání dětí pro samoživitelky či změnit 
přístup města ke zřizování marketů (omezit). 

Na co by se mělo Město nejvíce zaměřit v místě Vašeho bydliště? Zde lidé vidí jako 
nenaléhavější   úklid  a  pořádek  na  veřejných  prostranstvích  (275  odpovědí), údržbu 
chodníků  a  cest  (224),  údržbu  a  rozšiřování  veřejné  zeleně  (177),  údržbu  a  rekonstrukci 
městských bytů a domů (100), výstavbu nových bytů (83), lepší dopravní spojení do centra 
města  (80),  dostupnost  služeb  občanské  vybavenosti  (71),  informovanost  o  záměrech  a 
činnostech,  které  realizuje  město  (61),  všemu  je  věnována  dostatečná  pozornost  (33)  a 
budování a zkvalitňování technické infrastruktury (32). V kolonce jiné se objevily problémy s 
psími výkaly, chybějící koše na psí exkrementy (7), více pořádku a nočního klidu (6), více 
dětských hřišť (6), bezpečnost, prostituce (5), možnosti parkování (4), oprava vozovek(4) a 
opět problémy s Romy a jednotlivě formulované odpovědi z oblasti dopravy a bydlení.   
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Rámcová strategie rozvoje města do r. 2020
Město  Chomutov  ve  spolupráci  s odborníky  z různých  odvětví  letos  zpracovalo 

„Rámcovou strategii rozvoje města Chomutov do roku 2020“, kterou hodlá využít při svém 
rozhodování. Dosud se jako závazný dokument využíval pouze Územní plán sídelního útvaru 
Chomutov  –  Jirkov.  „V souvislosti  s vývojem  společnosti,  která  přináší  změny  potřeb  i 
nároků veřejnosti,  přistoupil  Chomutov k rozhodnutí  zpracovat  tuto strategii,  založenou na 
vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů a kladoucí velký důraz na občanskou 
společnost,“ uvedla v úvodu dokumentu starostka města, Ing. Ivana Řápková. A protože má 
celý  dokument  85  stran  textu,  tak  pro  účely  kronikářského  zápisu  zaznamenávám  pouze 
zkrácenou  verzi,  která  byla  společně  s celým  dokumentem  k dispozici  veřejnosti  na 
internetových stránkách města.   

Město Chomutov bude v roce 2020
● městem  harmonických  mezilidských  vztahů  a  spokojených,  početně  stabilizovaných 

obyvatel, kterým je k dispozici široké spektrum služeb,

● hospodářsky vyspělým městem s dostatkem pracovních příležitostí, 

● architektonicky  vyváženým  městem  s regenerovanými  sídlišti  a  celkově  vysokou 
kvalitou bydlení, 

● městem  s vyřešeným  vnitřním  dopravním  systémem  preferujícím  způsoby  dopravy 
šetrné k životnímu prostředí a zdraví lidí, 

● městem s propojenou sítí lokálních i mezinárodních cyklotras a cyklostezek, 

● městem bezpečným a čistým, s dostatkem veřejné zeleně, 

● vzdělanostním  centrem  regionu  poskytujícím  předškolní,  základní,  střední 
i vysokoškolské stupně vzdělávání,

● kulturním,  sportovním  a  společenským  centrem  regionu  s hustou  sítí  kulturních, 
sportovních a volnočasových zařízení, 

● město  s kvalitní  a  dostupnou  sociální  a  zdravotní  péčí,  disponující  nemocnicí 
nadregionální úrovně,

● turisticky  atraktivním  místem  těžícím  z výhodné  geografické  polohy,  využívajícím 
místních  specifik  jako  jsou  kulturní  památky  i  příměstské  rekreační  oblasti 
Kamencového jezera, Zooparku, Bezručova údolí aj.,

● statutárním  městem  vykonávajícím  správu  s využitím  nejmodernějších  informačních 
technologií a metod řízení, vybaveným integrovaným informačním systémem

Aby bylo  těchto  vizí  dosaženo,  definovala  pracovní  skupina  sedm klíčových oblastí 
rozvoje, a to jsou :
1 Hospodářství a zaměstnanost
2. Životní prostředí, urbanismus a bydlení
3. Doprava a infrastruktura vč. integrovaných informačních systémů
4. Školství, vzdělávání, výzkum, vývoj
5. Volný čas, kultura, sport
6. Zdravotní a sociální oblast a bezpečnost
7. Cestovní ruch
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V každé oblasti byl specifikován globální cíl, kterého by daná oblast měla v r. 2020 
dosáhnout

1.      Hospodářství a zaměstnanost

Globální 
cíl

Systémově řešit podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a 
zaměstnanosti s rostoucí nabídkou diversifikovaných pracovních příležitostí 
odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly tak, aby nezaměstnanost výrazně 
nepřekračovala přirozenou míru.

2. Životní prostředí, urbanismus a bydlení

Globální 
cíl

Rozvíjet efektivně fungující město v souladu s udržitelným rozvojem. Udržet 
stávající osídlení města a dosáhnout vyvážené a funkční struktury ve všech jeho 
částech. Podporovat rozvoj města jak z hlediska nárůstu obyvatel, tak i kvality 
bydlení a života.

3. Doprava a infrastruktura vč. integrovaných informačních systémů

Globál
ní cíl

Doprava: Zavést Integrovaný dopravní systém (IDS) nejméně v rozsahu Ústeckého 
kraje, lépe však jako přeshraniční IDS. Zachovat, popř. rozšířit dnešní rozsah sítě 
napojení  okolních  obcí  na  MHD nebo linkovou  dopravu a  zajistit  bezbariérovou 
dopravu pro všechny občany. Vyřešit problematiku parkování v centru města a na 
sídlištích  a  zlepšit  technický  stav  75%  místních  komunikací.  Snižovat  zatížení 
komunikací  i  hlučnost  a  prašnost  ve  městě  v  souvislosti  s  nákladní  dopravou,  k 
tomuto také využít místní letiště v Pesvicích. V oblasti železniční a osobní dopravy 
cíleně zvyšovat komfort a rychlost přepravy cestujících. Zvyšovat podíl cyklistické a 
pěší  dopravy  ve  městě.  Infrastruktura:  Podpořit  konkurenční  prostředí  v 
dodávkách energií, snižovat spotřebu energií v návaznosti na minimalizaci zatížení 
životního prostředí a s využitím obnovitelných zdrojů. Zlepšit kvalitu inženýrských 
sítí  ve  městě  tak,  aby  docházelo  k  minimálním  ztrátám  při  přepravě  médií  do 
objektů.   Informační  technologie:  Vybudovat  vlastní  infrastrukturu  o  vysokých 
kapacitách, která zatím v Chomutově prakticky neexistuje a která přinese v krátkém 
časovém  horizontu  možnost  zavedení  širokopásmového  internetu  do  všech 
organizací  ve  správě  Města  a  prostřednictvím  privátního  sektoru  také  všem 
občanům. Zvýšit počet domácností využívajících internet i počítačovou gramotnost 
obyvatel. Modernizovat systém veřejné správy s využitím moderních technologií.

4. Školství, vzdělávání, výzkum, vývoj

Globální 
cíl

Vytvořit z města Chomutova vzdělanostní centrum regionu. Zajistit optimální stav, 
kvalitu, nabídku a dostupnost školních a mimoškolních zařízení všech stupňů, 
včetně zařízení pro celoživotní vzdělávání tak, aby byly pokryty potřeby 
vzdělanostní struktury obyvatelstva z hlediska pracovního uplatnění i potřeby 
osobnostního rozvoje občanů, a to nejen Chomutova, ale i širšího regionu.
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5. Volný čas, kultura, sport

Globální cíl

Zajistit  dostatečnou  a  strukturovanou  nabídku  kulturních,  sportovních  a 
volnočasových aktivit pro všechny vrstvy obyvatel města i pro návštěvníky. 
Zvolit  specializovaný  přístup  pro  občany  s  aktivním přístupem k  životu  a 
disponujícími finančními prostředky, které mohou investovat do náročnějších 
forem  relaxace  a  odpočinku,  dále  pro  mládež  z  nízkopříjmových  struktur 
obyvatelstva, které se naopak nedostává dostatku podnětů, jež by formovaly 
jejich  osobnost  žádoucím  směrem,  dále  pro  zahraniční  návštěvníky  a  pro 
pracovníky zahraničních  firem se sídlem ve městě.  Zvýšit  zájem občanů o 
kulturní  dění  ve  městě,  podpořit  jejich  otevřenost  k  různým  trendům  v 
kulturním dění a aktivně je zapojit do kulturního a sportovního dění ve městě. 
Přitom úzce spolupracovat s občanskými sdruženími a občanskými aktivitami, 
výrobní či finanční sférou ve městě.  Vybudovat ve městě takové kulturní a 
sportovní  zázemí,  aby  se  město  Chomutov  stalo  kulturním  a  sportovním 
centrem  regionu.   V  oblasti  sportu  vytvářet  podmínky  pro  zkvalitnění 
sportovní úrovně vrcholového, výkonnostního i masového sportu.

6. Zdravotní a sociální oblast a bezpečnost

Globální 
cíl

Rozvíjet  spektrum sociálních  a  zdravotních  služeb,  určených všem skupinám 
obyvatel.  Klást  důraz na specifické skupiny občanů, kteří  potřebují  zvýšenou 
podporu tak, aby se město stalo místem s harmonickými mezilidskými vztahy.

7. Cestovní ruch

Globální 
cíl

Zvýšit  návštěvnost města  a současně změnit  strukturu návštěvníků ve prospěch 
cizinců  a  hromadných  zájezdů,  zvýšit  počet  dní  strávených  návštěvníkem  v 
regionu. Využít potenciálu cestovního ruchu k ekonomickému oživení města.

Naplnění  těchto  cílů  chce  město  dosáhnout  prostřednictvím  opatření.  Strategie 
stanovuje 3 časová období,  ve kterých by měla být  opatření  realizována.  Jedná se o 
krátkodobé (horizont 2 let), střednědobé (horizont 5 let) a dlouhodobé období (horizont 
více než 5 let)

Ve výtahu jsou uvedena opatření s prioritou KRÁTKODOBÁ:
1.1.1 Vytvořit funkční systém komunikace mezi podnikateli, Úřadem práce, Hospodářskou 

komorou, podnikatelskými centry a školami tak, aby v dostatečném časovém předstihu 
byly definovány potřeby zaměstnavatelů na vzdělání a kvalifikaci pracovníků (KP)

1.3.1   Zvýšit informovanost podnikatelů ve všech oblastech vč. možnosti využívání dotací 
(KP)

2.1.1 Informovaností zaktivizovat občany ke třídění odpadů (KP)
2.2.1 Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně (KP)
2.2.4 Osvětovou činností zaktivizovat občany k ochraně zeleně (KP)
2.3.3 Informovat obyvatele o výhodnosti využívání ekologických zdrojů energie (KP)
2.5.3 Zdokonalovat systém péče o památky
2.6.4 Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a občanské vybavenosti 

(KP)
3.2.1. Zvýšit  podíl  provozovaných  nízkopodlažních  dopravních  prostředků,  dosáhnout 

bezbariérovosti města pro chodce a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
(KP)
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3.3.1 Zachovat provoz na trati Jirkov-Chomutov-Klášterec n.O., resp. směr Plzeň  (KP)
3.3.3 Zamezit ukončení provozu na trati Chomutov-Vejprty-SRN  (KP)
3.3.7 Zlepšit a zkvalitnit stav místních komunikací  (KP)
3.3.8 Dobudovat navržený systém cyklistických stezek a tras ve městě v návaznosti na okolí 

města   (KP)
3.3.10 Zlepšit stav chodníků na území města  (KP)
3.5.3 Vytvořit integrovaný informační systém ve veřejné správě, který slouží pro všechny 

zainteresované strany, zejména pro občany a podnikatelskou sféru  (KP)
3.5.4 Modernizovat služby veřejné správa s využitím moderních informačních technologií 

s důrazem na spokojenost občanů  (KP)
4.1.2 Podpora  MC  (mateřského  centra)  se  zapojením  nestátních  neziskových  organizací 

(NNO)  (KP)
4.1.4 Podporovat další specializaci jednotlivých mateřských škol (příp. součástí)  (KP)
4.1.5 Optimalizovat provozní náklady předškolních zařízení  (KP)
4.2.1 Optimalizovat provozní náklady školských zařízení (KP)
4.2.4 Podporovat  komunitní  funkci  školy  s nabídkou  aktivit  pro  veřejnost  a  rozvíjet 

spolupráci s NNO  (KP)
4.3.2 Zavádět vzdělávací programy v návaznosti na potřeby trhu práce  (KP)
4.4.1 Zapojit školské subjekty a NNO do mimoškolní výchovy a celoživotního vzdělávání 

(KP)
4.4.3 Vytvořit integrovaný informační systém nabídky poskytovaných služeb  (KP)
4.5.1 Získat akreditace nových oborů vysokoškolského studia  (KP)
4.5.2 Aktivovat odbornou spolupráci mezi VŠ, podniky, školami a dalšími institucemi  (KP)
5.1.4 Podporovat činnost zájmových seskupení a občanských sdružení, která se kulturním 

a sportovním aktivitám přímo či okrajově věnují a zajišťují doplňkové aktivity, které 
město nenabízí nebo nemůže financovat  (KP)

5.1.5 Organizovat  netradiční  akce  a  akce  nadregionálního  charakteru  v oblasti  sportu  i 
kultury  (KP)

5.2.4 Vyřešit vlastnické vztahy jednotlivých zařízení  (KP)
5.3.1 Optimalizovat  systém  řízení,  koordinaci  činností  a  spolupráci  volnočasových, 

kulturních a sportovních institucí  (KP)
5.3.2 V maximální míře využívat možných dotačních programů z EU, ČR a dalších zdrojů 

(Nadace, sponzoři apod.)   (KP)
6.1.1 Zachovat stávající spektrum péče při respektování moderních technologií  (KP)
6.1.3 Podporovat prevenci a osvětu směrem ke zdravému životnímu stylu  (KP)
6.2.3 Zavádět a podporovat alternativní sociální služby  (KP)
6.3.2 Poskytovat sociální podporu potřebným skupinám občanů  (KP)
6.3.3 Podporovat preventivní poradenskou a výchovnou činnost  (KP)
6.4.2 Eliminovat  vliv  negativních  společenských  jevů  (prostituce,  gamblerství,  drogy, 

alkohol, násilí aj.) na občany města  (KP)
7.1.1 Zlepšit navigační systém ve městě a doplnit jej v regionu  (KP)
7.1.2 Zvýšit počet a zlepšit kvalitu informačních center ve městě  (KP)
7.2.1 Orientovat propagaci na zahraniční turisty a hromadné zájezdy  (KP)
7.2.2 Zlepšit propagaci prostřednictvím internetu  (KP)
7.2.4 Prohloubit  spolupráci  s ostatními  subjekty  operujícími  v oblasti  cestovního  ruchu 

v regionu  (KP)
7.2.5 Zpracovat strategii rozvoje cestovního ruchu  (KP)
Tato opatření lze považovat za nosnou osnovu Akčního plánu, jehož zpracování by mělo 

následovat.
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Činnost městského úřadu 

Tajemník úřadu   
       
           Městský úřad opět pracoval v souladu s vizí a posláním městského úřadu tak, jak si to 
stanovil v roce 2004 v dokumentu Strategické cíle městského úřadu. Jednalo se především o 
další elektronizaci úřadu formou digitalizace dokumentů, vybavení   nové zasedací místnosti 
v historické radnici  vrcholnou audiovizuální technikou včetně hlasovacího zařízení,  zřízení 
elektronické  podatelny.  Zřízením  výtahu  v historické  radnici  byl  dokončen  bezbariérový 
přístup  do  všech  budov  úřadu,  byl  zjednodušen  orientačně  informační  systém  na  úřadě. 
V první polovině roku 2005 byly přestěhovány odbory - živnostenský úřad, odbor životního 
prostředí, stavební úřad do historické budovy na Husově náměstí č.p.104. Tím byla završeno 
dispoziční řešení budov městského úřadu tak, aby související služby byly pohromadě. Bylo 
tak vytvořeno jakési podnikatelské centrum. I v oblasti vzdělávání byly naplněny strategické 
cíle,  které  si  úřad  stanovil.  Byly  realizovány projekty,  které  v oblasti  samosprávy nemají 
obdoby. Z 238 zaměstnanců 197 zaměstnanců absolvovalo 6ti denní psychosociální výcvik, 
216 zaměstnanců se 3 dny školilo v oblasti počítačové gramotnosti, 154 úředníků se dva dny 
připravovalo  na  novelu  Správního  řádu účinnou  od  1.  1.  2006.  Třešinkou  na  dortu  bylo 
jednodenní školení na image úředníka, které absolvovalo 228 zaměstnanců. „Samozřejmě i 
v tomto roce byl naším cílem spokojený občan,“ uvádí ve svém  shrnutí roku tajemník úřadu 
Ing. Theodor Sojka.  V květnu 2005 ve městě Chomutově proběhla anketa, jíž se zúčastnilo 
rekordních  4 188  respondentů.  Ankety  se  zúčastnilo  2 763  žen  a  1414  mužů.  Zlepšení 
přístupu  úředníků  vnímá  kladně  2  352  občanů.  3088  občanů  odpovědělo,  že  setkává 
s ochotnými,  vstřícnými  a  slušnými  úředníky.  3 002 občanům nevyhovují  dva úřední  dny 
v týdnu.  Výsledky  jsou  pro  „úřad“  povzbudivé,  rezervy  pak  občané  spatřují  v propagaci 
novinek „úřadu“. 
        Na závěr lze říci, že rok 2005 byl prvním rokem, kdy byla dokončena restrukturalizace 
úřadu jak personální tak stavební. Rok 2004, byl po reformě veřejné správy a organizačních 
změnách na městském úřadě, rokem přešlapování na místě,  ale v roce 2005 mohly být již 
v plné síle nasazeny moderní metody řízení jako například metoda sebehodnocení úřadu CAF, 
metoda porovnávání Benchmarking a motivační politika úředníků, jejíž výsledkem byly další 
inovace..      
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Tato čitelná politika práce městského úřadu byla v roce 2005 oceněna mnoha institucemi a 
vrcholnými orgány veřejné správy.   Mezi jinými městský úřad v Chomutově například získal 
stříbrnou cenu v soutěži Ministerstva vnitra ČR-Organizace dobré veřejné služby (na 
předešlém  snímku cenu přebírá Ing. Jarmila Mravcová, vedoucí odboru kanceláře starostky), 
dvě ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace (zavedení platebních terminálů, za využívání 
SMS při komunikaci se zákazníky), ocenění od Vzdělávacího centra pro veřejnou správu pro 
organizaci zvyšující kvalitu poskytovaných služeb.      

  Ing. Theodor Sojka, ing. Ing. 

               Ing. Theodor Sojka, Ing. Bedřich Rathouský a Ing. Jan Mareš při přebírání cen.
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Odbor kancelář tajemníka 

S cílem rozšířit služby pro občany města, ale také úředníky, bylo letos  vybudováno a 
zprovozněno  detašované pracoviště  informačního servisu v budově městského úřadu na 
Husově náměstí. Pracoviště poskytuje základní informace o činnosti odborů, které v budově 
sídlí  (odbor  životního  prostředí,  živnostenský  úřad  a  stavební  úřad).  Občané  zde  mohou 
využít  kopírovací  služby,  obdrží  informace  a  instrukce  k vyplňování  různých  tiskopisů 
potřebných při jednání na odborech,  dále si zde mohou zakoupit  propagační a informační 
materiály  o  městě  atd.  V rámci  snah  o  snižování  nezaměstnanosti  bylo  toto  pracoviště, 
v souladu  s programem  vytváření  společensky  účelných  pracovních  míst,  obsazeno 
uchazečem o práci evidovaným na Úřadu práce v Chomutově.

           

                 Nově otevřená budova městského úřadu na Husovo náměstí.

Centrální pracoviště informačního servisu na Zborovské  ul. již tradičně zabezpečilo 
komplexní služby svým úředníkům (kopírování, tiskové služby, spojování hovorů, skartaci 
písemností  atd.),  ale  také  široké  veřejnosti  (poradenství  k činnosti  odborů,  o  firmách  a 
úřadech ve městě, laminovací služby, zajištění plateb přes terminál a podobně).

K výrazným činnostem patřilo zajištění provozu  podatelny úřadu. Pro zajímavost – 
za účelem odeslání pošty z úřadu bylo zaplaceno 2.400.000 Kč za rok 2005. 

Z činnosti  personálního  úseku lze vedle běžných činností zmínit též proškolení dvou 
stovek  úředníků  v  kurzu  sociálně  psychologického  výcviku,  který  byl   velmi  úspěšný  a 
prohloubil  znalosti  a  zkušenosti  využitelné  při  jejich  práci.  Většina  úředníků  prošla  též 
kvalitním kurzem práce s výpočetní technikou. 

Odbor kancelář starostky města

Tak jako v předchozím ročníku této kroniky jsem výsledky práce volených zástupců 
města  (starostky  a  místostarostů)  zaznamenala  převážně  v kapitole  o  činnosti  rady  a 
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zastupitelstva, která vychází právě z jejich práce na radnici.  Iniciativám místostarosty Ing. 
Rudolfa Kozáka se navíc věnuji v kapitole o činnosti výboru pro národnostní menšiny a také 
spolku Domovina. Na tomto místě navíc zaznamenávám působení starostky města Ing. Ivany 
Řápkové ve společenské a reprezentační oblasti.  

Nový rok začal pro starostku Chomutova opět milou povinností – návštěvou porodnice 
v chomutovské  nemocnici.  Zde  symbolicky  přivítala  prvního  občánka  města  narozeného 
v roce 2005. Stala se jím Maruška Sazimová, která přišla na svět na Nový rok v půl deváté 
ráno. 
Koncem ledna  navštívila  starostka  severní  Itálii,  kde  navázala  kontakt  se  severoitalským 
přímořským městem Arenzano.  Mimo  jiné  zde  jednala  o  navázání  partnerských  vztahů 
Arenzana s Chomutovem.  

V únoru přijala starostka na radnici zástupce Městského parlamentu dětí a mládeže, 
který zastupuje žáky základních a středních škol. Osm jeho představitelů předneslo starostce 
své dotazy,  školáci rovněž předložili  několik podnětů ke zlepšení života ve městě. Dotazy 
byly zodpovězeny, podněty dále zpracovány. Starostka ocenila aktivní vztah dětí ke svému 
okolí a zájem o život města. 

             

Chomutovské děti na návštěvě u starostky, to není neobvyklý obrázek, radnice zve děti  
nejen na různé akce, ale vychází vstříc také zájmu pedagogů v rámci občanské výchovy, kdy 

se děti seznamují s fungováním samosprávy. 

1.  února  spolu  s dalšími  představiteli  města  slavnostně  přestřihla  pásku  nově 
otevřeného  Sociálního  centra  na  Písečné,  které  povede  k dalšímu  zlepšování  služeb,  jež 
v Chomutově poskytuje Městský ústav sociálních služeb. 

10.  února  se  starostka  účastnila  vyhlášení  ankety  Nejúspěšnější  sportovec 
Chomutovska a předala cenu vítězovi hlavní kategorie, softbalistovi Lubomíru Vrbenskému. 

S příchodem  velikonoc  proběhla  další  z pravidelných  akcí,  Vítání  jara,  při  němž 
v Rytířském sále historické radnice děti z mateřských škol předvedly starostce i početnému 
publiku z řad zaměstnanců, pásmo písniček, tanečků a koled při příležitosti  nadcházejících 
svátků. 
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V polovině března se účastnila symbolického výkopu (na snímku), jímž byla zahájena 
stavba  nové  továrny  firmy  Nail  Factory  Europe  v průmyslové  zóně  Severní  pole,  v níž 
vznikne 70 nových pracovních míst. 

                       

31.  března  přijala  starostka  Chomutova  europoslance  z Kadaně,  místopředsedu 
Evropského parlamentu  Miroslava  Ouzkého,  který  se při  té  příležitosti  zapsal  do pamětní 
knihy města. 

8. května proběhly v městském divadle oslavy 60. výročí konce 2. světové války, jichž 
se účastnila i starostka města.  Vyzdvihla hrdinství těch, kteří se zapojili  do boje za ideály 
humanity a demokracie.  Při  této příležitosti  byly uděleny pamětní  medaile  pětasedmdesáti 
účastníkům druhé světové války z Chomutovska (přibližuji v samostatné kapitole).

Na ZŠ v ulici Akademika Heyrovského se uskutečnila výstava Svět Andersenových 
pohádek. 31, května ji navštívil velvyslanec Dánského království v České republice Jorgen 
Bojer.  Zavítal rovněž na radnici, součástí jeho přijetí u starostky byl i jeho zápis do pamětní 
knihy města (tuto návštěvu zaznamenávám v samostatné kapitole). 

Předsálí obřadní síně bylo 2. 6.  místem setkání starostky s čerstvými držiteli Zlatého 
kříže  (za  osmdesát  bezplatných  odběrů  krve).  Při  neformálním posezení  starostka  vysoce 
vyzdvihla  tuto  záslužnou aktivitu.  Také  dárci  krve si  zaslouží  být  vyjmenováni  v kronice 
města, činím tak v samostatné kapitole.

Místostarosta Ing.  Jan  Řehák  pracoval  zejména  v komisi,  která  vedla  jednání  o 
výstavbě nového zimního stadionu a řídil komisi, která se zabývala novým využitím bývalého 
autobusové nádraží na Žižkově náměstí (dále se k těmto tématům vracím v kapitole o odboru 
rozvoje  a  investic  a  též  o  činnosti  rady  města  a  zastupitelů).  Pan  místostarosta  se  též 
intenzivně zabýval projektem metropolitní sítě, o kterém poté rozhodovali zastupitelé.  Také 
činnost místostarosty Ing. Rudolfa Kozáka je úzce spjata s činností rady a zastupitelstva. Za 
zaznamenáníhodnou považuji jeho práci ve výboru pro národnostní menšiny (další kapitola). 
Také  problémy  s nepřizpůsobivými,  které  radnice  z   části  vyřešila  instalací  buněk  pro 
neplatiče,  popisuji  s pomocí  nezaujatého  pohledu  redaktora  časopisu  Reflex  (kapitola 
„Neplatiči na Dukelské).      
     Součástí  kanceláře  starostky je  interní audit,  který na úseku kontroly v roce 2005 
zaevidoval celkem 74 stížností a 5 petic. Největší počet stížností a to 9,  se týkal exekučního 
rozhodnutí odboru ekonomiky. Z toho byla 1 částečně oprávněná a ostatní byly neoprávněné. 
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V těchto případech šlo téměř vždy o stížnosti, které se týkaly nezaplacených dluhů místních 
poplatků za psy nebo komunální odpad. Na zhoršené životní podmínky si občané stěžovali 8x, 
z  toho  byly  4  stížnosti  oprávněné,  2  částečně  oprávněné  a  2  neoprávněné.  Dále  bylo 
evidováno 7 stížností na jednání pracovníků odborů, z toho byla 1 oprávněná a ostatní byly 
neoprávněné. Stejný počet 7 se týkal mezilidských vztahů, z toho bylo 5 oprávněných a 2 
neoprávněné.  Z celkového počtu stížností  bylo kvalifikováno 23 oprávněných, 16 částečně 
oprávněných  a  35  neoprávněných.  Obsahem  podávaných  petic  byl  2x  hlučný  provoz 
restaurací,  1x nesouhlas se sloučením zvláštních škol,  1x nesouhlas se zrušením MŠ a 1x 
požadavek  na  vybudování  hřiště  pro  děti.  Ve  všech  případech  bylo  postupováno  v rámci 
možností  ke spokojenosti občanů města.
      Také v roce 2005 se vedení  města  pravidelně  setkávalo s občany na brífincích  (na 
snímku). Celý rok, mimo prázdninových měsíců, tak mohli občané města podávat podněty. 
Představitelé města, zástupci městských organizacích a pozvaní ředitelé jiných organizací na 
podněty ihned reagovali a řadu problémů zodpověděli nebo se písemně vyjádřili do příštího 
setkání. 

                  

V menší zasedací místnosti na městském úřadě se pravidelně konají brífinky, v popředí  
tajemník úřadu Ing. Theodor Sojka při zodpovídání jednoho z dotazů od přítomných občanů

Spolupracovali  také  s redakcí  Chomutovských  novin,  kde  jsou  průběžně  uveřejňovány 
aktuální  informace  z brífinků.  V tomto  roce  byla  evidence  všech  podnětů  zpracována  do 
elektronické  databáze  a  od  podzimních  měsíců  je  na  každém brífinku  promítán  grafický 
přehled o vyřizování každého podnětu, který je předmětem diskuze.  Z  celkového počtu 272 
občanů  přítomných  na  setkání  v roce  2005  vzneslo  147  občanů  289  podnětů  na  řešení 
problematiky týkající se 33 témat. Nejčastěji se řešila problematika opravy chodníků a ulic 
(48 podnětů), životního prostředí a nepořádku (25 podnětů),  dopravního značení, provozu a 
přechodů  (21),  zeleně  (20),  činnosti  městské  policie  (19),  městské  hromadné  dopravy  a 
zastávek (17),  parkování  (13),  komunálních odpadů a  kontejnerů (11) a bytů (11).  Ve 13 
případech  občané  vyjádřili  pochvalu  nebo  poděkování  za  vyřešení  jejich  problémů.   Z 
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celkového  počtu  podaných  podnětů 10% nelze  realizovat  (mají  charakter  doporučení, 
oznámení),  z  85% podnětů je 60%  realizováno neprodleně (max. do příštího setkání), 25% 
má dlouhodobější charakter (řešení vyžaduje změny územního plánu, naplánování finančních 
prostředků města atp.) a 5% se týká ocenění práce vedení města.

Odbor ekonomiky  
Hospodaření

Podle  slov  vedoucího  odboru  ekonomiky  Ing.  Jana  Mareše  lze  hospodaření  města 
Chomutova  za  rok  2005  z ekonomického  hlediska  hodnotit  jako  velice  úspěšné.  Město 
Chomutov v loňském roce hospodařilo s objemem rozpočtem ve výši 1.048.884.000 korun, 
včetně financování.

Příjmy  rozpočtu  města  byly  naplněny  na  106,3  % upraveného  rozpočtu.  Celkově 
protekla  rozpočtem  města  částka  vyšší  než  982,5  milionů  korun.  Nejvyšší  podíl  tvořily 
daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová stránka rozpočtu města se zastavila na částce 908,5 
milionu korun, která představuje čerpání rozpočtu na 86,7 %. Město tedy uspořilo více než 
13% svých plánovaných výdajů.  Výsledek hospodaření  představuje přebytek  73,9 milionů 
korun. 

V roce 2005 proinvestovalo město 171,7 milionů korun do obnovy svého majetku. 
Kromě  příjmů  z prodeje  majetku  použilo  město  na  investiční  akce  více  než  88  milionů 
provozních úspor. I přes tuto skutečnost skončil celkový provozní rozpočet města s přebytkem 
ve výši 162,8 milionů korun. Přebytek hospodaření ve výši 73,9 milionů korun bude v příštím 
roce plně převeden na financování nově zahajovaných investičních akcí města.
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č.ř. Druhové třídění
Schválený 
rozpočet 

2005

Upravený 
rozpočet 

2005

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2005

% plnění 
rozpočtu

1 Celkové příjmy 771 308,00 923 851,00 982 523,70 106,4
2 třída 1 - daňové příjmy 456 004,00 497 642,00 552 805,30 111,1
3 třída 2 - nedaňové příjmy 47 960,00 72 370,00 77 178,80 106,6
4 třída 3 - kapitálové příjmy 28 350,00 36 710,00 33 727,60 91,9
5 třída 4 - přijaté dotace 238 994,00 317 129,00 318 812,00 100,5
6 Celkové výdaje 851 474,00 1 048 347,00 908 538,50 86,7
7 třída 5 - běžné výdaje 792 339,00 850 823,00 736 774,20 86,6
8 třída 6 - kapitálové výdaje 59 135,00 197 524,00 171 764,30 87,0
9 Výsledek hospodaření 73 985,20

Schválený 
rozpočet 

2005

Upravený 
rozpočet 

2005

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2005

% plnění 
rozpočtu

Běžné příjmy 742 958,00 837 940,00 899 616,00 107,4
z toho daňové příjmy 456 004,00 497 642,00 552 805,30 111,1
          nedaňové příjmy 47 960,00 72 370,00 77 178,80 106,6
          provozní dotace 238 994,00 267 928,00 269 631,90 100,6
Běžné výdaje 792 339,00 850 823,00 736 774,20 86,6
Provozní přebytek -49 381,00 -12 883,00 162 841,80  

Schválený 
rozpočet 

2005

Upravený 
rozpočet 

2005

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2005

% plnění 
rozpočtu

Kapitálové příjmy 28 350,00 85 911,00 82 907,70 96,5
z toho příjmy z prodeje majetku 28 350,00 36 710,00 33 727,60 91,9
          kapitálové dotace 0 49 201,00 49 180,10 0,0
Kapitálové výdaje 59 135,00 197 524,00 171 764,30 87,0
Kapitálový deficit -30 785,00 -111 613,00 -88 856,60  

Výsledek hospodaření 73 985,20

Hospodaření Města Chomutova za rok 2005
v tis. Kč

Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet
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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  73,985,194,52  Kč,  který  by  měl  být  opět  převeden  na 
investiční akce roku 2006.

Audit

V červnu roku 2005 rovněž obdrželo město Chomutov zprávu auditora o nezávislém 
posouzení  hospodaření  města  v  roce  2004,  která  hodnotí  hospodaření  roku  2004  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 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o 
účetnictví  a  příslušnými  předpisy  České  republiky,  což  odpovídá  dřívějšímu  výroku  bez 
výhrad. Zprávu auditora o hospodaření roku 2005 obdrží město Chomutov v průběhu měsíce 
května roku 2006.

Pohledávky

Rok 2005 byl zajímavým rokem i z hlediska vývoje pohledávek města, které spravuje 
odbor ekonomiky. Výrazně příznivé plnění bylo zaznamenáno u sankčních plateb, na kterých 
bylo  do  rozpočtu  města  vybráno  více  než  7  milionů  korun,  což  představuje  161,28  % 
schváleného rozpočtu. U místních poplatků odpovídalo plnění rozpočtované částce. 

Vymáhání a exekutor

Rok 2005 byl  prvním rokem,  kdy odbor  ekonomiky spolupracoval  se  soukromým 
exekutorským  úřadem  Plzeň-Jih.  JUDr.  Jiří  Doležal  nařídil  na  základě  exekučních  titulů 
předaných městem Chomutov 830 nucených výkonů rozhodnutí.  150 pohledávek naby lo 
právní moci a 67 jich již bylo ukončeno vymožením. Exekutor v roce 2005 vymohl městu 
724 052,47 Kč.

Nicméně  odbor  ekonomiky  nezahálí  ani  ve  výkonu  rozhodnutí,  který  provádí 
svépomocí  prostřednictvím  nástroje  daňové  exekuce.  V roce  2005  provedl  téměř  9  tisíc 
předexekučních  řízení  a  dokončil  na  418  nucených  výkonů  rozhodnutí  prováděných 
exekucemi na bankovní účty nebo mzdu dlužníků.

Správa majetku města

V oblasti  správy  majetku  města  patřilo  v roce  2005  k nejdůležitějšímu  :  byly 
evidovány žádosti  o  prodej  pozemků  na  výstavbu rodinných domků v lokalitě  Filipovy 
rybníky,  jedná se o lokalitu,  kde by v roce 2006 mělo  město  realizovat  inženýrské  sítě  a 
komunikace  pro  výstavbu  24  rodinných  domků.  Dále  byla  prováděna  příprava  prodeje 
pozemků na výstavbu zhruba 12 rodinných domků v lokalitě Pod Strážištěm, prodej pozemku 
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bude realizován rovněž v příštím roce a to občanskému sdružení, které si pozemky zasíťuje na 
vlastní náklady.

Byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemku (II. etapa) pro výstavbu  výrobní 
haly společnosti Eaton Industrie s.r.o., s výstavbou další haly resp. rozšíření stávající haly 
se též počítá pro příští rok. 

Byla  podepsána  nájemní  smlouva  na  pronájem  pozemku  v lokalitě  u  kina  Oka  a 
zároveň smlouva o budoucí smlouvě na prodej pozemku za účelem výstavby bytového domu 
nadstandardních  bytů.  Smlouva  byla  podepsána  s firmou  NEW  BLOCK  s.r.o.  Ústí  nad 
Labem. Výstavba by měla být realizována v roce 2006.

Byl prodán pozemek pod objektem č.p. 4799 – nákupní středisko Bohemia na sídlišti 
Březenecká panu Bednářovi. Jednalo se o dlouhodobější problematický prodej, kdy se vedla 
složitá jednání právě s majitelem objektu.

Byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě v ul. Vinohradská s panem Kalousem – 
firma INZA, jedná se o lokalitu, která by dle územního plánu měla být využita pro občanskou 
vybavenost.  Firma INZA by měla na pozemku zrealizovat prodejnu instalačního materiálu 
(voda, plyn). V tomto roce byly též zahájeny terénní úpravy pozemku.

V roce 2005 probíhala jednání se společností Technologický park o pronájmu objektu 
po  zrušené základní  škole  na Kamenném Vrchu,  nájemní  smlouva  se  společností  byla 
nakonec podepsána až počátkem roku 2006.

V roce  2005  probíhala  jednání  s  občanským  sdružením  Kuprospěchu,  nájemní 
smlouva na  pronájem objektu bývalého kina Evropa,  které  ukončilo  provoz na  sídlišti 
Březenecká, byla nakonec podepsána až počátkem roku 2006. Občanské sdružení započalo 
ihned  s opravami  objektu.  Více  se  o  této  aktivitě  dočtete  v kapitole  věnované  přiblížení 
občanského sdružení Kuprospěchu.

Byla  podepsána  smlouva,  na  základě  které  se  město  Chomutov  stalo  majitelem 
uvolněného  areálu kasáren na Mostecké ul. O areál ihned projevila zájem Policie ČR, se 
kterou byla uzavřena smlouva o výpůjčce za účelem provádění cvičení rychlých zásahových 
skupin. Dále trvá záměr výstavby nového zimního stadionu. 

V tomto roce bylo zrealizováno rozhodnutí z předchozího roku o budoucnosti menších 
krytů  civilní  ochrany,  které  jsou  ve  vlastnictví  města.  Kryty  byly  vyjmuty  z krytového 
fondu,  byly  provedeny   rekolaudace  na  skladové  a  sklepní  prostory  a  byly  nabídnuty 
společenstvím vlastníků jednotek, v jejichž objektech se nachází. Předpokládaný převod do 
vlastnictví SVJ je rok 2007.

V prosinci 2005 byla podepsána smlouva o budoucím prodeji pozemku se společností 
HUTS development s.r.o. Praha. Jedná se o společnost,  která vyhrála  výběrové řízení  na 
zástavbu  Žižkova  náměstí (plocha  po  uvolněném  starém  autobusovém  nádraží).  Podle 
předloženého harmonogramu by firma měla začít s výstavbou bytů a prodejen na jaře roku 
2007.

V prosinci 2005 též byl schválen zastupitelstvem města záměr výstavby nového zimního 
stadionu v areálu bývalých vojenských kasáren a obchodního centra na místě dosavadního 
zimního stadionu. Smlouvy s firmou AMADEUS a.s. zatím nebyly podepsány.

Oddělení hospodářské správy zajistilo uvolnění a vyklizení prostor v budovách čp. 
4090 na ulici  Palackého,  kde provizorně sídlil  Stavební  úřad a  některá  oddělení  do doby 
rekonstrukce objektu na Husově náměstí a předal tento prostor jako nebytový do další správy 
odboru. Vyklizena byla též budova čp. 1168 na náměstí T.G.M., odkud se na Husovo náměstí 
přestěhoval Živnostenský úřad. Tato budova byla poté předána Úřadu pro zastupování státu 
ve  věcech  majetkových  v Chomutově  (tato  organizace  dnes  zajišťuje  hospodaření  se 
zbývajícím majetkem státu, který spravoval již zrušený okresní úřad). 
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V letošním roce se dostalo též na řadu inovací v budově radnice na náměstí 1. máje, 
v kancelářích starostky a místostarosty byly obnoveny podlahové parkety a zakoupen nový 
nábytek a obrazy, nově upravena je i přijímací kancelář vedoucích představitelů města, kde 
bylo například z důvodu bezpečnosti zaměstnanců i klientů třeba instalovat kamerový systém. 
Nově vybavena byla i zasedací místnost, kantýna, kuchyňky a sociální zařízení.  V objektu čp. 
104 v Husově ulici byl vybudován nový informační servis v prostorách vstupní haly,  který 
zlepší kvalitu služeb přicházejícím klientům úřadu.  

K 1.  1.  2004 byla  nově zavedena  funkce  energetika města,  který je  nyní  zařazen 
v odboru  správy  majetku  města.  Jeho  prvním  úkolem  bylo  snížit  energetickou  náročnost 
chodu městského úřadu, vytipovat energeticky náročné oblasti a postupně zajišťovat nápravu. 
Na základě odborných posudků – auditů – pak mohlo být u objektů, kde je roční spotřeba 
energie vyšší než 1500 GJ požádáno o dotaci České energetické agentury. Jedná se o budovu 
radnice Zborovská 4602,  Středisko knihovnických a kulturních  služeb na Palackého ulici, 
Kulturní a společenské středisko Zahradní, Městské divadlo v ul. B. Němcové a zimní stadion 
v ul. Tolstého. Poté byly zpracovány audity i na menší zařízení a část bytového fondu města, 
kde byla ihned zajištěna beznákladová opatření a postupně se řeší i problematika instalace 
regulační  techniky,  zlepšení  tepelně  izolačních  vlastností  objektů  a  výměny  oken  za 
energeticky výhodnější. 

Úsek veřejné zeleně 

Dne 8.  4.  2005 se uskutečnila  jarní  výsadba stromu Romů,  kteří  zaplatili  městu 
nákupní cenu stromu – smuteční vrby v zooparku Chomutov a výsadby se rovněž aktivně 
účastnili.  Nechyběl  místostarosta  Ing.  Kozák,  který  se  činností  národních  menšin  aktivně 
zabývá  (popisuje  blíže  v kapitole  o  výboru  pro  národnostní  menšiny),  ředitel  zooparku 
Přemysl Rabas a zaměstnanci Technických služeb.  

Další chvalitebnou občanskou iniciativou byla  jarní výsadba 3 ks třešní sakur  s účastí 
mladých lidí z občanského sdružení Kuprospěchu, technických služeb, zaměstnanců města  a 
paní MUDr. Džamily Stehlíkové (radní města a představitelka Strany Zelených, na snímku) 
v ul. Hutnická, dále byly vysazeny další dvě sakury a 3 lípy na  Březenecké. 

                      
Mezi důležité akce patřilo dokončení ošetření 430 

stromů na hřbitově v ul. Beethovenova, na kterou byla 
městu  Chomutov  přiznána  dotace.  Ošetření  bylo 
prováděno stromolezecky, na několik stromů musela být 
použita tzv. vazba koruny pružnými lany.   

Rušení  nadbytečných  pískovišť,  laviček  a 
nevyhovujících  herních  nebo technických  prvků  : 
Z původních  236  pískovišť  u  každého  vchodu  došlo 
k redukci  na  vyhovující  počet  100  ks.  Nadbytečná 
pískoviště  byla  nabídnuta  do  pronájmu,  z celkového 
množství  oslovených  subjektů  (sdružení  vlastníků 
jednotek,  bytová  družstva)  v počtu  52  byl  projeven 
zájem v 6 případech.  

Lavičky  byly  rušeny  průběžně  na  základě 
oslovení celkem 64 sdružení vlastníků jednotek. 33 SVJ 
odpovědělo,  kde  si  lavičky  přejí  a  kde  nikoliv. 
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Nevyhovující herní prvky v zeleni v počtu 157 ks byly   prostřednictvím technických služeb 
odstraňovány ihned po jejich  zjištění.   Na obrázku je  nevyhovující  herní  prvek  –  zbytek 
skluzavky, který byl odstraněn. Výstavba nových hřišť pro děti probíhá postupně (zmiňuji se 
pravidelně v kapitole o investicích města). 

                  

Pokračovala též květinová výzdoba města, kdy již třetím rokem jsou v centru města 
umísťovány  na  sloupy  veřejného  osvětlení  a  samostatně  jako  pyramidy  květiny 
v samozavlažovacích truhlících . 

Ve dnech 29.  – 30.  7.  2005 se přes město přehnala  letní  vichřice,  která  způsobila 
značné  poškození  stromů  –  ulomení  slabších   i  velmi  silných  větví,   přelomení  kmenů, 
vyvrácení stromů z kořenů. Nenávratně poškozené stromy musely 
být  odstraněny.  Na  hřbitově  v ulici  Beethovenova  nevznikly 
závažnější  škody,  protože stromy byly  ve stejném roce na jaře 
ošetřeny. Hodně stromů bylo poškozeno na Kamencovém jezeře, 
zejména rychle  rostoucích  topolů a  vrb,  jejichž měkké dřevo a 
mělký  kořenový  systém  špatně  větru  vzdorují.  Vichřici 
nevydržela například lípa v Cihlářské ulici, ulomila se koruna lípy 
v ulici Čelakovského či javor na Blatenské. 

Třetím rokem probíhala soutěž  O nejhezčí květinovou výzdobu 
ve městě.  Svou nezanedbatelnou troškou do mlýna přispívají naši 
občané  ke  zkrášlení  svého  okolí  květinovou  výzdobou,  ať  již 
okna,  balkonu,  rodinného  domu  nebo  veřejného  prostranství. 
Tentokrát se přihlásilo 40 občanů, z nichž bylo 19 oceněno v pěti 
kategoriích. Na snímku na následující straně je zachycen vítězný 
rodinný dům, soutěžící paní Svobodové. 
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    Výsadba nových stromů probíhala i v době vegetace, kdy byly sázeny stromy 
s listy  ve  speciálních  balech  –  tzv.  systém AIRPOT.  Na Beethovenově  ulici  tak  byly 
vysázeny  namísto  původních,  přestárlých  hlohů  nové  mladé  hrušně  s úzkou  korunou, 
které kvetou, ale neplodí  (Pyrus communis ´Beech Hill´) v počtu 9 ks. Zbylé 3 ks, které 
nebylo možné z důvodu podzemních inženýrských sítí zasadit, byly vysázeny před dětská 
hřiště na Kamenném vrchu. Výsadby dřevin na podzim byly realizovány prostřednictvím 
technických služeb z peněz převedených z OSMM.  Celkem bylo vysazeno 114 ks nových 
stromů  a  89  keřů  na  plochy   veřejné  zeleně.  K soše  s názvem  Kořeny  u  kruhového 
objezdu na Palackého ulici  byla vysázena převislá slivoň – viz následující foto: 
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   Stromolezecké řezy – v roce 2005 bylo tímto způsobem ošetřeno celkem 385 ks stromů 
ve veřejné i vyhrazené zeleni. Tento způsob se využívá tam, kde ošetření přesahuje možnosti 
Technických služeb města Chomutova – v nepřístupných místech, kam nelze zajet s plošinou, 
nebo při velké výšce stromů kam z plošiny nelze dosáhnout. Stromolezecky byly ošetřeny i 
např. stromy na sídlišti Václavská z důvodu zajištění ochranného pásma vysokého napětí, na 
obou hřbitovech, v parku Libušina, na Kamencovém jezeru,  i jinde. 

   Likvidace invazních rostlin ( křídlatky a bolševníku ) - každoročně jsou likvidovány 
tyto  nepůvodní,  invazní  rostliny,  jejichž  ponechání  by  vedlo  k potlačení  veškeré  původní 
vegetace,  roztroušeně  na  celém katastrálním  území  Chomutov  I  a  II.  Celková  plocha  se 
pohybuje  kolem  1  ha,  nové  výskyty  jsou  evidovány  a  opakovaně  ošetřovány.  Likvidaci 
provádí odborná firma na základě objednávky odboru správy majetku města. 

   Úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - v roce 2005 bylo terénně upraveno a 
uklizeno  dalších  21  lokalit,  na  které  poukázali  občané  v předešlém  roce  v soutěži  paní 
starostky  o  nejzanedbanější  místo  ve  městě,  nebo které  byly  zjištěny  při  místním  šetření 
odboru. Celkem se jednalo o výměru cca 42 ha, které byly převedeny do péče technických 
služeb.  

   Odstraňování suchých stromů - ačkoli rok 2005 nepatřil ke srážkově podprůměrným 
rokům, projevilo se na stromech předchozí dvouleté období sucha. Mnoho mělkokořenících 
stromů  tak  sice  na  jaře  i  narašilo,  ale  pak  došlo  k jejich  úhynu.  Suchých  stromů  bylo 
odstraněno cca 200 ks, naštěstí se jednalo spíše o stromy rostoucí ve skupinách, takže jejich 
výpadek v zeleni není na první pohled ani patrný. V převážné většině se jednalo o břízy a 
topoly. 

Odbor rozvoje a investic

Aktuální potřeby města Chomutova, směřující k jeho rozvoji a zlepšení image v rámci 
České republiky i dlouhodobá databáze investičních akcí vyústila v plán investičních akcí pro 
tento rok. Tento plán vycházel z reálných ekonomických možností Města   Chomutova, kdy 
byla  využita  investiční  rezerva,  zlepšený hospodářský výsledek z předchozího  roku i  část 
kapitálových příjmů plánovaného kalendářního roku. Orgány města bylo naplánováno použít 
na letošní investice 187.536 tis. Kč, skutečně se nakonec čerpalo 160.349.300 Kč. 

Podle  slov  vedoucího  odboru  rozvoje  a  investic  lze  souhrnně  charakterizovat 
investiční  akce  roku  2005  jako program zajišťující  zlepšení  celkové  infrastruktury  Města 
Chomutova směřující k rozvoji podnikatelských aktivit,  zlepšení celkového stavu životního 
prostředí,  image  města  a  zlepšení  urbanismu  a  architektonického  výrazu  města.   Značné 
finanční prostředky byly tak, jako v předcházejících letech, věnovány na obnovu městského 
komunikačního  systému  (dopravní  značení,  vozovky,  chodníky,  veřejné  osvětlení,  silniční 
zeleň). Další významnou položkou je řešení sanace městské skládky a vytvoření druhotného 
skládkového  hospodářství  v dané  lokalitě.  Významným  prvkem  je  též  restrukturalizace 
výkonu státní správy a přenesení zvýšeného požadavku na Město Chomutov, a tím nutnosti 
budování  nového  kancelářského  zázemí.  Investiční  akce  roku  2005  nevstupovaly  do 
stávajícího bytového fondu, neboť probíhá privatizace tohoto městského majetku.  V tomto 
směru byla zajišťována pouze předprojektová, případně projektová příprava. 

Celkem  bylo  orgány  města  schváleno  49  akcí,  z toho  36  investičních  akcí  bylo 
dokončeno, 13 akcí rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti. Na 12 investičních akcí 
byly čerpány různé dotační tituly.  Jednalo se o tyto akce: 

• Městská skládka sanace – I. etapa – dotace ve výši 14.130.967,- Kč od Státního fondu 
životního prostředí ČR

• Kuchyň DPS MERKUR - 20.250.000, - Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
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• Zřízení zastávek MHD -   973.000,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR 
• Regenerace sídliště Březenecká - 2.654.000,- Kč  od  Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR 
• Severní areál – Ahníkovský zámek -  1.200.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR
• Rekonstrukce historických památek  -  890.000,-  Kč od Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
• Rekonstrukce  zasedací  místnosti  radnice  -  1.143.000,-  Kč    od   Krajského  úřadu 

Ústeckého kraje  
• Páteřní komunikace Kamenná – Písečná - 2.346.000,- Kč  od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR
• Rekonstrukce  komunikace  k Technologickému  parku -  1.209.000,-  Kč z  Programu 

PHARE 2003 „Rozvoj dopravní infrastruktury“
• Rekreační zóna Bezručovo údolí - 629.000,- Kč  od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
• Městské divadlo – odstavné plochy - 7.573.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR
• Rekonstrukce Základní školy Hornická - 4.192.000,- Kč  z Programu PHARE 2002 

„Ekonomický rozvoj a lidské zdroje“  
                                                                            

Investiční  akce  realizované  v r.  2005  lze  hodnotit  v kvalitě  provedení  jako  dobré. 
Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci. Jednalo se konkrétně o tyto akce : 

Oblast volného času a školství :

Severní areál – Ahníkovský zámek – zde bylo nutné v rámci přípravy celého projektu 
zpracovat projektovou dokumentaci areálu zámku, statku, kapličky, hájovny, větrného mlýna, 
tvrze atd. ke stavebnímu řízení. Tato investice, která vedla k vydání územního rozhodnutí na 
celý areál a vydání stavebního povolení na komplexní infrastrukturu, si vyžádala náklady ve 
výši 2,5 milióny korun.  

Dětská hřiště  - za 2,85 miliónu korun byly průběžně vyměňovány prvky dětských 
hřišť za nevyhovující prolézačky a další poničená a někdy již nebezpečná zařízení pro děti. 

                

31



Městské fontány – pro tento rok byly opět zprovozněny fontány u radnice čp.. 1 a na 
ulici  Palackého,  jednalo  se  o  obnovení  izolací  nádrží,  zprovoznění  čerpadel,  elektro  a 
vodovodní přípojky v hodnotě 2 mil. Kč. Fontány působí nejen esteticky, zlepšují tvář města, 
ale také osvěžují vzduch ve městě. 

            

                       Oprava fontány u radnice odkryla i nezbytné technické zázemí.  

Odstavné plochy zadního traktu Městského divadla a kanalizace  -  při této akci 
bylo  záměrem  využít  stávající  nezpevněné  plochy  v zadním  traktu divadla  využít  pro 
parkování  účinkujících,  personálu  a  návštěvníků  divadla.  Zároveň  byla  zrušena  jímka 
splaškové kanalizace a vyřešeno napojení na kanalizační řad. Celá akce si vyžádala náklady 
ve výši 12,4 mil. Kč.  

Nákup  pian  pro  ZUŠ  Chomutov –  Základní  umělecká  škola  v současné  době 
disponuje osmi piany, které svojí životností (stářím více jak 60 let) jsou v havarijním stavu. 
Výměna probíhá postupně a pro letošní rok si vyžádala náklady ve výši 0,8 mil. Kč. 

Mezi další akce patřila  rekonstrukce historických památek, kde se čeká na vyřízení 
dotace od Ministerstva kultury. Pro letošní rok proto byla provedena pouze část plánovaných 
prací a to restaurátorské práce na radnici v čp. 1, kdy byly ošetřeny stropy a stěny klenotnice a 
rytířského sálu a provedeny vyklizovací a zajišťovací práce sklepních prostor a oprava krovu. 
Pokračuje  umisťování  soch,  váz  a  dalších  prvků na  sloupech  nového  zábradlí  podél 
Chomutovky (na Žižkově náměstí). Na tuto akci, která dotváří historický ráz města, bylo letos 
vyčleněno 0,5 mil. Kč. 
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 Ve fázi příprav je rekonstrukce parku u okresního soudu, kde byla podána žádost o 
dotaci INTEREG.  V rámci rekonstrukce ZŠ Hornická byla provedena výměna oken, oprava 
střech a zateplení objektů ve výši 8,33 mil. Kč. 4. etapa rekonstrukce mol na Kamencovém 
jezeře  stála 2,7 mil. Kč. Nový výtah pro  Pomocnou a mateřskou školu v Palachově ulici 
vyšel městskou pokladnu na  1,16 mil. Kč. Stavební úpravy ve Zvláštní škole na Březenecké 
si vyžádaly investici ve výši 4,2 mil.  Kč. Na zpracování komplexního materiálu o veřejné 
zeleně ve města podle požadavků odboru životního prostředí, odboru správy majetku města a 
Technických služeb města, tzv. Generelu zeleně,  šlo letos 238 tis. Kč. Na akci rekonstrukce 
a rozšíření  Kamencového jezera bylo  letos využito  1,4 mil.  Kč,  za  které byl  zpracován 
komplexní materiál areálu v rozsahu dílčích projektů v územnímu a stavebnímu řízení a dále 
Studie proveditelnosti. 

Oblast komunikací, chodníků. veřejného osvětlení : 

Největší letošní akcí byla úprava páteřní komunikace Kamenná – Písečná, kdy bylo 
záměrem  zklidnit  dopravu  zrušením jízdního  profilu,  vytvořením  parkovacích  míst  podél 
komunikace a ostrůvky v křižovatkách.  Tyto úpravy se ovšem setkaly i s negativním ohlasem 
lidí,  kteří  tuto  komunikaci  často  používají,  radnice  poté  řešila,  zda  jsou  stížnosti  občanů 
oprávněné, díky medializaci toho „problému“ se situací osobně zabývala i starostka města. 
Úprava této silnice vyšla  městskou pokladnu na 7,8 mil.  Kč.  Do  nových zastávek MHD 
putovala  investice  ve  výši  2,49  mil.  Kč.  Na  cyklostezku  Bezručovo  údolí bylo  letos 
vynaloženo  109  tis.  Kč,  do  rekonstrukce  veřejného  osvětlení v ulici  Blatenská  bylo 
směřováno  8,9  mil.  Kč,  opravena  byla  komunikace v ulici  Zborovská,  poté  v ulici 
Kosmonatů a Vítězslava Nezvala, zde se jednalo o havarijní stav, kdy byly vedle nové silnice 
zároveň vybudovány i chodníky a zastávky MHD (4 mil. Kč), komunikace Adámková (5,3 
mil.  Kč), Moravská a Jiráskova (1,9 mil.  Kč), komunikace k technologickému parku (2,47 
mil. Kč), rozšíření parkoviště v ul. Kyjická (za 398 tis. Kč zde vzniklo 10 nových potřebných 
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parkovacích míst). Rovněž byla provedena oprava chodníku v Kmochově ulici (1,8mil. Kč) a 
v zooparku (spolu s parkovištěm za 148 tis. Kč).

Rekonstrukce páteřní 
komunikace
na sídlišti Kamenná

   

Zvýšení bezbariérovosti městských zařízení        Rekonstrukce ZŠ Hornická
                  

                  

Zasedací místnost zastupitelstva města, radnice

        
    

Dům s pečovatelskou službou Merkur
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Dům 
s pečovatelskou službou Merkur

Oblast bydlení, regenerací sídlišť, ostatní :

Největší letošní akcí bylo pokračování v regeneraci sídliště Březenecká, kde šlo o 
dokončení projektu regenerace v dotčené lokalitě  výškových bytových domů.  V roce 2004 
zde přitom byly realizovány úpravy v celkové výši 23 mil. Kč, v r. 2005 to bylo dalších 9,3 
mil.  Kč.  Na  realizaci  nové  cyklotrasy,  chodníku  a  veřejného  osvětlení  na  sídlišti 
Březenecká, která vede celým sídlištěm podél I/13 s propojením ke vstupní bráně zooparku, 
bylo s využitím dotace investováno celkem 4,46 mil. Kč. 

Další důležitou akcí byla  sanace městské skládky – I.  etapa,  kdy byla  dokončena 
realizace  první  části  sanace této  skládky na podkladě  dotace  a  půjčky SFŽP ČR. Letošní 
investice činila 19,7 mil. Kč. Rovněž bylo potřeba zajistit náhradní zdroj proudu pro  výtah 
v Domově  důchodců  a  penzionu  na  Písečné,  který  by  byl  využit  v případě  evakuace 
obyvatel.  Tato investice vyšla městskou pokladnu na 2 mil.  Kč. Značná investice putovala 
také do budovy  radnice na náměstí  1.  máje čp.  1,  kde byla  vybudována nová zasedací 
místnost pro potřeby zasedání zastupitelstva města a zároveň byl vyřešen bezbariérový přístup 
do celého objektu. Celková investice (i s využitím státní dotace) činila 11,445 mil. Kč. Další 
peníze putovaly do stavebních úprav budovy městského úřadu na Husově náměstí (1,719 
mil.  Kč),   na  energetický  audit  (4,5  mil.  Kč),  Centrální  stravovací  provoz při 
Pečovatelském domě Merkur (27,59 mil. Kč), regulace otopného systému v bytových domech 
(7,499 mil.  Kč), reprodukce v kinech OKO a v Letním kině (131 tis.  Kč), umístění sochy 
Kořeny naproti Lidlu (32 tis. Kč), ubytování pro neplatiče v Dukelské ulici (402,6 tis. Kč.)
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                          Rekonstrukce ulice Kosmonautů a V. Nezvala

     

Rekonstrukce ulice Adámkova                          Rekonstrukce ulice Moravská a Jiráskova
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   Velká proměna sídliště Březenecká 

                          

    Původní rozbité chodníky jsou již minulostí.
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Tato nevzhledná zákoutí s kontejnery na Březenecké už také nenajdeme, okolí paneláků je již  
úhledně upraveno (viz spodní snímek)
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                       Nevábná minulost a příjemná  současnost  u jednoho z „experimentů“ 

              

Stavební úřad  
Stavební  úřad  Městského  úřadu  v Chomutově  vykonával,  stejně  jako  v letech 

předešlých, i v roce 2005 správní činnost kromě správního území Chomutov také pro správní 
území  okolních  obcí  –  Bílence,  Blatno,  Březno,  Černovice,  Droužkovice,  Hora  Sv. 
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Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Výsluní 
a Všehrdy – což je celkem 53 katastrálních území.

 Pro uvedené  správní  území  pracovníci  stavebního  úřadu  vydávali  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  RD,  vlastní  výstavbu  rodinných  domů,  oprav  a 
stavebních úprav stávajících objektů.

V Chomutově  byla  stavební  činnost  občanů  směřována  zejména  na  úpravy  bytů 
v osobním  vlastnictví –  úpravy  a  přestavby  bytových  jader,  výměna  oken,  zateplování 
objektů  apod. Rovněž pokračovala výstavba rodinných domů, stavební úpravy stávajících.

 Z významných průmyslových staveb bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu I. 
části  závodu společnosti  EATON v průmyslové zóně Nové Spořice,  v lokalitě  průmyslové 
zóny Severní pole ( Pražská ulice ) bylo vydáno stavební povolení a po dokončení stavby i 
povolení zkušebního provozu kompletačního závodu NAIL FACTORY EUROPE a stavební 
povolení pro výstavbu nového závodu společnosti PULS Produktion s.r.o. Stavební úřad se 
svými  rozhodnutími  podílel  na  rozšíření  provozů  v areálech  spol.  RESTAMO,  PARKER 
HANNIFIN.  Současně  stavební  úřad  je  i  orgánem státní  památkové  péče  –  v rámci  této 
činnosti  vydával  stanoviska  ke  stavbám,  které  zasahovaly  do  oblastí,  které  jsou  v zájmu 
památkářů.

Stavební úřad ve spolupráci s odborem informatiky zahájil práce na  elektronickém 
archivu. K práci na zpracování dat pro digitální archiv bylo zřízeno chráněné pracoviště – 
činnost na zadávání dat je vykonávána 2 pracovníky se změněnou pracovní schopností. Další 
dva pracovníci, kteří se podílejí zpracovávání dat,  jsou absolventi středních škol, kteří zde 
vykonávají  jednoroční  praxi.  Nadále  probíhaly,  ve  spolupráci  s odborem  informatiky  a 
zpracovatelem  programu  pro  archivaci  spol.  HSI  com,  Plzeň,  práce  na  zdokonalování 
programu archivace a dovybavování pracoviště technikou.

 Správní řízení celkem : 
      
 Typ řízení          Zahájeno   Rozhodnuto Právní moc  Poplatky 
 ----------------------------------------------------------------------------------
 územní                          83         92         85         59500  
 stavební                       581               590                 563           342200 
 kolaudační                   411               400                 382               4500  
 terénní úpravy                 1                   1                     1               1000  
 těžební práce                   0                   0                     0                     0  
 reklama                           8                   7                     7                6001  
 předčasné užívání           1                   1                     2                     0  
 prozatímní užívání        10                   9                     8                 300  
 změna užívání             110                 85                    81            30500  
 údržba stavby                  0                   0                      0                    0  
 nezbytné úpravy              8                 10                      9                    0  
 nařízení odstranění          4                   3                      1                    0  
 odstranění stavby           27                 30                    29             5500  
 zabezpečovací práce        0                   0                      0                   0 
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 vyklizení stavby               0                  0                    0                     0  
 dodatečné povolení          41               46                 40              27201  
 přestupky, sankce            48                44                 36                     0  
 nařízení dokumentace        0                  0                  0                      0  
 vyvlastnění                         2                  2                  0                      0  
 sloučené U a S                   0                  0                  0                      0  
 obnova řízení                     1                  1                  0                      0  
 výjimka z OTP                   5                  5                 5                       0  
 OŘ                                      0                  0                 0                       0  
------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                           1341             1326           1249            476702  

Ostatní vyjádření celkem : 

Typ řízení                  Zahájeno     Rozhodnuto    Právní moc      Poplatky 
------------------------------------------------------------------------------------------
drobná stavba                    85         85          0                    
stavební úpravy               431               420                     0             
udržovací práce                 57                 56                     0             
zařízení                              28                 28                     0            
zkušební provoz                   5                  5                      0             
stavební dohled                    1                   1                     0           
výzva dokumentace              2                  2                      0                   
dopis                                   10                 10                     0             
ostatní opatření                     0                   0                     0            
-------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                               619               607                    0             
      

Odbor životního prostředí 

Vodoprávní úřad zaznamenal ve dnech 18. – 19. 3. povodeň na Chomutovce. K té 
došlo díky výraznému oteplení s koncem zimy, kdy se navíc přidaly dešťové srážky 
v množství až 11 mm. Povodňová komise byla nucena dne 18. 3. ve 20,10 hod. vyhlásit druhý 
stupeň povodňové aktivity. Nejvyšší průtok, který se přiblížil až ke třetímu stupni povodňové 
aktivity, byl zaznamenán v noci z pátku 18. 3. na soboru 19. 3. V průběhu soboty pak došlo 
k ustávání srážek, poklesu teplot a Chomutovka se uklidnila a vrátila do svého koryta. Na 
území města došlo k vylití Chomutovky z břehů v místě přemostění silnicí I/13 v Bezručově 
ulici a k zaplavení cyklistické stezky, která musela být uzavřena. Na horním toku 
Chomutovky v Bezručově údolí došlo k protržení boční hráze a Chomutovka si vytvořila nové 
koryto v rekreačním areálu Druhý mlýn.

Oblast životního prostředí v rámci odboru správy majetku města 

Úsek  odpadového  hospodářství zaměřil  ekologickou  výchovu  hlavně  na  separaci 
odpadu v domácnostech – konkrétně plastu, papíru a skla. V Chomutovských novinách kromě 
ekologického  okénka  vycházely  pravidelně  letáky,  ve  kterých  technické  služby  města 
informovaly občany o nejdůležitějších otázkách  týkajících se ekologické likvidace odpadu. 
Důležité informace mohli také občané najít na internetových stránkách této organizace.
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Bylo vybudováno 15 nových pevných stanovišť kontejnerů, na kterých jsou pravidelně 
dle vystaveného harmonogramu přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad a odpad ze 
zeleně. Dále byl zahájen sezonní svoz odpadu ze zeleně v jednotlivých předem oznámených 
lokalitách. Byl nakoupen nový svozový vůz a zahájena obměna kovových nádob za plastové.
Proběhla kolaudace I. etapy rekultivace sanované staré skládky odpadů. Byly zahájeny práce 
na důležitém dokumentu – Plánu odpadového hospodářství města Chomutova.

V oblasti  čistoty města  městský úřad nabízel sáčky na psí exkrementy,  které jsou 
v dostatečném množství  volně k dispozici  ve vstupní hale městského úřadu na  Zborovské 
ulici,  u  areálu  Kamencového  jezera  a  v zooparku.  Sáčky  byly  také  distribuovány  do 
mateřských škol. 

Úsek ochrany ovzduší pro účely zápisy do kroniky města uvedl, že Města Chomutov 
a  Jirkov  zadala  společně  zpracování  Územního  programu  snižování  emisí  a  imisí 
znečišťujících látek do ovzduší pro obě města. Firma Ascend, s.r.o. zpracovávala v roce 2005 
podklady pro tento důležitý dokument, který by měl být v následujícím roce schválen.  

Úsek ochrany přírody a krajiny v rámci ochrany dřevin rostoucích mimo les povolil 
pokácet  stromy  pro  tyto  stavby:  rekonstrukce  ulice  Adámkova,  stavba  komunikace  a 
inženýrských  sítí  pro  rodinné  domy  v Nových  Spořicích.  Za  tyto  pokácené  stromy  byly 
uloženy  náhradní  výsadby.  V oblasti  ochrany  významných  krajinných  prvků  byl  vydán 
souhlas s vápněním lesních porostů v Krušných horách, dále souhlas s údržbou Vysočanské 
svodnice,  odtěžením náplavů ve vodním toku Hačka v Nezabylicích a Všehrdech.  Dále to 
byla oprava přehrážky na Menhartickém potoce. Bylo uloženo biologické hodnocení záměru 
oprav na vodním tok Chomutovky u obce Škrle. 

Na  úseku  ochrany  krajinného  rázu  byl  vydán  souhlas  se  záměrem  stavby  Parku 
větrných  elektráren  Hora  Sv.  Šebestiána,  lokalita  Novoveský  vrch  a  souhlas  se  stavbou 
základové stanice GSM T-MOBIL v Stranné u Nechranic. Bylo zpracováno zhodnocení stavu 
památných  stromů  ve  správním  obvodu  Městského  úřadu  Chomutov  včetně  vytvoření 
datového souboru v programu Viridis. 

Dále bylo zadáno zpracování návrhu umístění náhradních výsadeb v areálu Městského 
ústavu sociálních služeb v  Chomutově.  Cílem tohoto projektu je návrh úprav vedoucí ke 
zlepšení stávajícího areálu tak, aby všechny funkce a provozní vztahy zahrnující domov pro 
seniory, rehabilitační centrum, mateřskou školu a centrum sociálních služeb byly vzájemně 
propojeny a doplňovaly se. Součástí  celého projektu bude vyhodnocení  současného stavu, 
návrh  prostorového  a  architektonického  řešení,  návrh  úprav,  příprava  staveniště,  terénní 
úpravy,  navržení  nových  dětských  prvků a  mobiliáře  a  v neposlední  řadě  návrh  umístění 
náhradních výsadeb. K financování tohoto zadání  došlo z příjmu pokut za životní prostředí, 
které  mají  být  zpětně  použity  do  oblasti  životního  prostředí.  Výsledkem bude  výstup  na 
úrovni projektové dokumentace  pro stavební povolení. Tímto vznikne připravený projekt, na 
získání dotace, ať již ze SFŽP, MŽP nebo evropských fondů. 

Na úseku  myslivosti   stojí za zaznamenání již desátý ročník  výstavy trofejí spárkaté 
zvěře  ulovené  v roce  2004  v honitbách  okresu  Chomutov.  Trofeje  byly  vystaveny 
v prostorách  zámku  Červený  Hrádek  ve  dnech  5.  –  10.  6.  ve  spolupráci  všech 
zainteresovaných,  tj.  odboru  životního  prostředí  Městského  úřadu  v Chomutově,  odboru 
životního  prostředí  Městského  úřadu  v Kadani,  představitelů  města  Jirkov  a  Okresního 
mysliveckého spolku v Chomutově.
 V prostorách zámku bylo vystaveno 310 trofejí jelena evropského, 286 trofejí srnce 
obecného, 9 trofejí muflona, 7 trofejí daňka skvrnitého a 9 trofejí jelena siky. Dále bylo na 
výstavu předloženo 103 fotografií trofejí jelena evropského, 4 fotografie trofejí muflona a 4 
fotografie trofejí srnce obecného – trofejí zvěře ulovené zahraničními i tuzemskými hosty. 
Slavnostnímu  zahájení  předcházelo  vystoupení  trubačů.  V zámecké  kapli  zámku  Červený 
Hrádek byla sloužena Svatohubertská mše
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           Výstava trofejí na zámku Červený Hrádek zdokumentovala myslivost v okrese.

Dalším důležitým úkolem odboru životního prostředí bylo zpracování nové vyhlášky, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.  Původní vyhláška o 
chovu  psů,  koček  a  hospodářských  zvířat  měla  totiž  pozastavenu  účinnost  ze  strany 
Ministerstva vnitra.

Před  zpracováním  konečné  verze  byla  mimo  zákonné  povinnosti  rovněž 
zorganizována anketa s občany města, ze které vyplynulo, že většina obyvatel je pro přísnou 
regulaci  pohybu  psů,  tj.  zabezpečování  psa  jak  vodítkem,  tak  náhubkem.  Takto  přísnou 
regulaci pohybu psů vyhláška nezakládá. Regulace spočívá v tom, že ve středu města musí 
být pes veden na vodítku, mimo střed města v zastavěném území musí být pes buď veden  na 
vodítku, nebo opatřen náhubkem. 

Nová právní úprava ukládá konkrétní povinnosti fyzickým osobám, které by v daném 
okamžiku odpovídaly za škodu, pokud by ji pes způsobil,  a dále ukládá povinnost držitelům 
psů  zajistit,  aby pes  byl  opatřen  platnou identifikační  známkou.  Tato  vyhláška  nezakládá 
povinnost úklidu psích výkalů, protože podle stanoviska Ministerstva vnitra je toto řešeno 
zákonem o přestupcích ve spojení s občanským zákoníkem.  

Nová vyhláška hlavně sleduje snížení nebezpečí,  které hrozí lidem ze strany volně 
pobíhajících psů. Nová obecně závazná vyhláška byla dne  5. 9. 2005 projednána v radě města 
a poté dne 26. 9. 2005 schválena i zastupitelstvem. 
  

Odbor dopravních a správních činností

Ve správním území našeho úřadu bylo  k 1. 1. 2006 evidováno 62 169 (v r. 2004 to 
bylo 60 000) silničních vozidel a zhruba  43 700 držitelů řidičský průkazů (v r. 2004 jich bylo 
42 700).  V evidenci bylo 16 autoškol, z nich "funkčních" ale jen 12. Počátkem roku 2005 
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ještě přetrvávaly nejasnosti ohledně vydávání řidičských průkazů občanům z jiných zemí EU 
(poměrně  hojně  využíváno  občany  SRN,  kteří  měli  ve  své  zemi  vysloven  zákaz  řízení), 
nicméně Ministerstvo dopravy na počátku roku 2005 toto upravilo svým „Usměrněním“ a 
těmto  snahám cizinců  zřejmě  zamezilo. Další  novinkou na  tomto  úseku byla  panika  těch 
držitelů  řidičského oprávnění,  kteří  si měli  podle původní právní úpravy vyměnit  řidičský 
průkaz do konce r. 2005 za vzor ES. V dubnu tak vrcholil nápor žadatelů na tomto úseku, 
jejich zájem dramaticky narostl. V té době zvýšený nápor zásadně ovlivnila již zaběhnutá e-
služba "Zpětné vyrozumění občanů pomocí SMS". 

Další údaje z Registru silničních vozidel

V  roce  2005  v naší  územní  působnosti  mírně  vzrostl  (+  7  %)  počet  dovezených 
vozidel,  celkem to bylo 1 860, (rok 2004 1 726 ,  rok 2003 2 046). Celkový počet  úkonů 
provedených na registru silničních vozidel v r. 2005 vyšplhal na 21 457. 

Do  ČR  se  v r.  2005  dovezlo  141 000  ojetin  (meziročně  +  17%).  Tempo  obnovy 
vozového parku v ČR je podle statistiky 1,3 % (+ 127 00), zatímco v západní Evropě je to cca 
12%. Česká republika má jeden z nejstarších vozových parků v Evropě. Průměrné stáří bylo 
v 10/2004 13,5 roku, k 1. 1. 2006 pak 13,82. Stáří všech registrovaných vozidel je ale 16,5 
roku.  Pro  zajímavost,  na  jeden  osobní  automobil  v České  republice  dnes  připadá  2,59 
obyvatele, tento údaj se samozřejmě liší podle jednotlivých regionů (od nejnižšího v Praze, 
kde je to 1,97 obyvatele až po Moravskoslezský kraj, kde dosahuje 3,17). Osobní automobily 
značky Škoda tvoří 44,91 % vozového parku osobních automobilů v ČR.

V roce 2005 bylo na registru silničních vozidel vybráno prostřednictvím platebního 
terminálu 830 tis.Kč. V následujícím grafu je uveden přehled od zahájení této formy výběru 
poplatků v 11/2003 (tehdy první úřad v ČR). 

Od 17. 1. 2005 došlo k navýšení některých  správních poplatků. U agendy registru 
silničních vozidel byl nejvyšší nárůst zaznamenán u registrace vozidla (místo původních 300 
Kč  nyní občané za tento úkon zaplatí 800 Kč), výměna registrační značky pak přijde na 400 
Kč, místo dřívějších 200 Kč. Celkem  se na tomto úseku v r. 2005 vybralo 9.220 tis. Kč, což 
představuje meziroční nárůst o 56 procent.
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Další tabulka představuje statistiku dopravní nehodovosti  
       okres                                       celá ČR

                                               r. 2005       r. 2004/2003          rok 2005 (1-10)     r. 2004/2003 
                                         
Celkem dopravních nehod (DN)   2 032     1 998 / 1 992            163 000      196 484 / 195 851
Úmrtí                                              21              21 / 15                        917          1 215 / 1 319 
Těžká zranění                                 43              55 / 52                     3 755              -         -
Lehká                                             263           254 / 266                 23 731             -          -
DN s alkoholem                             101           111 / 102                   -                     -          -
Celkové škody                  82 mil. Kč       72 / 69 mil.Kč                    ??         9,7 / 9,3 mld.Kč
Nehodovost:
podle příčin (za bývalý okres):  způsob jízdy (podíl 52 %), rychlost  (22 %), přednost v jízdě 
(16 %).
podle  místa:  místní  komunikace  (40  %),  silnice  I.  třídy (24  %),  účelové  komunikace, 
parkoviště (13 %),  silnice III .třídy (12 %). 

Statistika evidence řidičů 

                                                                              rok 2005                   rok 2004 / 2003

Celkem vydaných řidičských průkazů (ŘP)              7 895  (+200%)                3 903 / 2 560
Počet ŘP vydaných poprvé                                              983                                995 /    939
Počet evidovaných cizinců s ŘP                                    1 008                                       -  /  -
Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)                   270  (řidiči i neřidiči)    326 /  253
Počet odstěhovaných řidičů                                              499  (řidiči i neřidiči)          -  /  -

Celkový počet vydaných ŘP zahrnuje údaje, kdy si řidiči postupně provádí na základě 
zákona výměnu svých starých ŘP, tj. v horizontu let 2007, 2010 a 2013.

Z aktuální evidence řidičů k 1.1.2006 plyne nutnost v zákonných lhůtách ještě vyměnit: 
ŘP platné do 31. 12. 2007                                               10 020
ŘP platné do 31. 12. 2010                                               14 269
ŘP platné do 31. 12. 2013                                                 8 209  

Počet držitelů ŘP ve správním území je 43 684 (r. 2004 =42 758, r. 2003 = 39 850), k tomu 
dále 1 008 cizinců (r. 2004=925 , r. 2003 = 1 398).
Přestupky (neevidované - do 2 000,- Kč)  od PČR za rok 2005 :  2 664 (r. 2004 = 10 140)
Přestupky (neevidované – do 2.000,- Kč) od Městské policie za rok 2005 :  4 215  (r. 2004 = 
4 900)
Přestupky (zapsané v Evidenční kartě řidiče - nad 2 000,-) :  262

Dopravní a drážní úřad, silniční správní úřad
Po vleklých jednáních byly zahájeny stavební úpravy povrchu vozovky silnice č. 7 

v ulici  Školní  a  v části  ulici  Zborovské  (úsek  od  Chomutovky  po  křižovatku  s ul. 
Bezručovou), která je silnicí III. třídy č 2521. Město není vlastníkem žádné z těchto vozovek, 
a tak přivítalo zahájení prací na zlepšení jejich stavu, i když se termíny uzavírek obou ulic 
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částečně překrývaly. Obyvatelé města, vědomi si naléhavosti realizace oprav, situaci spojenou 
s dopravním  omezením  zvládli.  I  stavební  firmy,  s ohledem  na  vzniklou  situaci,  termín 
zkrátily, za což odbor dopravy a správních činností ředitelům písemně poděkoval.

V roce 2005 si vedení  města  připomnělo 10. výročí zavedení  trolejbusové dopravy 
v Chomutově.  Při  této  příležitosti  se  uskutečnilo  slavnostní  setkání  v Městském  divadle, 
kterého  se  mimo  jiné  zúčastnili  i  starosta  města  Jirkova  Ing.  Škapa,  starostka  města 
Chomutova  Ing.  Řápková a  ředitel  Dopravního podniku města  Chomutova  a  Jirkova Ing. 
Pisinger. 

                 

V průběhu roku 2005 byly zahájeny stavební práce na mimoúrovňovém křížení silnic I. třídy 
č.  7  a  13  u  Nových  Spořic  v místě  křižovatky  se  silnicí  III.  třídy  č.  00732  známé  jako 
Jihozápadní obchvat.
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Přeložená silnice č. 7 (R 7) bude vedena po mostních estakádách, z nichž jedna je již 
hotova a na další stavební práce pokračují. Po propojení a dokončení stavby bude tranzitní 
doprava ve směrech od Prahy a Karlových Varů míjet zastavěnou část Chomutova.

Dne 25. října 2005 byla otevřena nová „horská část“ silnice I. třídy č. 7 v úseku od 
Hory sv.  Šebestiána  k odbočce  do obce  Strážky (zde  se  napojuje  na stávající  silnici  č.  7 
vedoucí přes Dominu a Krásnou Lípu příkrým sjezdem dolů do Chomutova).

V souvislosti  s otevřením  této  části  přeložky  silnice  č.  7  v horách  bylo  začátkem 
prosince  2005  osloveno  Město  Chomutov  Ministerstvem dopravy  ČR  s žádostí  o  vydání 
stanoviska  k jednosměrnému  převedení  těžké,  převážně  kamionové  dopravy  přes  město. 
Požadavek  České  republice  předložila  německá  strana  s cílem  snížit  rozsah  kamionové 
dopravy na trase k hraničnímu přechodu Cínovec.

Koncem roku  2005  byla  uvedena  do  provozu  (zkušebního) okružní  křižovatka  na 
silnici I. třídy č. 13, kterou  zainvestovali převážně majitelé nově postavených obchodních 
objektů umístěných v Obchodní zóně Otvice. Současně byla stavba řešena tak, aby úpravy 
zabránily snadnému přístupu obyvatel nedalekého sídliště na frekventovanou vozovku, kde 
docházelo k mnoha vážným střetům chodců s  projíždějícími vozidly.
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Původní stav na silnici č. 13 (snímek nahoře), na dolním snímku pak nový kruhový objezd. 
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Agenda přestupků

Na  úseku  obecných  přestupků zasedala  přestupková  komise  celkem  166  dní 
z celkového počtu 253 pracovních dnů roku a na každém svém jednání projednala průběžně 6 
skutků. Nově nahlášených bylo v průběhu roku 1.562 přestupků (mírný nárůst proti loňskému 
roku), k projednání přitom ještě zbývalo 244 skutků z loňského roku. Celkově se tedy počet 
přestupků vyhoupl na číslo 1.766. Z tohoto počtu bylo 420 skutků odloženo a 373 postoupeno 
jiným komisím.  Celkem bylo  projednáno 973 přestupků,  kdy bylo  uloženo 198 x pokuta 
(celkem 441 pokut), ve 105 případech stačilo napomenutí, blokově bylo řešeno 65 přestupků, 
příkazním řízením pak dalších 212 přestupků. Řízení bylo zastaveno u 216 skutků. 

Nejvíce  opět  přibývalo  přestupků  proti  majetku,  takto  bylo  klasifikováno  787 
skutků  (v  r.  2004  to  přitom  bylo  704  skutků).  Druhou  příčku  obsadily  přestupky  proti 
občanskému  soužití,  kterých  bylo  nahlášeno  510.  Jednalo  se  většinou o  urážky  na  cti, 
nedbalostní  ublížení  na  zdraví,  narušování  občanského  soužití  vyhrožováním  újmou  na 
zdraví,  drobným  ublížením  či  schválnostmi.  Porušování  jednotlivých  ustanovení  obecně 
závazných  vyhlášek  města  se  řešilo  v 91  případech,  záškoláctví  pak  v 58  případech.  U 
porušení zvláštních zákonů, kde se především jedná o zákon o ochraně přírody a krajiny, se 
řešilo 13 skutků, především pak nepovolené kácení či poškozování dřevin rostoucích mimo 
les. Patří sem i zákon na ochranu zvířat proti týrání, kde bylo nově nahlášeno 7 skutků. 

Podíl mladistvých (15 – 18 let) nebyl vysoký, jednalo se o 74 skutků celkem, což je o 
14 případů méně než vloni, nejvíce – 55 deliktů bylo klasifikováno jako drobná krádež nebo 
poškozování cizí věci.  

Pokut bylo v r. 2005 uloženo 441 ve výši  296.100 Kč, k tomu 63 pořádkových pokut 
v hodnotě 13.000 Kč a ve 253 případech náklady řízení v hodnotě 252.000 Kč, celkem tedy 
561.000 Kč.  Průměrně tak připadlo na jeden přestupek 1.275 Kč pokuty. 

Tuto  práci  úředníkům,  kteří  pracovali  ve  stejném  počtu  jako  v letech,  kdy  se 
projednávalo o 40 procent přestupků méně, ztěžoval nový správní řád, který navíc například 
zavedl  možnost  postihu  předsedkyně  komise  při  nedodržení  lhůt  pro  vydání  rozhodnutí. 
Nadále  pokračovaly  rovněž  problémy  s předvoláváním  občanů  k řízení  a  s doručováním 
rozhodnutí  komise,  tedy  obdobně  jako  je  tomu  dnes  i  u  soudů  a  dalších  institucí.  Pro 
pracovnice  tohoto  úseku  proto  byla  velmi  významná  pomoc  strážníků  městské  policie  i 
spolupráce s Policií ČR a to jak s jednotlivými odděleními, tak i Službou kriminální policie a 
vyšetřování  Chomutov,  neboť  mnozí  „klienti“  přestupkové  komise  jsou  zároveň  šetřeni 
v trestním řízení. 

Na úseku přestupků v dopravě  bylo  v průběhu roku projednáno 2.076 přestupků, 
včetně přestupků z loňského roku, což je zhruba o 10 procent méně než vloni. Největší podíl 
přestupků a to celkem 1.231 provinění bylo řešeno pokutou, v 543 případech byl přestupek 
postoupen jiným příslušným správních orgánům nebo odložen, v 380 případech pak provinění 
znamenalo pro řidiče zákaz řízení motorových vozidel, v 57 případech stačilo napomenutí, u 
42 případů bylo zastaveno řízení. 

Celková výše pokut činila 3.971.000 Kč, což znamená v průměru 3.200 Kč pokuty na 
jeden přestupek. Uhrazeno přitom bylo jen 1.349.524 Kč, tj. 34 procent vystavených pokut. 
Vymáhání těchto pokut poté provádí odbor ekonomiky. 

Skladba přestupků vypovídá o tom, že nejčastěji byli řidiči přistiženi při porušování 
pravidel  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního provozu  (517 případů),  přestupků na úseku 
ochrany  před  alkoholismem a  jinými  toxikomaniemi  bylo  451,  pojištění  odpovědnosti  za 
škodu způsobenou provozem vozidla se týkalo 347 přestupků a přestupkových věcí na úseku 
dopravy a silničního hospodářství 15 případů.   
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Oddělení správních činností

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel  se dělí  na městskou evidenci  a okresní  registr  obyvatel  (ORO). 
Městská evidence vede údaje o obyvatelích města Chomutova a ORO o obyvatelích města 
Chomutova  a 24 obcí  ve správním obvodu.  Městská evidence  k 1.  1.  2006 vykázala  stav 
51.004 obyvatel (ke stejnému datu loňského roku to přitom bylo 50.682). Dle ORO to bylo 
51.501 (rozdíl  je  v počtu občanů,  kteří  neukončili  trvalý pobyt  na území  ČR a jsou stále 
vedeni  v centrálním registru  obyvatel).   Počet  obyvatel  celého správního území  je  83.573 
(oproti  82.263  vloni).  Zde  se  vedou  údaje  o  státních  občanech  ČR,  cizincích 
s povolením přechodného i  trvalého pobytu  a  o cizincích,  kteří  na území  ČR pobývají  na 
základě uděleného dlouhodobého víza, a cizincích, jimž byl udělen azyl. 

Přehled  provedených  změn  za  rok  2005 (r.2004) v  členění  ORO      městská evidence
 
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem             5 805  (4 617)           1 672  (1 431)
Počet osob odstěhovaných z obce 3. typu, městské             1 324     (803)           1 320  (1 399) 
Ukončení trvalého pobytu na území ČR                                    85     (104)
Narození                                                                                   824     (799)              513  (535)
Úmrtí                                                                                        795     (797)              511  (471)
Sňatek    (počet osob)                                                               684     (798)              296  (352) 
Rozvod  (počet osob)                                                      539     (719)              251

Zrušení pobytu cizince                                                              160        (2)                - -
Zrušení trvalého pobytu                                                    223    (152)               138

Vybráno na správních poplatcích  115 100 Kč (105 950 Kč).

K 31. 12 .2005 končila platnost OP vydaných do prosince 1994. Výměny dalších OP budou 
probíhat v následujících letech. 

Vydáno občanských průkazů celkem (r. 2005)          18 445  (15 007)
Z toho prvních OP                                                                1 068    (1 176)

Důvody pro výměnu OP byly následující: 

- změny trvalého pobytu   3 868   (3 865)
- změny rodinného stavu   1 370   (1 436)
- odcizení OP         831   (1 036)
- ztráty OP   1 394   (1 360)
- poškození nebo zničení         112        (36)
- ztráty platnosti OP   4 828   (3 727)
- původní zrušení OP         130        (97)
- jiný důvod vydání OP   4 844   (2 274)
Skartování OP celkem            16 110  (12 283)
Předáno OP občanům                                                            1 771 
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Na  tomto  úseku  bylo  projednáno  2.207  přestupků,  z toho  760  bylo  řešeno  blokově.  Na 
pokutách bylo vybráno celkem 127.700 Kč, na správních poplatcích 216.150 Kč.   

Cestovní doklady
      
Vydáno cestovních dokladů celkem 7 364   (7 668)

Z toho pak:

- se strojově čitelnou zónou celkem             6 582    (6 818)
- bez strojově čitelné zóny („vyrábí“ se na našem úřadu)  782        (850)
- dětem do 15 let     649        (748)
- ztraceno CD      317          (298)
- odcizeno CD        85           (98)
- odňato CD                         0           (1)      
Skartováno CD celkem           6 200    (6 635)
Vyřízeno CD cestou zastupitelského úřadu                     88         (78)
Předáno CD občanům                                                                       6 321 
Vyřízeno celkem přestupků                                                                 415

Na pokutách bylo vybráno celkem 4.800 Kč, na správních poplatcích 1.621.750,- Kč. 

Matrika 

Zápis narozených dětí   858       (785)
Zápis uzavřených manželství   198       (232)
Zápis úmrtí    852      (875)
Měsíční zpracování statistických výkazů 1 899   (1 887)
Přijetí žádostí o osvědčení SO ČR    292      (379)
Sňatek s cizincem      16        (15)
Sňatek s nezletilým        1          (1)
Právní způsobilost k uzavření manželství      19        (21)
Rejstřík trestů 1 514   (1 418)
Vyhotovení duplikátů RL,OL,ÚL 1 443   (1 416)
Vyhotovení dokladů do ciziny    130      (166)
Zápis do zvláštní matriky Brno      37        (82)
Počet vydaných rodných čísel    858      (785)
Ověření podpisů    890      (508)
Ověření opisů listin a vydaná potvrzení    603      (560)
Kopírování pro občany      74        (59)
Církevní sňatek        6          (5)
Rozvody     242     (298)
Změna příjmení po rozvodu       19       (29)
Volba 2. jména         9         (3)
Příjmení v nepřechýlené podobě                                                                    13       (12)
Osvojení       16         (9)
Určení otcovství     329     (379)
Změna jména a příjmení z rozhodnutí jiných úřadů           47     (43)
Popření otcovství           26     (42)
Dodatečné záznamy do matričních knih           74     (47)
Předání udělovací listiny o SO ČR                                                                  20      (16)
Kontrola vedení matričních knih MěÚ Jirkov                                                   1        (2)
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Aktualizace sbírky listin MěÚ Jirkov                                                              73      (79)
Metodická činnost, zákon č. 41/1993 Sb.,   pro jiné obce             1        (7)
- pro zaměstnance MěÚ                                                        27     (37)
 - zákon č.301/2000 Sb. pro MěÚ Jirkov                              33     (25)

Na tomto úseku bylo vybráno na správních poplatcích 195.932,- Kč. 

Slavnostní obřady, které se v roce 2005 konaly na matrice : 

Vítání občánků                                                                                                 35 akcí     (29)   
Zlaté svatby                                                                                                       3 akce      (7)
Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)     32 akce     (33)
Slavnostní zápisy                                                                                               6 akcí       (7)
Předání "udělovací listiny státního občanství ČR" u p.tajemníka                   20 akcí     (16)

Závěrečné charakteristiky

Nosným momentem r. 2005 byly výměny občanských průkazů ze zákona zákona. Oddělení 
správních činností iniciovalo a aktivně provádělo výměny OP u starších, resp. nepohyblivých 
občanů  (LDN,  všechny  domovy  důchodců,  domácnosti,  nemocnice).  Tento  soustředěný 
přístup zajistil, že všechny výměny byly provedeny výrazně před termínem 12/2005 - již v 
říjnu 2005. Tak se náš úřad zařadil v kritériích MV ČR na čelné místo, neboť jen 188 občanů 
neprovedlo zákonnou výměnu. Důvod: neznámý pobyt. Toto opatření pak celkově usnadnilo 
zvládnutí náporu našich klientů v závěru roku.

Další  charakteristikou byla příprava a opakované  konzultace  s  MV  ČR  na  snímání 
biometrických údajů na CD. MěÚ Chomutov byl zařazen do vzorku úřadů, u nichž se v r. 
2005 ověřovaly nezbytné podmínky pro připravenost na spuštění těchto úkonů od 1.9.2006.

Referenční přehled úkonů na jednotlivých pracovištích:

OP - cca 450 zpracovaných týdně
CD - cca 250 zpracovaných týdně
Evidence  obyvatel - zásadní  růst  v  centrální  evidenci,  neboť  mnozí  zde  ještě  mají  státní 
příslušnost ČSFR (toto se navíc od 1.1.2006 již provádí ve správním řízení)

  - růst správních řízení od 1.1.2006 na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Význam e-služeb v činnosti oddělení správních činností
Již od poloviny r.  2004 se mohou občané objednávat na úsek cestovních dokladů pomocí 
SMS. Jakkoliv se již tato služba na registru silničních vozidel stala nepostradatelnou (využití 
až 80%), zřejmě nízká míra její propagace způsobuje její sporadické využívání.
Trvale je vysoký zájem občanů o e-službu "zpětné vyrozumění pomocí SMS" (cca 75%). 
Nabízena  je  na  agendách  CD  a  OP,  zásadně  ovlivnila  růst  produktivity  práce  úředníků 
(odpadly telefonické dotazy) a omezuje tvorbu front občanů.
Postupně  si  občané  zvykají  na  možnost  bezhotovostní  úhrady  správních  poplatků  na 
oddělení správních činností prostřednictvím platebního terminálu. 

Elektronické služby SMS Infocentrum pak magistrátu přinesly též ocenění v podobě 2. místa 
v krajském kole soutěže měst a obcí O zlatý erb.  
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Další  zajímavostí,  které  osobně  přihlížela  řada  Chomutováků,  byl  odstřel  komínu 
Elektrárny Tušimice I.,  který se  uskutečnil  pár  vteřin  před polednem dne 26.  11.  2005. 
Elekrárny  pojaly  celou  akci  jako  nevídanou  možnost  vidět  vše  naživo,  samozřejmě  za 
bezpečnostními  páskami,  ale  z dostatečného  počtu  vyhlídkových  míst  přímo  v prostorách 
elektráren. Zájemcům zajistili  i autobusy z okolních měst, a zábavný program s oblíbeným 
moderátorem Leošem Marešem. A tak si mnohý z  příchozích pořídil jedinečný videozáznam 
či neopakovatelné fotografické záběry. 

Odbor školství a kultury 

Vedoucí  tohoto  odboru  Dagmar  Mikovcová  zpracovala  pro  účely  kronikářského 
zápisu následující podrobný přehled práce odboru, který popisuje kulturní život, organizovaný 
přímo městem i změny v oblasti školství.  Největší akci -  Chomutovským slavnostem, pak 
věnuji samostatnou kapitolu, plnou fotografií. 

 Odbor školství a kultury byl vedením města pověřen přípravou a realizací oslav 400. 
výročí vykoupení se města Chomutova z poddanství.

Smlouva o vykoupení Chomutova začíná slovy:  „ Léta páně tisícího šestistého pátého 
v pondělí  po  moudrosti  Boží  stala  se  smlouva  a  celý  trh  dokonaný  mezi  nejjasnějším 
nejnepřemožitelnějším   a  velkomocným  knížetem  a  pánem  Rudolfem  druhým,  voleným 
z Boží  milosti  římským  císařem  a  uherským  a  českým  králem  z jedné  a  opatrným 
purkmistrem a konšely staršími obecními i vší obcí města Chomutova ze strany druhé, …“ 
Smlouva  byla   královskou   komorou   odsouhlasena  na  19.září  1605  a  pak  podepsána 
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19.prosince  1605.   Do  Desek  zemských  království  českého  byl   zápis  o  vykoupení 
z poddanství vložen 26.ledna 1606. Podle česky vyhotovené smlouvy získal Chomutov kromě 
samotného  města  se  zámkem  a  předměstími  i  dva  panské  mlýny,  nižší  a  vyšší  soudní 
pravomoc, činže s výjimkou těch, které náležely jesuitské koleji.   Dále získalo město cla, 
panské vinohrady,  louku zvanou Forst,  potok,  michanické dvory,  vesnice se všemi  právy, 
které dosud měl majitel panství nad poddanými. Chomutovští měšťané získali také monopolní 
právo  prodeje  piva  v jedenácti  krčmách  sedmi  okolních  vsí,  které  dříve  patřily  k panství 
Chomutov.  Byly  to  vesnice Spořice,  Březenec,  Droužkovice,  Horní  Ves,  Otvice,  Pesvice, 
Všestudy. Tento pivní monopol městská rada však přenechala  již 4.října 1606 svému věřiteli 
Adamovi Hrzánovi z Harasova, novému pánu Červeného Hrádku a Jirkova. 

Prodejní  cena  části  chomutovského  panství  činila  113  715  rýnských  zlatých  a  46 
krejcarů a byla splatná do svatého Jiří ( 24. dubna) roku 1607. Město samotné sebralo sbírkou 
mezi obyvateli jen 19 048 zlatých. Zbytek částky do splatného termínu byl pokryt půjčkami. 
Největšími věřiteli Chomutova byl saský kurfiřt, který půjčil 20 000 zlatých  a nový soused 
Adam Hrzán z Harasova, jemuž byl za to přenechán za 1200 kop výčep piva v obcích jeho 
dílu  Lobkovického panství  a  právo plavit  dřevo do Údlic.  Město splácelo  dluhy za  svoji 
svobodu ještě okolo roku 1650. 

Vykoupením z poddanství získal Chomutov zvláštní postavení mezi českými městy. 
Stal se stejně jako královská města svobodným, nepodléhající žádné feudální vrchnosti než 
českému  králi.  Správu  Chomutova  převzal  úřad  české  komory,  ale   nebyl  tu  ustanoven 
královský rychtář, jako tomu bylo v jiných královských městech. Až do roku 1622 zde zřejmě 
královské  zájmy  nikdo  nezastával.  V pobělohorské  době  byl  ustanoven  hejtman,  který 
sledoval královské zájmy ve městě. Funkci zámeckého hejtmana zrušil císař Ferdinand III. na 
žádost chomutovských měšťanů 18.února 1651. 

Při těžkých a složitých  jednání okolo žádostí, smlouvy a půjček byl hlavní osobou 
zastupující  město Johan Sandel,  který zastával  úřad městského písaře Chomutova v letech 
1601 až 1621. Byl významnou osobou i na poli literárním, neboť přeložil českou Hájkovu 
kroniku do němčiny. Byl horlivým protestantem a tak musel po bělohorské porážce opustit 
Chomutov i Čechy. Svůj život dožil za hradbou Krušných hor v Sasku. Sandel píše v městské 
knize,  že samostatnost  učinila  příslušníkům obce tím více radosti,  neboť právě v poslední 
době zděděné vlády Jiřího Popela doléhal tlak na město v celé velikosti a město se muselo 
ohýbati, prohýbati a tísniti a tak mu zůstávaly pouze modlitby k Bohu.

Ve  spolupráci  s ostatními  kulturně  společenskými  a  sportovními  organizacemi  na 
území města Chomutova  připravil OŠaK roční Kalendář akcí 2005 a dále měsíční přehledy 
akcí v podobě skládaček a plakátů. Logo oslav bylo uvedeno na všech akcích a zároveň si jej 
občané města,  mohli  po celý  rok připomenout  i  na trolejbusu Dopravního podniku města 
Chomutova a Jirkova.   
           Akce,  věnované oslavám, jejímž hlavním pořadatelem bylo Město Chomutov  a 
garantem odbor školství a kultury :

• Reprezentační ples města Chomutova 
• Chomutovské slavnosti 2005
• Koncerty dechových hudeb v městském parku
• COMOTOVIA 2005 – konference k historii města
• Rozsvícení vánoční  výzdoby města
• Společenský večer u příležitosti udělení titulu čestného občana města Chomutova
• Velká cena města Chomutova 

13.1.-16.1.2005 - Region tour Brno
Ve dnech  13.1.-16.1.2005  se  město  Chomutov  tradičně  účastnilo  veletrhu  cestovního 

ruchu Region tour Brno 2005, zástupci města – odbor školství a kultury spolu s agenturou 
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Modua předávali nejprve odborníkům a poté široké veřejnosti informace a rozsáhlý sortiment 
propagačních materiálů. První den akci svou účastí podpořila i starostka města, Ing. Ivana 
Řápková. 

29.1.2005 -  Ples v bílém nejen pro absolventy tanečních kursů
Měsíc  leden  jsme  ukončili  ve  víru  tance.  V  odpoledních  hodinách  dne  29.  ledna 

v Kulturním domě na Zahradní  soutěžily  taneční  páry třídy E o Chomutovskou tanečnici, 
večer pak milovníci plesů předvedli své róby na Plese v bílém určený především pro čerstvé 
absolventy tanečních kursů.

31.1.2005 byl zastupitelstvem města schválen 3. krok  optimalizace sítě škol v Chomutově, 
konkrétně sloučení zvláštních škol (v ul.  17. listopadu 4727 a v Husově ulici  10)  v jeden 
právní subjekt. Nástupnickou organizací byla určena Základní škola Chomutov, 17.listopadu 
4727. Schválený harmonogram realizace sloučení zvláštních škol byl postupně plněn tak, že 
k 31. 8. 2005 byla  optimalizace ukončena zrušením Zvláštní  školy Chomutov, Husova 10. 
Ředitelkou vzniklého právního subjektu byla potvrzena Mgr. Hana Horská.

16. - 20.2.2005  Holiday World 2005 - účast města Chomutova na mezinárodním veletrhu 
cestovního  ruchu  podpořena  novými  propagačními  materiály,  především pak Průvodcem 
městem Chomutov pro rok 2005. 

Počátkem  února  byla  dokončena  analýza  řízení  příspěvkové  organizace  zřízené 
Městem Chomutov -  Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, který vznikl sloučením 
většiny  chomutovských  mateřských  škol  do  jediného  právního  subjektu.  Ekonomické 
zhodnocení této formy optimalizace sítě mateřských škol bylo provedeno v loňském roce a 
analýza  řízení  se  nabízela  proto,  aby  dotvořila  celkový  pohled  na  efektivitu  rozhodnutí 
zastupitelstva  města.  Závěry  analýzy  byly  projednány  s managementem  subjektu.  Formy 
řízení  byly  vcelku  hodnoceny  kladně,  určité  nedostatky  v komunikaci  mezi  ředitelkou 
subjektu  a  jednotlivými  vedoucími  odloučených  pracovišť  byly  promítnuty  v opatřeních 
zřizovatele. 

10.3.2005  -  Vlajka  pro  Tibet -  již  druhým  rokem  se  město  Chomutov  přidalo 
k ostatním městům vyjadřujícím sympatie s bojem Tibetu a vyvěsilo vlajku tohoto státu před 
radnicí. Studenti soukromého gymnázia spolu s chomutovskými občany vytvořili mandalu. 

Dne 12.3.2005 byla představena v kostele sv. Kateřiny zdařilá replika darovací listiny 
Rudolfa II. při společné akci Oblastního muzea Chomutov a Města Chomutov (tato událost je 
blíže popsána v kapitole o činnosti muzea).

21.3.2005 byla  zastupitelstvem schválena  Koncepce rozvoje vzdělávání  a rozvoje 
lidských zdrojů v Chomutově do roku 2010. Komise výchovy a vzdělávání při Radě města 
Chomutova  zpracovala  tento  důležitý  dokument  pro  úsek  školství  a  orgány  města  jej 
schválily.  Koncepce analyzuje současný stav školství ve městě a přináší řadu koncepčních 
doporučení,  která  budou  postupně  plněna.  Materiál  je  prvním  pokusem  o  zmapování 
problémů a pozitiv v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Chomutově, měl 
by mít orientační platnost do roku 2010 a předpokládá se, že bude průběžně aktualizován.   

26.3.2005 - Reprezentační ples města Chomutov
Jako  vždy  koncem  března,  tentokráte  26.3.2005  Město  Chomutov  pořádalo  na 

ukončení  plesové  sezóny  svůj  Reprezentační  ples  v městském  divadle.  V zajímavém 
programu se  představili  populární  zpěváci  a  k tanci  návštěvníkům hrál  orchestr  p.  Josefa 
Hlavsy. Účastníky potěšila i bohatá tombola.
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16.4.2005 - Den památek a sídel
V  měsíci  dubnu  se  každoročně  otevírají  historická  sídla  a  památky,  vstup  bývá 

zpravidla  zdarma  a  zpřístupňují  se  i  místa,  která  jsou  pro  milovníky  historie  obvykle 
uzavřena. Město Chomutov dovolilo návštěvníkům nahlédnout v budově starobylé radnice do 
klenotnice, která se chlubí stropními freskami s motivem Tobiášovy legendy. Zajímavostí se 
v tento den také stává kancelář starostky města, jenž je vybavena historickým nábytkem.

23.4.-1.5.2005 – 10. ročník Chomutovských slavností 
Poslední týden v měsíci dubnu město Chomutov slaví. V rámci Chomutovských slavností 

je  téměř  na  každý  den  připraveno  něco  zajímavého,  na  své  si  přijdou  všechny  věkové 
kategorie. 

- 26.4.2005 probíhal Den plný sportu opět za účasti  našich malých německých přátel 
z partnerského města Annaberg-Buchholz. Aktivně se zapojili do sportovních soutěží 
na školách v sálové kopané, plavání, volejbalu i atletice.

- Následující den se pak pilně malovalo na chodníky v městském parku, děti mateřských 
škol vytvořily neobyčejně zajímavé a krásně barevné pohádkové motivy. 

- O víkendu se Chomutov vrátil v čase do středověku, chodníky městského parku byly 
posety  stánky  s dobovým  zbožím.  Vyvedené  počasí  přilákalo  obrovské  množství 
návštěvníků,  kteří  mimo  jiné  shlédli  rytířský  turnaj.  Úspěch  sklidilo  i  večerní 
představení končící ohňostrojem.

- Potěšili se však i milovníci rychlých kol, dne 30.4.2005 na srazu historických vozidel 
se opravdu bylo na co dívat, a nejen kluci obdivovali ty pravé veterány. 

- I  tentokráte  v neděli  1.5.2005  rozkvetl  střed  náměstí  1.  máje  malými  děvčátky  i 
většími  slečnami,  skupiny  mažoretek  v rámci  přehlídky  předvedly  svá  vystoupení 
zaplněnému náměstí.

                        

Na Chomutovských slavnostech se  historických kostýmech vrací do středověku  i radní 
města, v popředí Mgr. Miloš Zelenka, v civilním povolání ředitel ZŠ Heyrovského ul.
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6.5.2005 - Oslava 60. výročí osvobození
Město Chomutov spolu se Českým svazem bojovníků za svobodu a Československou 

obcí legionářskou připravilo dne 6.5.2005 důstojnou oslavu 60. výročí vítězství nad fašismem 
a ukončení II.světové války v Evropě. Slavnostní program začínal uctěním památky účastníků 
2. světové války položením kytic a věnců u pomníku v parku poté pokračoval v městském 
divadle, kam byli  pozváni účastníci bojů za svobodu, většina z nich byla oceněna pamětní 
medailí,  čestným uznáním či pamětním listem. (Také této akci jsem věnovala samostatnou 
kapitolu s fotografiemi).

10.5.2005 - Dopravní soutěž pro mladé cyklisty
Odbor školství a kultury za přispění dalších odborů a organizací připravuje v měsíci 

květnu  oblastní  kolo  Dopravní  soutěže  pro  mladé  cyklisty.  Tentokráte  se  soutěž  konala 
10.5.2005 za účasti 80 dětí z Chomutovska a Kadaňska.

24.5.2005 TOURPROPAG Písek
Do různých kategorií soutěže o nejhezčí a nejzajímavější propagační materiál konané 

u příležitosti veletrhu cestovního ruchu TOURPROPAG Písek jsme přihlásili chomutovského 
průvodce, kalendář na rok 2005 a plakát chomutovských slavností. Materiály postoupily do 
hodnoceného kola, avšak žádnou prestižní cenu neobdržely, přesto jsme Písek dne 24.5.2005 
navštívili. 

15.6.2005 udělení Cen Jiřího Popela z Lobkovic
Komise pro výchovu a vzdělávání v čele s jejím předsedou Mgr. Pavlem Markvartem 

doporučilo  Radě  města  Chomutova  udělovat  Cenu  Jiřího  Popela  z Lobkovic  a  ocenit  tak 
občany, kteří se významným způsobem zasloužili o město Chomutov a jeho rozvoj v různých 
oblastech lidské činnosti. Rada města Chomutova schválila návrhy komise a paní starostka za 
přítomnosti členů Rady města Chomutova udělila dne 15. 6. 2005 v Rytířském sále starobylé 
radnice tuto cenu těmto spoluobčanům: 
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1) PhDr. Marie Zlámalová – dlouholetá profesorka chomutovského gymnázia a 
propagátorka francouzské kultury v našem městě

2) Plk. Jiří Zenáhlík – zasloužilý bojovník II. a III. odboje
3) Milan Jindra – pedagog několika středních škol v Chomutově, zakladatel SZŠ.
4) Bohumil Kubát – olympionik
5)  Václav Čech – dlouholetý pedagog a organizátor sportovních soutěží pro děti a 

mládež
6) Jiří Kormaník - olympionik
7) Zdeněk Petráček – bývalý ředitel chomutovského gymnázia
8) Ernst Fischer – významný světový estetik a literární vědec, rodák z Chomutova, in 

memoriam
9) MUDr. Josef Fučík – zakladatel české nemocnice v Chomutově po roce 1945, 

zakladatel léčebny dlouhodobě nemocných v Červeném Hrádku, in memoriam
10)  Josef Lorber – významný místní přírodovědec a místopisec, pedagog, konzervátor a 

ochránce přírody, in memoriam.

21.6.2005 - Den hudeb
V rámci  Dne  hudeb  se  v městském  parku  21.6.2005  zahájily  pravidelné  koncerty 

dechových hudeb. V měsíci červenci až srpnu vždy ve středu v podvečer Město Chomutov 
nabídlo milovníkům tohoto žánru Staročeskou dechovku.

15.7.-18.7.2005 Kinematograf bratří Čadíků
V tyto  dny Kinematograf  bratří  Čadíků  nabídl  chomutovských  občanům promítání 

filmů přímo na náměstí  1. máje.  Bohužel chladné červencové večery nepřály této kulturní 
činnosti a výtěžek z dobrovolného vstupu, který byl věnován na charitativní účely, nebyl tak 
vysoký.

26.7.-3.8.2005 - Chomutovské sochařské sympozium
Odbor školství a kultury spolu se Správou kulturních zařízení s.r.o. Chomutov pořádal 

Chomutovské sochařské sympozium. Ve dnech 26.7. až 3.8.2005 v městském parku 
- Jitka Kůsová vytvořila Hlavu v nebi, 
- Miroslav Doležel vysochal Tajemství, 
- Roman Křelina nazval své dílo Bránou věků, 
- z rukou Václava Kroba prohlédl Desátý anděl 
- a Herbert Kisza umělecky ztvárnil Chůzi proti větru. 

Všechna umělecká díla budou rozmístěna ve středu města, doplní tak repliky soch, které se 
instalují na opraveném nábřeží Chomutovky.

1.9.2005 - Koncert vážné hudby v atriu SKKS na zahájení školního roku
Začátek  školního  roku  již  tradičně  zahajujeme  koncertem  vážné  hudby  v atriu 

Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov, tentokráte jsme využili nabídky p. 
Macka a jeho hosta, známé houslistky.

10.9.2005 - Dny evropského kulturního dědictví a jako doprovodná akce Křest dopisnice s 
přítiskem

V tuto roční dobu jsou zpřístupněny památky a historická sídla zdarma. Podobně jak je 
tomu  u  Dne  památek  a  sídel  Město  Chomutov  nabízí  prohlídku  klenotnice  a  kanceláře 
starostky, každoročně této nabídky využije cca 300 návštěvníků. Tentokrát města Chomutov a 
Kadaň nabídla svým občanům atraktivní dopravní spojení prostřednictvím historických vlaků. 
Město  Chomutov  připravilo  navíc  doprovodnou  akci  v kostele  sv.  Kateřiny,  byl  to  křest 
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pohlednice  s  přítiskem,  kterou  navrhla  chomutovská  výtvarnice  Marie  Svobodová 
v návaznosti na oslavy 400. výročí svobodného královského města Chomutova. 

4.-8.10.2005 - TOUR REGION FILM Karlovy Vary
V rámci  38.ročníku  mezinárodního  festivalu  turistických  filmů  TOURFILM  2005, 

který  se  uskutečnil  v Karlových  Varech  ve  dnech  4.-  8.10.2005,  proběhnul  také  filmový 
festival  TIUR REGION FILM.  Město  Chomutov  přihlásilo  do  soutěže  film „Po  stopách 
Františka Josefa Gerstnera Chomutovem“,  který vznikl  v koprodukci České televize  a TV 
WALK pana Milana Kopeckého, chomutovského rodáka.

29.10.2005- Hubertova jízda
Tradičně ve spolupráci s jezdeckým oddílem Podkrušnohorského zooparku Chomutov 

pořádá město Chomutov Hubertovou jízdu.

30.10.2005 - tradiční Taneční soutěž o pohár města Chomutova
Město  Chomutov  opět   pořádalo  taneční  soutěž  ve  společenských  tancích 

s mezinárodní účastí, konkrétně přijely páry ze Slovenska, Polska a Německa. Raritou byla 
mezinárodní porotkyně ze Spojených států. 

7.11.2005 - Rada města Chomutova svým usnesením č. 519/05 ze dne 7.11.2005 jmenovala 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  (školský  zákon) 
školské rady při základních školách.

8.11.2005 - Vyhlášení výsledků 4.ročníku soutěže vydavatelství C.O.T.media.
Tato soutěž podporuje tvorbu turistických materiálů v regionech, tvorbu produktů a 

má přispět k zlepšování služeb v informačních centrech. Do soutěže se zapojilo 65 subjektů, 
které zaslaly 100 přihlášek do pěti kategorií.  Město Chomutov získalo 2. místo za nejlepší 
cizojazyčný  propagační  materiál  města,  cenu  převzala  vedoucí  odboru  školství  a  kultury 
v paláci Žofín na největším setkání profesionálů turistického průmyslu v Praze.

11.11.2005 - Den veteránů
U kostela sv. Barbory před památníkem určeným obětem světových válek každoročně 

uctívá památku padlých vedení Města Chomutova za účasti zástupců Československé obce 
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce sokolské a dalších. 

22.11.2005 - COMOTOVIA 2005
Do Chomutova  se  opět  sjeli  historici,  archiváři,  archeologové a  další  odborníci  na 

minulost  regionu,  aby  prezentovali  výsledky  vlastního  vědeckého  bádání  směřovaného 
k tématu 400.výročí vykoupení města Chomutova z poddanství. V rámci program konference 
své  příspěvky přednesli  např.  PhDr.  Marek Poloncarz,  ředitel  Státního  oblastního  archivu 
v Litoměřicích,  Mgr. Libor Jan, PhD. z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
dále i zahraniční  hosté - Dr. Uwe Tresp z Centra pro dějiny a kultury střední a východní 
Evropy v Lipsku, a Mgr. Mark Andrew Brandon z Anglo-American College v Praze. Všechny 
příspěvky budou vytištěny v rámci sborníku stejného názvu jako konference COMOTOVIA 
2005. 

5.12.2005 - rozsvícení chomutovského vánočního stromu za přítomnosti kardinála M. Vlka 
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 Pan kardinál Miloslav Vlk přijel do Chomutova již v poledne, poobědval s vedením 
města,  poté byl  slavnostně přijat na radnici,  kde se pozdravil  s dalšími významnými hosty 
dnešního slavnostního dne. Krátce nato spolu se starostkou odhalil pamětní desku Baltazara 
Hostaunského v atriu  SKKS a odebral  se  do kostela  sv.  Ignáce,  aby  přijal  klíč  od  města 
Chomutova z rukou starostky města,  odevzdal zdravici městu Chomutovu, předal zdejšímu 
faráři  A.Hegerovi  ostatky  sv.  Viktora  –  patrona  města  Chomutova  a  krátce  pohovořil  se 
studenty středních škol. Ve stanovenou hodinu se všichni účastníci  odebrali  na náměstí  1. 
máje, kde tradičně starostka města tentokráte za přispění kardinála M. Vlka rozsvítila vánoční 
stromeček a vánoční výzdobu, následoval ohňostroj, který rozsvítil oblohu pro plné náměstí 
Chomutováků. Návštěva města Chomutova pro pana kardinála končila v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, kde se sloužila Mše svatá.

14.12.2005 - Premiéra divadelní hry chomutovského rodáka
Tento den Chomutov přivítal aktéry Národního divadla Jitku Smutnou a Jana Hartla 

v premiéře divadelní hry chomutovského rodáka Milana Kopeckého Dveře aneb pane, vy jste 
náhoda. Jelikož se vše zdařilo, dočkáme se možná další divadelní premiéry stejného autora ve 
stejný den o rok později.

19.12.2005 - Společenský večer k ukončení oslav 400.výročí města
Do  společenských  prostor  městského  divadla  byli  pozváni  všichni  ti,  kteří  se  na 

letošních  oslavách  určitou  měrou  podíleli  a  z rukou  paní  starostky  převzali  pamětní  list 
zhotovený  chomutovským  výtvarníkem  Milanem Pecákem a  pamětní  medaili  vytvořenou 
známým akademickým malířem a medailérem Josefem Hvozdenským. 

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad se letos vyrovnával s náročným úkolem – připravit databázi 
živnostenského rejstříku na převod dat do zcela  nového informačního systému.  Kontrola 
správnosti dat však začala daleko dříve, a to v roce 2003, kdy na přelomu roku 2002/2003 
došlo  ke  zrušení  okresních  úřadů  (zrušení  okresního  živnostenského  úřadu  a  obecního 
živnostenského  úřadu  v Jirkově  a  rozdělení  a  převodu  dat  do  databází  obecních 
živnostenských úřadů Chomutov a Kadaň a sloučení dat z Jirkova). Těmito převody byla data 
narušena a tak od počátku roku 2003 až do začátku roku 2006 se za běžného chodu navíc 
neustále kontrolovaly a opravovaly údaje v databázi. Díky maximálnímu nasazení se povedlo 
převést sto procent dat bez jediné chyby.

Nasazení nového, procesně orientovaného, on-line propojeného informačního systému 
v budoucnu umožní zjednodušit administrativní činnosti podnikatelů především při zahájení 
podnikání.  Živnostenské  úřady se  staly  tzv.  „centrálními  registračními  místy“,  na kterých 
podnikatelé  již  v druhé  polovině  roku  2006 budou  moci  kromě  ohlášení  živnosti  provést 
registraci  vůči  finančnímu  úřadu,  okresní  správě  sociálního  zabezpečení,  úřadu  práce  a 
všeobecné zdravotní  pojišťovně (později  se uvažuje i o registraci  u obchodního rejstříku). 
Rovněž dojde ke snížení počtu vyžadovaných dokladů (výpis z Rejstříku trestů, potvrzení o 
tom, že podnikatel nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální 
zabezpečení  a  příspěvku na státní  politiku  zaměstnanosti)  propojením příslušných registrů 
veřejné správy. To s sebou samozřejmě přináší nové a vyšší nároky na všechny pracovníky, 
na jejich odbornou připravenost.

Ke  konci  roku  2005  obecní  živnostenský  úřad  registroval  v územním  obvodu 
Chomutov jako obce s rozšířenou působností 12 330 podnikajících osob a 17 286 živností. 
Vydal  1 344  nových  živnostenských  oprávnění,  provedl  1 911  jejich  změn  a  867 
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živnostenských oprávnění zrušil. Dále vyřídil 2 743 přerušení a pokračování v provozování 
živnosti, zaznamenal 1 145 údajů o provozovnách, provedl 377 kontrol. Celkem zrealizoval 
10 857 úkonů. Na správních poplatcích vybral 1 813 790 Kč, uložil 203 blokových pokut ve 
výši 303 900 Kč a ve 106 správních řízeních uložil pokuty ve výši 1 222 500 Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Při  hodnocení  činnosti  tohoto  odboru  uvedla  vedoucí  odboru  Bc.  Helena  Veselá 
následující údaje. Za rok 2005 bylo přijato celkem 6.859 žádostí o dávky a služby sociální 
péče, tj. o 1.456 žádostí méně než v předchozím roce. Bylo vydáno celkem 24.164 rozhodnutí 
na úseku dávek a služeb sociální péče, tj. o 5.151 rozhodnutí více než v předchozím roce, 
v roce  2004  byl  nárůst  oproti  roku 2003 o  1.653,  je  zde  vidět  trvalý  nárůst  vydávaných 
rozhodnutí.

Celkem bylo vyplaceno 159.720.948,- Kč, tj. o 1.953.520,- Kč více než v roce 2004.

Z toho pokles byl u žádostí o dávku sociální  péče a nárůst u rozhodnutí pro :
- zdravotně postižené ………………....o 357 žádostí  …………….o 40 rozhodnutí
- samostatně nezaměstnané …………...o 699 žádostí 
- rodiny s nezaopatřenými dětmi ……...o 343 žádostí…………….. o 2.994 rozhodnutí

Další nárůst byl u žádostí:
- na provoz motorového vozidla  o  83  víc  než v roce 2004,  kdy bylo  přijato  1.279 

žádostí, i zde je každoroční nárůst
- o příspěvek na výživu nezaopatřeného dítěte, kdy bylo přijato o 31 žádostí více než 

v roce 2004

Setkání pěstounských rodin

      Ve dnech 27.  a 29.  května se uskutečnilo  setkání  pěstounských rodin na II.  Mlýně 
v Bezručově  údolí  v  Chomutově  společně  s Magistrátem  města  Most,  Městským úřadem 
v Kadani a Litvínově.

Setkání  se  zúčastnilo  celkem 28  dětí  se  svými  pěstouny.  Tuto  akci  pořádají  výše 
uvedené úřady pro děti a pěstouny ze svých měst pravidelně. Letos byl vybrán Chomutov a 
tak byli  všichni  účastníci  velice překvapeni  krásnou přírodou, která  se nachází  v blízkosti 
města. 
      Cílem setkání je výměna zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči. Pro pěstouny byla 
připravena beseda s odborníky na téma:  Jak naslouchat  dětem,  Jak jednat  při  nesprávném 
chování dětí, Odměny a tresty dětí v rodině, Agresivita dětí, Trestná činnost dětí. Nakonec se 
všichni pěstouni aktivně zúčastnili  testu empatie.  Protože bylo krásné počasí,  besedy byly 
venku v přírodě.
       Mezi tím jejich děti  malovaly svá trička,  plnily úkoly spojené s hledáním pokladu. 
V sobotu odpoledne všichni navštívili zoopark v Chomutově, pro některé účastníky setkání to 
byla  první  návštěva  zooparku.  Druhý  den  děti  soutěžily  v malování  zážitků  z návštěvy 
zooparku, ve 2. kategoriích se na prvních místech umístily čtyři  děti z Chomutova. Po oba 
večery si všichni zazpívali při kytaře u táboráku.
       Setkání se vydařilo,  všichni byli  spokojeni a chtějí se opět příští rok tohoto setkání 
zúčastnit.
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      Dne  3.12.2005  se  uskutečnilo  Mikulášské  setkání  pěstounských  rodin v SKKS 
Chomutov. Pro pěstouny a jejich děti byl připraven bohatý program. Setkání se zúčastnila i 
starostka Města Chomutova Ing. Ivana Řápková. Uvítání se uskutečnilo v Galerii Lurago, kde 
si všichni prohlédli výstavu a zazpívali koledy  při klavíru. Potom vystoupil dětský soubor 
MUZIKANTI ZUŠ Jirkov, kytarista Dan Kubica, a finalistky soutěže „Mladá píseň“. Všichni 
se  tradičně  těšili  na  vystoupení  kouzelníka  pana  Zdeňka  Kavana,  do  kouzlení  zapojil  i 
jednotlivé děti.  Děti  si mohly zatancovat  a zazpívat  s hudební skupinou PLAZ OFF Míry 
Ference. Po celou dobu setkání portrétoval děti výtvarník pan Václav Suchopárek s kolegyní 
Mirkou Šebestovou. Setkání se zúčastnilo 20 pěstounských rodin s 30 dětmi. 

V rámci  prevence  byly   uskutečněny  dvě  besedy,  které  zajistila  Zdravotní  škola 
Chomutov  na  téma:  Přehled  sociálního  zabezpečení  v ČR,  Výchova  k rodičovství  a 
manželství, Práva a povinnosti rodičů a dětí dle zákona pro celkem 58 dětí.

                  

Atmosféra Mikulášského setkání pěstounů v Středisku knihovnických a kulturních služeb.

Činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí

       Sociálně právní ochranu dětí zabezpečuje 13 terénních sociálních pracovnic. Jedná se 
přitom o oblast obce s rozšířenou působností, tj. nejen pro Chomutov, ale i Jirkov a přilehlé 
obce. V obvodu bylo k 1. 1. 2005 celkem 17.277 dětí ve věku do 18 let. 
      V evidenci oddělení bylo k 1. 1. 2005 evidováno celkem 5.764 spisů nezletilých dětí, za 
rok 2005 přibylo 508 spisů a 303 spisů dětí, kterými se pracovnice zabývají, ale nemají trvalé 
bydliště v obvodu. Z celkového počtu evidovaných spisů se pracovnice zabývaly v loňském 
roce  2.679 spisy, tj. v průměru 206 spisů na jednu pracovnici.
       Pracovnice oddělení řešily 601 dětí, které se dopustily buď trestné činnosti, přestupků, 
nebo mají výchovné problémy. Z tohoto počtu bylo 288 dětí do 15 let a 313 dětí do 18 let. 
Trestné činnosti se dopustilo 123 dětí do 15 let a 108 dětí do 18 let, 135 mladistvých, tj. dětí 
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do 18 let bylo řešeno pro přestupek, pro výchovné problémy bylo projednáváno celkem 262 
klientů, z toho 136 dětí do 15 let a 126 mladistvých.
       Pracovnice vykonávají soudní dohled nad nezletilými dětmi ve 102 případech, intenzivně 
se v průměru měsíčně zabývají 130 rodinami.  
      V rámci práce s dětmi, nad kterými je nařízena ústavní výchova, pracovnice vytipovávají 
děti vhodné do náhradní rodinné péče. V roce 2005 bylo svěřeno na základě rozhodnutí 17 
dětí do adopce, 4 děti do pěstounské péče a 28 dětí do péče jiné fyzické osoby než rodičů. 
V pěstounské péči, v péči poručníků, nebo v péči jiné fyzické osoby než rodičů je k 1.1.2006 
svěřeno celkem 166 dětí,  rodinám je  pravidelně poskytovaná rada a pomoc.
        Pracovnice zastupují nezletilé děti u soudních jednání, v roce 2005 se zúčastnily celkem 
903 jednání. Děti zastupují i na jiných institucích, např. na Policii ČR, notářství, přestupkové 
komisi, v roce 2005 zastupovaly nezletilé děti celkem ve 326 případech. 
         V roce 2005 byly pracovnice oddělení ustanoveny soudem v 741 případech kolizním 
opatrovníkem.  Z toho  vyplývá  prošetřit  poměry  v rodině,  provést  pohovor  s nezletilým 
dítětem,  eventuelně  se dotázat   ve škole,  mateřské  školce,  u lékaře jaká je péče rodičů o 
nezletilé  dítě.  V případech,  kdy  rodiče  nejsou  schopni  se  dohodnout,  opakovaně  s nimi 
pracovnice jednají, vedou rodiče k sepsání dohody o úpravě práv a povinností k nezletilým 
dětem,  tuto  dohodu i  sepisují.  Následně  podávají  písemnou  zprávu k soudu,  zúčastní  se  i 
jednání.
         Pracovnice provedly v roce 2005 celkem 2.722 sociálních šetření, tj. v průměru každá 
pracovnice provedla 209 sociálních šetření za rok.
         Vzhledem k tomu, že se v Chomutově zdržují rodiny, které zde nemají trvalý pobyt, 
pracovnice provádí ze zákona šetření i pro jiné úřady, takto vykonávají soudní dohled nad 7 
rodinami. 
      Dalším problémem, který pracovnice řeší, je zabezpečování nezletilých cizinců, kteří se 
ocitli na našem území bez doprovodu dospělé osoby. Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005 bylo takto 
zabezpečeno 19 nezletilých cizinců (Slovenka, Bulharky, Vietnamec, Nigerijka).
         Jedna pracovnice oddělení se mimo jiné zabývá i podezřením na týrání a zneužívání 
dětí, v roce 2005 řešila celkem 19 podezření na týrání a zneužívání. Kromě toho se zabývá 
problematikou domácího násilí, od ledna letošního roku Policie ČR hlásí všechny výjezdy do 
rodin s domácím násilím. 
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Jednání Rady města Chomutova ze dne  10. ledna 2005 
 
 

Radní  města  si  prohlédli nově  zrekonstruované  prostory  městského  úřadu 
v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající 
státní správu. Jelikož mají odbory k sobě profesně velmi blízko, jejich zdejší umístění je jak 
pro úředníky, tak i veřejnost ideální.  Od ledna letošního roku tu funguje v přízemí budovy 
živnostenský  úřad,  který  sem  byl  přestěhován  z náměstí  T.G.  Masaryka,  v 1.  patře  sídlí 
stavební úřad a ve 2. patře  odbor životního prostředí. Oba odbory sem byly přestěhovány 
z budovy  na  Palackého  ulici.  Stěhuje  se  sem  i  pět  rozsáhlých  archivů  stavebního  a 
živnostenského  úřadu.  Celková  rekonstrukce  budovy,  která  má  bezbariérový  vstup,  vyšla 
radnici na 42 miliónů korun, z nichž 1 670 tisíc činí státní dotace na obnovu historických 
památek a 18 miliónů korun byla státní dotace v souladu s převodem státní správy. 
 Rada  města  rozhodla,  že  se  zapojí  do  realizace  některého  z projektů  občanského 
sdružení Adra na pomoc obětem jihovýchodní Asie postižené nedávnou živelnou pohromou. 
Radní  uložili  vedení  města  specifikovat  do  příštího  jednání  rady  města  návrh  konkrétní 
pomoci věnovanou na konkrétní zemi a tu pak předložit ke schválení zastupitelům města.  
 
 
Jednání Rady města Chomutova  ze dne  17. ledna 2005
 
 

Rada  města  byla  na  začátku  rozšířena  o  jednání  se  zastupiteli.  Stěžejním  bodem 
programu byla prezentace  tří nabídek od dvou firem na zástavbu Žižkova náměstí a rovněž 
prezentace  nabídky  na  výstavbu  nového  nákupního  centra  a  nového  zimního  stadionu 
v Chomutově.  Jednání  probíhalo  na  úrovni  diskuse  radních,  zastupitelů  a  jednotlivých 
předkladatelů.
 Rada  města  souhlasila  s umožněním poradenství  pro  podnikatele  v prostorách 
objektu městského  úřadu  za  poloviční  nájemné. Město  hodlá  podpořit  podnikání  na 
Chomutovsku,  a  tak  ve  spolupráci  s  firmou  VVV  Most  uspořádá  vždy  jednou  týdně 
konzultaci s odborníkem, se kterým mohou podnikatelé konzultovat své záměry a projekty. 
Odborník  bude  sídlit  v zasedací  místnosti  v objektu  městského  úřadu na  Husově náměstí  
Město Chomutov pořádá rovněž 26. ledna 2005 seminář pro podnikatele v oblasti cestovního 
ruchu. Pro tuto oblast budou v nadcházejících měsících vyhlášeny různé dotační programy. 
 Rada  města  schválila  předložený  návrh  stanovení  prodejních doporučených  cen 
pozemků z majetku města a doporučila jej ke schválení zastupitelům města. V návrhu jsou 
vytipovány jednotlivé zóny, ve kterých jsou stanoveny ceny za metry čtvereční ve výši podle 
toho, o jakou lokalitu se jedná. Všechny plochy v každé z těchto zón jsou  uvedeny v cenové 
mapě města. Ceny pozemků stanovila k jejich případnému prodeji pracovní skupina složená 
ze zastupitelů města (podrobněji uvádím v kapitole o činnosti zastupitelstva). 
 Rada  města  projednala  zprávu  Komise  pro  výchovu  a  vzdělávání  a  doporučila 
Zastupitelstvu města Chomutova zrealizovat třetí krok optimalizace sítě škol v Chomutově a 
to  k 31.  srpnu  2005. Rada  města  doporučuje  schválit  variantu  B,  která  předpokládá 
přestěhování Zvláštní školy v Husově ulici do objektu č.p. 4727 v ulici 17. listopadu, kde sídlí 
rovněž  zvláštní škola. Zvláštní škola v Husově ulici má v současné době 150  žáků, zvláštní 
škola  v ulici  17.  listopadu  213  žáků.  Sloučením  obou  škol  by  došlo  k úspoře  ročních 
provozních nákladů o zhruba 1 milión korun. Podle Komise pro výchovu a vzdělávání má 
navíc školní budova v Husově ulici největší potenciál prodejnosti ze všech školních budov 
v Chomutově. 
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 Odbor rozvoje města předložil radě města návrh investičních akcí na rok 2005, který 
vychází  z databáze projektů zpracované s výhledem na více jak 5 let a ve vztahu k čerpání 
prostředků z Evropské unie.  Návrh obsahuje nejen investiční  akce v celkové finanční  výši 
více jak 22 miliónů korun zahájené v roce 2004, které se budou dokončovat v roce 2005, ale i 
investiční  akce  na  rok  2005  rozložené  podle  priorit.  Radní  doporučují  zastupitelům  tyto 
investiční akce schválit.  Jedná se o  14 investičních akcí v celkové výši 33 100 000 korun  
v oblasti volného času a školství.  Jde například o obnovu dětských hřišť, fontán ve městě, 
umístění soch na kamenné zídce u Chomutovky,  výstavbu Ahníkovského zámku v severním 
areálu Podkrušnohorského zooparku,  zpracování komplexního materiálu o veřejné zeleni – 
tzv. generel zeleně. V případě získání dotace z prostředků Evropské unie by město zahájilo 
v roce 2005 rekonstrukci historických památek, parku u Okresního soudu, Základní školy Na 
příkopech,  Základní  školy v Hornické  ulici,  rekonstrukci  mol  -  4.  etapy na  Kamencovém 
jezeře a rozšíření  Kamencového jezera. Návrh obsahuje dále  17 investičních akcí v oblasti 
komunikací a veřejného osvětlení v celkové výši 48 700 000 korun, 9 akcí v oblasti bydlení a 
regenerace sídlišť v celkové finanční výši 41 900 000 korun. 
  Radní  schválili  rozdělení dotace  na projekty  z rozpočtu  města  sedmi   žadatelům. 
Jedná  se  Základní  školu  na  Příkopech,  sdružení  Junák,  občanské  sdružení  ASK  Valzap 
Chomutov  a  SK  Chomutov  S-R-O.  Dotaci  rada  města  neschválila  třem  žadatelům,  a  to 
z důvodu chybného rozpočtu. 
 Radní  se  seznámili  s informativní  zprávou o programu vzdělávání  klientů Ústavu 
sociální  péče v Městském  ústavu  sociálních  služeb  v Chomutově  a  vzali  ji  na  vědomí. 
Iniciativa  vzešla  na popud Komise  školství  a  vzdělávání  v souvislosti  s novým školským 
zákonem, který říká, že má být zajištěno vzdělávání všem lidem bez rozdílu jejich postižení. 
Tito lidé již nebudou vyřazeni z procesu vzdělávání.
 
  
Jednání Rady města Chomutova ze dne  21. února 2005 
  
 

Rada  města  souhlasila  s partnerstvím  města  v projektu podávaném  do  Globálního 
grantu  –  Nadace  rozvoje  občanské  společnosti  a  uložila  odboru  kanceláře  starostky 
spolupracovat  na  přípravě  projektu  Kulturního a  sociálního  centra.  Občanské  sdružení 
Kuprospěchu, které působí v našem městě od listopadu 2003, požádalo město o partnerství v 
tomto projektu. V loňském roce uspořádalo sdružení několik úspěšných akcí, některé z nich 
ve  spolupráci  s městem  Chomutov  nebo  jeho  organizacemi.  Díky  projektu  Kulturního  a 
sociálního  centra   vznikne  tzv.  nízkoprahové  zařízení  pro  využití  volného  času 
neorganizovaných dětí a mládeže, které by řešilo problémy sídlištních dětí. Také by tu vzniklo 
kulturní  centrum  určené  pro  hudbu,  divadlo,  film,  tanec,  a  kavárna  k setkávání  místních 
umělců. Sdružení hodlá aktivně vyhledávat místní kreativní talenty a zapojovat je do projektů 
ve prospěch města. Město by poskytlo sdružení vhodnou budovu a zajistilo  příslušné stavební 
úpravy. Konkrétní objekt ještě není vytipován.
  Rada  města  Chomutova  vzala  na  vědomí  plán  práce Komise  pro  výchovu  a 
vzdělávání  na rok 2005 a zprávu o činnosti komise za rok 2004. Tato komise byla zřízena 
v roce 2002 jako iniciativní a poradní orgán Rady města Chomutova. Komise má 9 členů, 
z toho  jsou  4  členové  zastupitelstva.  Komise  se  v loňském  roce  sešla  celkem  desetkrát, 
stěžejním úkolem byla optimalizace ve školství. V letošním roce se hodlá komise zaměřit na 
Koncepci  vzdělávání  a  rozvoje  lidských  zdrojů,  optimalizaci  ve  školství  a  harmonogram 
kroků  spojených  s optimalizací,  grantovou  politiku,  pedagogické  poradenství,  základní  a  
speciální školství, mateřské školy a mimoškolní činnost.  
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 Rada města schválila úpravu nájemného  za 1 metr čtvereční u bytů v majetku města 
Chomutova  v domech,  kde jsou již Společenství  vlastníků jednotek a to ve výši,  která  se 
rovná  částce  za  1  metr  čtvereční  platby  do  fondu  oprav  a  dalším platbám,  souvisejících 
s užíváním bytu a se správou daného domu.
 Rada  města  projednala  zprávu  o  záměru  vybudování nové  zasedací  místnosti na 
historické  radnici  a  schválila  pokračování  přípravy  projektu  na  základě  zpracovaného 
předloženého záměru a připomínek zastupitelů. Kapacita sálu pro zastupitele a občany je 112  
míst  a  zdá  se  vyvážená  a  dostatečná.  Zasedací  místnost  by  mohla  být  zprovozněna  ještě 
v letošním roce.
 Rada města schválila, aby se město Chomutov  i v roce 2005  připojilo k celosvětové 
akci Vlajka pro Tibet. Chomutov byl jedním z 239 měst, která se k akci připojila i v loňském 
roce. Stejně jako loni, tak i letos  bude vlát 10. března  tibetská vlajka na budově městského  
úřadu. 

Radní města Chomutova se sešli již na svém 50. jednání v průběhu tohoto volebního období.  
Zleva: Jindřich Stádník, MUDr. Džamila Stehlíková, Ing. Bohumil Bocian, Ing. Rudolf Kozák,  
Ing. Ivana Řápková, Ing. Jan Řehák, Ing. Stanislav Lesák, Mgr. Miloš Zelenka, Mgr. Pavel  
Markvart a JUDr. Jiří Polanský.  Na snímku chybí jen Alexandr Novák.
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Jednání Rady měst Chomutova a Jirkova ze dne 23. února 2005
 
 
 Radní se zabývali hospodařením Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. 
Radní  vzali  na  vědomí  výši  úspor  za  předchozí  dva  roky  a  investiční  plán  s výhledem 
hospodaření  podniku do roku 2010. Uložili  zástupcům dopravního podniku plán průběžně 
aktualizovat a zapracovávat do něj takové změny, které naplní potřeby obou měst.
 Radní schválili od 1. dubna 2005 zavedení nového tarifního pásma v MHD. Jedná se 
prozatím o zkušební provoz, který bude vyhodnocen po šesti měsících a rozhodne se o jeho 
dalším případném provozu. Od 1. dubna zaplatí  cestující  v některých úsecích jednotlivých 
linek o polovinu méně. V současné době výše jízdného odrazuje občany využívat městskou 
hromadnou dopravu na krátkých úsecích,  což by  navrhované řešení  pomohlo  vyřešit.  Do 
nového  a  cenově  atraktivního  tarifního  pásma  bude  zařazeno  vždy  několik  posledních 
zastávek ve směru ke konečné. U trolejbusů se jedná o 3 až 4 zastávky, u autobusů o 3 až 6 
zastávek. V těchto pásmech, která budou na jízdních řádech označena červeně, se bude platit 
poloviční jízdné, tedy místo 12 korun 6 a při platbě čipovou kartou místo 10 korun pouze 5 
korun.  Přivítají  to  zejména ti  cestující,  kteří  museli  například při  cestování  na polikliniku 
přesedat a hradit tak znovu plné jízdné. Opatření se nebude týkat noční linky č. 11. 

             

Momentka z tohoto jednání, vlevo radní z Chomutova, vpravo jirkovští, za předsednickým 
stolem vedení obou měst.
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Radní  obou  měst  vzali  na  vědomí  informace  o  aktualizaci strategického  plánu 
Chomutova  a  Jirkova.  Obě  města  se  přihlásila  do  projektu  Ústeckého  kraje  „Posílení 
kapacity  místních  a  regionálních  orgánů  při  plánování  a  realizaci  programů  v Ústeckém 
kraji.“ V současné době se upřesňují přesné podmínky projektu s Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Města budou do projektu zapojena formou partnerství. 
  Tajemník chomutovské radnice Ing. Theodor Sojka seznámil radní s podanou žádostí 
o  státní  dotaci  na  zpracování  společného  programu  ke  zlepšení  kvality  ovzduší 
v Chomutově a Jirkově.
 
 Jednání Rady města Chomutova ze dne 7. března 
 

Radní  vzali  na  vědomí  informativní  zprávu  o  vyhodnocení   projektů   programu 
prevence kriminality  za rok 2004. Před devíti lety vznikl na Ministerstvu vnitra ČR odbor 
prevence kriminality, který se zabývá výběrem projektů s účelovými dotacemi pro obce. Také 
město  Chomutov  od  roku  1996  předkládá   každoročně  projekty  prevence  kriminality. 
Doposud zrealizovalo 125 projektů, kde činily dotace celkem 10 419 954 korun.  V loňském 
roce  se zrealizovaly 3 sociální projekty v celkové výši 454 000 korun, na které město získalo 
dotaci od Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 122 000 korun. Dva projekty byly zaměřené 
na děti a mládež s výchovnými problémy či poruchami chování, jeden projekt podaný ZvŠ 
v Husově  ulici  zahrnoval  materiální  a  technické  zajištění  činnosti  zájmových  kroužků  na 
škole a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Navíc město ve spolupráci se ZvŠ 17. listopadu 
vytvořilo projekt pro školáky  4. – 6. tříd ohledně problematiky dopravní výchovy BESIP a 
zároveň osvětu trestně právní zodpovědnosti a zneužívání drog pro žáky 7. – 9. tříd. Projekty 
byly zrealizovány na náklady městské policie. Dále se město společně s PČR zúčastnilo akce 
na  dopravním hřišti  „Dětský den  bez  úrazů  “  V letošním roce  chystá  město  přednášky a 
besedy na základních školách v součinnosti Městské policie Chomutov a Policie ČR. Projekt 
bude  zahájen  v březnu.  Dvě  společné  akce  pro  děti  a  mládež  chystá  policie  v rámci 
Bambiriády a oslavy 15 let činnosti Městské policie v Chomutově.
 Rada  města  schválila  smlouvu  o  výpůjčce.  O  zapůjčení  pamětní  desky  J.  F. 
Gerstnera,  která je uložena na Městském úřadě v Chomutově,  požádalo oblastní  muzeum 
k nadcházejícímu 250. výročí od jeho narození, které se bude slavit příští rok. 
 Rada města schválila úpravu rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2005, ke 
které dochází na základě obdržení rozpisu souhrnného dotačního vztahu z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. Snížením souhrnného dotačního vztahu dojde ke snížení celkového objemu 
rozpočtu pro rok 2005 o částku 22,75 milionu korun. Nejvýrazněji se snížení dotkne dotací na 
sociální dávky o  17,900.000 korun,  dále dojde ke snížení příspěvku na školství o částku 
220.000 korun, ke snížení příspěvku na výkon státní správy obcím s rozšířenou  působností o 
částku 4,647.000 korun. Rozpočet školkovného byl snížen rovněž o částku 1,690.000 korun a 
podle  nového  školského  zákona přešla  kompetence  vybírat  školkovné  na  mateřské  školy. 
Oproti tomu navýšil stát dotace na ústavy sociální péče, domovy důchodců, provoz SKKS,  u 
těchto dotací došlo k nárůstu o 954.000 korun. Také byla o 761.000 korun navýšena dotace na 
výkon státní správy, kterou vykonává úřad pro občany města Chomutova. 
 
  
Jednání Rady města Chomutova ze dne  14. března  2005
 
 
 Rada města  se zabývala  změnami  v oblasti  školství i  další  problematikou,  která  je 
v pravomoci zastupitelů (proto se o nich zmiňuji až v kapitole o činnosti nejvyššího orgánu 
města). V pravomoci rady bylo schválení  informativní zprávy o připravovaném komunitním 
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plánu  sociálních  služeb  pro  oblast  města  Chomutova, který  zpracoval  Městský  ústav 
sociálních služeb v Chomutově. Cílem komunitního plánování je podporovat rozvoj v oblasti 
sociálních a psychosociálních služeb, které jsou určeny občanům města Chomutova a které 
budou plánovány s ohledem na jejich potřebnost,  efektivitu  a ekonomickou náročnost.  Při 
uskutečnění plánu sociálních služeb by se měli aktivně a efektivně zapojit  všichni účastníci – 
tzn. uživatel, poskytovatel a zadavatel.  Při posuzování stávajících  poskytovaných služeb ve 
čtyřech  věkových  a  sociálních  kategoriích,  jako  jsou  senioři,  zdravotně  postižení,  rodiny 
s dětmi a osoby v krizi a lidé nepřizpůsobiví, byly v navrhovaném plánu vyhodnoceny silné a 
slabé stránky v poskytovaných službách.

Radní souhlasili s podáním žádosti na rekonstrukci objektu penzionu pro důchodce 
na Písečné čp. 5062 a uložili zařadit akci do plánu investic pro rok 2006 s podmínkou, že 
město  získá  dotaci.  V současné  době  je  vyhlášen  dotační  program pro  Rozvoj  a  obnovu 
materiálně technické základny sociální péče a služeb na ministerstvu práce a sociálních věcí, 
kde město může získat až 70 % celkových nákladů.

Rada  města  Chomutova  projednala dostavbu  Žižkova  náměstí  a  doporučila 
zastupitelům odprodat dotčené pozemky v rozsahu nabídky investičních příležitostí pražské 
společnosti HUTS DEVELOPMENT s.r.o.  Město v rámci nabídky zveřejnilo záměr zástavby 
Žižkova náměstí,  předloženy byly  dvě nabídky.  Vybraná  společnost se doposud zabývala 
projektováním  a  výstavbou  nákupních  středisek  a  bytových  projektů  například  v Opavě, 
Orlové v Praze nebo Mostě.  Její  návrh se jeví příznivě pro určenou lokalitu.  Ve studii  se 
uvažuje o podzemním parkovišti. V přízemí stavby budou obchody, v prvním patře služby a 
byty, druhé a třetí patro bude rovněž sloužit pro byty. Bytový blok je situován podél nábřeží 
Chomutovky. Stavba potrvá 28 měsíců. 

    

Současná podoba Žižkova náměstí. 
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 Rada  města  projednala  a  schválila  dotaci  z rozpočtu  města na  projekty deseti 
žadatelů. O dotaci požádal například Svaz diabetiků na projekt léčebného pobytu, sdružení 
Kapka  97  na  rekondiční  pobyt  pro  pacienty,  sdružení  SONS  na  Celostátní  soustředění 
držitelů  vodících  psů,  Integrovaná  střední  škola  energetická  na  projekt  „Společně“  nebo 
základní škola Na Příkopech na projekt měsíc internetu. Dotaci obdržela také pomocná škola 
Chomutov na projekt „Divadýlko 2005“, horoklub na projekt „Výstava“ a mateřská škola na 
projekt  „Otvírání  studánek.“  Rada  města  naopak  neschválila  dotaci  třem žadatelům  a  to 
z důvodu nedodržení zásad pro rozdělování dotací. 
 Radní  projednali  a  vzali  na  vědomí  zprávu o  činnosti Komise  pro  podporu 
občanských aktivit za rok 2004   zřízenou  jako poradní orgán Rady  města Chomutova a 
schválili plán práce komise na rok 2005.  Komise se v loňském roce sešla desetkrát. Jedním 
z úkolů  komise  byla  novelizace  Zásad  na  činnost  a  projekty,  přičemž  komise  vycházela 
z nedostatků ve vyúčtování a z připomínek kontrolního výboru. V roce 2004 byla rozdělena 
dotace osmi podporovaným sportům  v celkové výši 8 865 000 korun, na ostatní činnosti a 
projekty byla schválena dotace ve výši 2 490 000 korun.  Z toho bylo rozděleno 30% ve výši 
750 000 korun na projekty a 70% ve výši 1 740 000 korun na činnost. 
 Rada města vzala na vědomí výzvu obce Horního Jiřetína k morální podpoře, aby se 
vlivem těžby uhlí nebouraly další obce v Krušnohoří. Radní doporučili zastupitelům města 
Chomutova připojit se k této výzvě. 
 

Jednání Rady města Chomutova ze dne 4. dubna 2005
 

Radní schválili  znění smlouvy o dílo na poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí a pověřili starostku města jejím podpisem. Finance jsou určeny na 
ošetření  stromů na městském hřbitově v ulici  Beethovenova  v Chomutově.  Ze  Státního 
fondu životního prostředí byla přiznána neinvestiční dotace ve výši 80 procent celkové částky, 
což je 390 720 korun. V současné době je ošetřování stromů ukončeno a probíhají práce, které 
finanční  podporou  nesouvisí,  například  kácení  nevyléčitelně  nemocných  stromů  a  tahové 
zkoušky některých stromů, které zajišťují provozní bezpečnost. 
 Rada  města  projednala  a  schválila  rozpočtové  opatření,  kdy  na  účet  města  byly 
převedeny finanční prostředky ve výši 500 000 korun. Jedná se o mimosoudně vymožené 
náhrady škod způsobených na majetku města – městských lesích akciovou společností ČEZ. 
  Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 korun agentuře 
Macek Music Management Most na projekt „Chomutovské hudební večery na rok 2005.“  
Koncerty se konají v Chomutově bezmála deset let a získaly si velkou oblibu u posluchačů a 
zároveň obohatily kulturní úroveň města. 
  Rada města projednala  a schválila smlouvu o bezplatném užívání části budovy čp. 
999 ve Školní ulici v Chomutově, která by měla sloužit pro umístění orientačního hlásiče pro 
nevidomé.  Toto zařízení  chce  Dopravní  podnik měst  Chomutova  a  Jirkova získat  v rámci 
projektu  „Modernizace  a  rozvoj  MHD s využitím specifického  vozového parku“  a  získat 
finance ze strukturálních fondů EU.  Projekt by měl být zahájen v červnu 2005 a dokončen 
v dubnu 2007. Jeho cílem je rozvoj MHD v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti 
průmyslových zón Severní  pole  a  Nové Spořice,  nákup nízkopodlažních  vozů a  podpora 
nevidomých, slabozrakých a osob s omezenou možností pohybu. Partnerem projektu jsou 
města  Chomutov  a  Jirkov,  Sjednocená  organizace  nevidomých  a  slabozrakých  v ČR  a 
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR.  
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 18. 4. 2005
 

Jednání Rady města Chomutova bylo rozšířeno o společné jednání se zastupiteli.  A to 
vzhledem k projednání záměru města Chomutova na realizaci metropolitní sítě.  Prezentace 
se  zúčastnil  výkonný  ředitel  společnosti  Metropolnet  (stoprocentním  majitelem  této 
společnosti je statutární město Ústí nad Labem), dále pak  zástupce společnosti Cisco. Jednání 
podnítil  opakující  se  zájem  různých  soukromých  firem,  které  nabízející  služby  v oblasti 
poskytování  internetu a požadují od města souhlas pro využití topných kolektorů, kanálů a 
realizovaných  výkopových  tras  na  pokládku  kabelů  na  přenos  internetu.  Vedoucí  odboru 
rozvoje a investic města dostal za úkol zajistit zpracování studie proveditelnosti a priorit pro 
realizaci Metropolitní sítě. 
 Rada  města  Chomutova  schválila  nákup  publikace Regionální  vlastivěda  – 
Chomutovsko a  souhlasila  s využitím dotačních titulů na tento projekt.  Cílem projektu je 
seznámit širokou veřejnost s naším regionem prostřednictvím publikace, která jej představí ve 
všech  důležitých  oblastech  (vymezení  regionu,  příroda,  historie,  průmysl  a  zemědělství, 
kulturní aktivity,  sport, tipy na výlety a rozvoj regionu  s výhledem do budoucna). Chybět 
nebudou dobové ilustrace, archivní i současné fotografie, mapky a plánky.
 Rada  města  Chomutova  projednala  a  vzala  na  vědomí  zprávu ohledně  zhodnocení 
činnosti domovních správ za rok 2004. Od ledna 2003 se podílejí na správě bytů 3 domovní 
společnosti  –  Chepa s.r.o.,  společnost  Qark s.r.o.  a  Dospra s.r.o.,  které  spravují  bytový a 
nebytový fond v majetku města.  Společnosti  spravují celkem 3660 bytů a 194 nebytových 
prostor. V současné době má  město zhruba 120 volných bytů, každých  čtrnáct dní  probíhá 
přidělování  bytů  formou  veřejného  výběrového  řízení  a  přidělení  bytů  na  svépomoc 
obálkovou metodou. Domovní správy také vymáhají mimosoudně dlužné nájemné a to tím 
způsobem, že hlídají jednotlivé platby, dlužníkům zasílají upomínky, neprovádí jim opravy 
v bytech – vyjma havarijních situací a podávají návrhy na město na soudní vymáhání. Tímto 
způsobem bylo v roce 2004 mimosoudní cestou vymoženo dlužné nájemné ve výši 1 332 014 
korun.  Na odbor  majetku  města  bylo  v roce 2004 předáno celkem 278 návrhů na  soudní 
vymáhání. 
 Radní  projednali  a  vzali  na  vědomí  informativní  zprávu ohledně  zápisu  dětí  do 
základních a  pomocných škol. K zápisu do devíti základních škol se letos dostavilo celkem 
630 dětí, z toho 104 dostalo odklad.  Rada města schválila  dotace z rozpočtu města čtrnácti 
žadatelům. Jedná se například o akce jako jsou poznávací výlety, hudební koncerty, na projekt 
Filmové léto 2005, na jízdu zvláštních vlaků v rámci Chomutovských slavností,  na projekt 
Bambiriáda 2005, Oslavy 100 let Národní házené a  na různé sportovní akce. 

Rada města Chomutova projednala a schválila návrh na udílení  Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic pro občany,  kteří  se významným způsobem zasloužili o město Chomutov. Tento 
záměr  navrhla radě města Komise pro výchovu a vzdělávání. Rada města bude každoročně 
udělovat  toto  ocenění  osobám,  které  se  výrazným  způsobem  zasloužily  o  rozvoj  města 
v nejrůznějších oblastech  lidské činnosti.  Pro udělení  jsou schválena určitá  pravidla.  Cena 
může být udělena rovněž  in memoriam, předávat ji bude starostka či pověřený místostarosta 
při oficiálním ceremoniálu. 
 
 
Jednání Rady města Chomutova ze dne 2. května 2005
   
 Rada  města  se  zabývala  obecně  závaznou  vyhlášku  města  Chomutova, kterou  se 
upravují pravidla pro  pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný 
pohyb psů. Radní nakonec zprávu odložili  s tím, že požadují ještě zapracovat do vyhlášky 
veškeré  vznesené  podněty.  Důvodem požadované  úpravy  dosavadních  pravidel  je  novela 
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zákona o týrání zvířat  a zároveň požadavky občanů  na omezení rizika v případě ohrožení 
psem na veřejném prostranství.

Rada města projednala a schválila dotace na činnost v roce 2005  z rozpočtu města 
Chomutov  60  subjektům  do  výše  50 000  korun  a  dále  doporučila  Zastupitelstvu  města 
Chomutova schválit 7 žadatelům dotaci na činnost v letošním roce nad 50 tisíc korun.  Jedná 
se o sdružení AFK LOKO, TJ Sokol, jezdecký klub PZOO, TJ VTŽ a Železárny Chomutov, 
DDM Chomutov,  taneční  školu STARDANCE a  taneční  klub Beethoven  D.C.  Dotaci  na 
konkrétní projekty obdrží  14 žadatelů. 
 Rada města projednala informativní zprávu o činnosti komise životního prostředí za 
rok 2004 a schválila plán práce komise na rok 2005. Komise se za loňský rok sešla celkem 
osmkrát,  plán práce vycházel  z koncepce komise schválené Radou města  Chomutova.  Její 
členové  řešili  otázky  veřejné  zeleně,  odpadového  hospodářství  a  projednávali  aktuální 
problémy životního prostředí ve městě.  V plánu práce komise  v prvním pololetí roku 2005 je 
situace ohledně přípravy OZV o pohybu psů, problematika zelených ploch u nových staveb, 
plány  odpadového  hospodářství,  příprava  vyhlášení  soutěže  o  nejhezčí  zeleň  a  koncepce 
kvality ovzduší Chomutov – Jirkov.   
 Rada  města  schválila  předloženou  zprávu  ohledně Programu  obnovy  venkova 
Ústeckého kraje na rok 2005. Odbor rozvoje a investic města bude na základě mandátní 
smlouvy uzavřené s Krajským úřadem Ústeckého kraje zajišťovat ve spádovém území obce 
s rozšířenou působností administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje za úplatu ve 
výši 36 000 korun.
 Radní souhlasili s  použitím znaku města, který chce Všeobecná zdravotní pojišťovna 
umístit  na  pamětní mince.  Ty se  budou vydávat  pro pojištěnce  VZP při  jejich životních 
jubileích .
 
Jednání Rady města Chomutova ze dne 16. května 2005 :
 
 

Rada  města  schválila  a  vzala  na  vědomí  informativní  zprávu  o zápisech  dětí  do 
mateřských  škol.  V letošním  roce  není  stanoven  termín  zápisu,  jelikož  zápisy  na  všech 
mateřských školách  probíhají během celého roku. K 31. březnu letošního roku bylo ve 14 
mateřských školkách  zapsáno 1326 dětí, kapacita všech zařízení je 1509 dětí. 
 Rada  města  doporučila  Zastupitelstvu  města  Chomutova  schválit  návrh dohody  o 
partnerství  s italským  městem  Arenzano.  V první  fázi  půjde  o  výměnné  pobyty  dětí 
v oblasti vzdělávání a zároveň o kontakty v oblasti  kultury, sportu,  sociální sféry, v oblasti 
cestovního ruchu a podnikatelské činnosti.  Následně může mít toto partnerství  řadu dalších 
podob. Může zároveň přinést realizaci některých projektů podporovaných evropskými fondy, 
k nimž  je  nutná  spolupráce  zahraničních  subjektů.  Jedná  se  o  přirozený  vývoj  v duchu 
evropské  integrace,  o  navázání  neformálních  kontaktů  na  komunální  úrovni  s partnerem 
Evropské unie. 
 Radní doporučili Zastupitelstvu města Chomutova schválit poskytnutí peněžitého daru 
prostřednictvím Nadace ADRA na obnovu mateřské školy v Ban Kamala  v Jihovýchodní 
Asii. Město Chomutov obdrželo 26. dubna letošního roku peněžitý dar ve výši 1823,50  korun 
od dětí ze Základní školy na Zahradní v Chomutově, účelově určený na výstavbu mateřské 
školky v Thajsku. Finanční prostředky budou převedeny na účet Nadace ADRA na zmíněný 
projekt. Celková hodnota projektu činí 7 milionů korun, ADRA v České republice podpoří 
tento projekt 5 miliony korun. Město Chomutov projekt podpořilo peněžitým darem ve výši 
100 000 korun. 
 Rada  města  schválila  předložený  návrh sazebníku  pokut  za  porušení  zákona  o 
loteriích  a  jiných  podobných  hrách, na  úseku  provozu  výherních  hracích  automatů  a 

72



provozování  loterií.  V   něm  se  stanoví,  že  provozování  výherního  hracího  přístroje  bez 
povolení vydaného obcí se pokutuje částkou 100 000 korun. Když je provozování výherního 
přístroje  v rozporu  s vydaným povolením –  například  se  jedná  o  neuhrazený  poplatek  za 
přemístění  přístroje  do jiné provozovny,  může  být  uložena pokuta ve výši  20 000 korun. 
Pokuty se ukládají i v případě hry mladistvých do 18 let nebo při provozování tomboly bez 
vydaného povolení. 
 Radní schválili zápis do Kroniky města Chomutova za rok 2003. 

Rada města schválila vyhlášení soutěže o návrh loga města Chomutova pro laickou 
veřejnost  a  profesionální  výtvarníky z Chomutovska.  Rovněž  radní  schválili  výši  finanční 
odměny pro úspěšné tvůrce a  členy v hodnotící komisi. 
 Schválena byla i ocenění Cenou Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2005 osobnostem, 
které vybrala komise pro výchovu a vzdělávání. Na základě výzvy bylo ze strany organizací a 
občanů  města  Chomutova  zasláno  celkem  36  návrhů.  Komise  pro  podporu  občanských 
aktivit  předložila nominaci deseti lidí, z nichž třem bude cena udělena in memoriam. Cena se 
bude předávat  15. června letošního roku v prostorách radnice na náměstí 1. máje. 
 Na programu byla též  Koncepce rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do 
roku  2010,  která  obsahuje  celkem  58  doporučení.   Jedním  z nich  je  vytvoření  pracovní 
skupiny pro přípravu zřízení vysokého školství v Chomutově nebo o zpřístupnění školních 
hřišť neorganizované veřejnosti, zejména dětem a mládeži. 
  
 
Jednání Rady města Chomutova  ze dne  30. května 2005
 

Radní  města  Chomutova  doporučili  schválit prodej  areálu  Dopravního  podniku 
měst  Chomutova  a  Jirkova  a.s.  v Dolní  ulici.   Od  roku  2003,  kdy  se  v rámci 
restrukturalizace  přestěhoval  provoz  podniku  z areálu  v Dolní  ulici  na  Písečnou,  je  tento 
objekt  prázdný.  Představenstvo  společnosti  provedlo  vyhodnocení  3  došlých  nabídek  na 
odkup  areálu,  z nichž  pouze  2  odpovídaly  zadání.  Finanční  prostředky  získané  z prodeje 
areálu ve výši 12 milionů korun budou použity na urychlenou obnovu vozového parku.  
 Rada města  projednala  a  schvalila  podání  žádostí  o  dotace  na projekty Severního 
areálu  Ahníkovský  zámek  a  rekreační  zóny  Bezručovo  údolí.  Městu  Chomutov  byla 
poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na přípravu těchto projektů v celkové výši 
2,1  milionů  korun.  V současné  době  se  zpracovávají  projektové  dokumentace  a  další 
náležitosti nezbytné k podání žádosti o dotaci na realizaci těchto akcí. 
 Rada  města  schválila  převzetí  záštity  nad  9.  celostátním  setkání  automobilů  a 
schválila  bezúplatné  použití  znaku  města  Chomutova  na  propagačních  materiálech.  Akci 
pořádá  25.  června  Club  of  Classic  Cars,  uskuteční  se  na  Žižkově  náměstí  a  v areálu 
Kamencového jezera. Soutěžit se bude v kategorii klasických automobilů a motocyklů. 
 Rada města schválila uzavření návrhu  nájemní smlouvy s Fondem ohrožených dětí 
Praha za 1 korunu ročně s tím, že si organizace bude hradit energie,  a doporučuje ji schválit 
Zastupitelstvu města Chomutova. V prostorách Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou 
mládež a dospělé na Kamenné tak bude sídlit regionální středisko Klokánek. 
 Rada  města  projednala  návrh Závěrečného  účtu  města  Chomutova  za  rok  2004 
včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2004 a doporučila jej Zastupitelstvu 
města  Chomutova  schválit  bez  výhrad.  Rada  města  dále  doporučula  schválit  rozdělení  
zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2004 ve výši 40 609 478 korun 
s tím, že  40 milionů korun  se upotřebí do  investičních akcí na letošní rok a zbytek půjde do 
finanční rezervy města. Dluhová služba města je stále nulová, činí 0,09 %. 
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Jednání rady města Chomutova ze dne 13. června 2005
 

Rada města schválila uzavření smlouvy města s exekutorem Mgr. Dalimilem Mikou. 
Dosud mělo město smlouvy na provádění  exekucí k vymožení pohledávek a na provádění 
exekucí vyklizením bytů podepsané s JUDr. Jiřím Doležalem. Město bude využívat služeb 
obou exekutorů.
 Rada města vzala na vědomí návrh Městského ústavu sociálních služeb na převzetí 
aktivit Centra Šance.  Toto občanské sdružení, které se v denním režimu stará o mentálně 
postižené  dospělé  občany,  z ekonomických  důvodů  končí  činnost.  Převzetí  činnosti  pro 
MÚSS  znamená  zajistit  prostory  a  vhodné  podmínky  pro  jedenáct  zapsaných  klientů, 
s předpokládanou kapacitou od roku 2006 dvanáct klientů. Organizace toho dosáhne přijetím 
dvou pracovníků sociální  péče a včleněním provozu do uvolněných kanceláří  v prostorách 
Domova důchodců na Písečné. MÚSS nebude žádat město o navýšení rozpočtu. 
 Rada města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřídila ke dni 1. 1. 
2006 školské rady v základních školách  zřizovaných Městem Chomutov.  Školská rada je 
orgán  umožňující  zákonným  zástupcům  nezletilých  dětí,  zletilým  žákům  a  studentům, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Školské  rady v chomutovských  základních  školách  budou mít  šest  členů,  přičemž  třetinu 
členů v souladu se zákonem jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu 
pedagogičtí pracovníci dané školy. 

Rada města vzala na vědomí informaci o obchodní veřejné soutěži na prodej bývalého 
Závodního klubu železničářů v Jiráskově ulici (na snímku) a schválila záměr koupit ho za 
jednu korunu. Objekt  je  v majetku  státní  organizace  Správa  železniční  dopravní  cesty,  a 
protože od roku 1993 není využíván a ani patřičným způsobem udržován, je v současnosti 
v havarijním stavu. Majitel stanovil jeho prodejní cenu, která vychází ze znaleckého posudku, 
na 3 500 000 Kč.
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Jednání rady města ze dne 11. července 2005

Rada  města  schválila  realizaci  projektu Digitalizace  archivu.  Je  to  jeden  z cílů 
projektu  CAF,  do  kterého  je  městský  úřad  v Chomutově  zapojen.  Jedná  se  o  zpracování 
kvalitního informačního systému, ve kterém bude možné nalézt potřebné kvalifikované údaje 
o majetku města. Velký důraz je kladen na aktualizaci dat. Na zadání zakázky pro digitalizaci 
dat specializované firmě by však muselo město investovat více než 11 milionů korun. V rámci 
Operačního  programu na rozvoj  lidských zdrojů se  otevřela  ještě  jedna možnost.  V rámci 
grantových schémat se radnice zapojila do projektu, který uvažuje s celkovými náklady ve 
výši 700 tisíc korun. Dotace činí 85% - tedy 595 tisíc korun, z nichž město uhradí prostředky 
na mzdy dvou zaměstnanců a vybavení jejich kanceláří. Zbývajících 105 tisíc půjde z městské 
pokladny. Projektem se ušetří nejen peníze, ale vyřeší nezaměstnanost, město tak vytvoří dvě 
nová pracovní místa  pro postižené osoby.  Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dotaci, 
jeho  realizace  bude  ukončena  v červenci  2006.  Zároveň  Rada  schválila  zvýšení  počtu 
zaměstnanců městského úřadu ze stávajících 235 lidí o tři nové zaměstnance. 
 Rada města schválila cenu za ubytování v ubytovacím zařízení v ul. Dukelské  čp. 
1622 ve výši 15,10 Kč za metr čtvereční. Jedná se o dočasné ubytování v obytných buňkách, 
které  mají  rozměr  2,5  x  6  metrů.  Ubytovaní  si  zde  budou hradit  zálohy na  služby,  tedy 
spotřebu  elektrické  energie  a  spotřebu  vody.  Elektrickou  energii  v jednotlivých  obytných 
buňkách si musí ubytovaní zajistit sami u rozvodných závodů a tímto způsobem si zajistí i 
vytápění.  Rada města  rovněž schválila  uzavírání  smluv s nájemníky o ubytování  na dobu 
určitou jednoho roku.    

                            

            

V popředí místostarostové Ing. Kozák a Ing. Řehák při jednání o buňkách pro neplatiče
(v pozadí)
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 Rada  města  zhodnotila  výběrové  řízení  na prodej  areálu  čp.  4876 ul.  Kundratická 
v Chomutově. O  areál  bývalého  kina  Evropa projevili  zájem  dva  uchazeči.  Prvním  je 
občanské sdružení Kuprospěchu, jehož členové mají zájem vytvořit zde kulturní a sociální 
centrum.  Druhým  zájemcem  je  podnikatel,  který  chtěl  objekt  odkoupit,  zrekonstruovat, 
ponechat stávající knihovnu a vytvořit tu kulturní a společenské školící středisko. Rada města 
nakonec zrušila veřejné výběrové řízení na prodej objektu a jednomyslně schválila pronájem 
objektu občanskému sdružení Kuprospěchu na dobu neurčitou za cenu 1 Kč ročně. Objekt 
bude sloužit nejen jako kulturní a sociální  centrum, kde se bude provozovat nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež a další sociální služby, jako pracovní poradenství a ekovýchova, ale 
zároveň  jako  centrum neziskových  organizací.  Radní  přislíbili   finanční  podporu  celému 
projektu. 
 Rada  města  schválila finanční  příspěvek  občanskému  sdružení  Kuprospěchu  na 
festival s názvem Cumbajšpíl ve výši 10 000 korun. 
 Rada  města  projednala  záměr  zavedení systému  parkování  na  území  města a 
schválila základní teze systému parkování na území města a zadávací podmínky pro veřejnou 
soutěž s názvem „Investiční a provozní zabezpečení a organizace systému parkování na území 
města Chomutova.“  Po dopracování zadávacích podmínek bude vyhlášena veřejná  zakázka. 
Vzhledem  k rozsahu  problematiky  a  potřebě  systémového  řešení  v parkování  uchazeč 
předloží nabídku ve formě projektu, který by měl obsahovat nejen dopravní řešení a způsob 
uplatnění jednotlivých skupin parkujících,  ale i harmonogram jednotlivých etap projektu a 
další rozvoj systému parkování v Chomutově. 
 

Jednání Rady města Chomutova ze dne  22. srpna  2005 
 

Rada  města  vzala  na  vědomí  zprávu o  vyhodnocení  mimosoudního  vymáhání 
pohledávek.  V květnu loňského roku byla  podepsána mandátní  smlouva   na mimosoudní 
vymáhání pohledávek nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor 
města. Činnost agentury byla zahájena od června 2004 a  k vymáhání byly agentuře předány 
pohledávky v celkové výši 30 076 172 korun. V období od června 2004 do května 2005 byly 
agenturou vymoženy pohledávky ve výši 4 238 310, což je měsíčně 326 024 korun. 
 Radní schválili postup řešení situace domu čp. 1623 na Dukelské ulici  a poskytnutí 
náhradního  ubytování.  V domě  došlo  na  přelomu  loňského  a  letošního  roku  k několika 
požárům, jejichž důsledkem byla nutná demolice dvou jednopodlažních částí domu se  4 byty. 
V květnu  letošního  roku  byl  proveden  statický  průzkum  celého  objektu.  Na  základě 
skutečností zjištěných místním šetřením bylo statikem konstatováno, že provedení oprav by 
bylo  značně  nákladnější  než  provedení  demolice.  Na  základě  těchto  skutečností  proto 
navrhnul odbor správy majetku města postupně celý objekt vyklidit a následně jej zbourat. 

Rada  města vzala  na  vědomí  nabídku  společnosti  New  Block  s.r.o na  výstavbu 
bytového  domu v ulici  Lipská u  kina  Oka  a  doporučila  Zastupitelstvu  města  schválit  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní 
moci do jednoho měsíce po kolaudaci stavby. Financování stavby bude provedeno formou 
investora se společností New Block. Městu společnost garantuje počátek realizace projektu 
výstavby zhruba v listopadu 2005, kdy mohou začít první zemní práce.  

Rada  města  souhlasila  s realizací  projektu Rekonstrukce  multifunkční  sportovní 
haly v případě  získání  dotace.  Projekt je zpracován ve spolupráci  s partnerským městem 
Annaberg  a  je  připraven  k podání  v rámci  programu  Interreg  IIIA  v roce  2006  –  2007. 
V rámci projektu by se měly v chomutovské sportovní městské hale vybudovat  bezbariérové 
vstupy,  zrekonstruovat šatny,  vzduchotechnika a stávající  zastřešení.  Celkové náklady činí 
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8.250.000. Je možno získat dotaci 75 procent, což činí 6.187.500, vlastní náklady města by 
byly  2.062.500. V zařízení by se tak uspořilo ročně na energiích více než 200 tisíc korun. 
 Radní města projednali žádost kapelníka  Hornického dechového orchestru Josefa 
Zástavy a schvalují poskytnutí příspěvku orchestru ve výši 10 000 korun. Ty budou použity 
na zakoupení pokrývek hlavy k historickým uniformám. Orchestr byl pozván v letošním roce 
na několik výměnných  koncertů do Annaberg Buchholz a pravidelně zajišťuje akce města 
Chomutova,  například  koncerty  dechových  hudeb  v městském  parku  či  přehlídky 
mažoretkových skupin.  
 Rada  města  Chomutova  schválila  z finančních  prostředků  Rady  města  poskytnutí 
příspěvku na akci Řopík 2005 (pořádají kluby vojenské historie) ve výši 40  000 korun.  

 

         

Členové Klubu vojenské historie z Chomutova jsou aktivní při řadě společenských akcí ve 
městě, na snímku před vypálením  čestné salvy při uctění památky obětí 2. světové války

 Jednání Rady města Chomutova ze dne  5. září 2005 
 

Radní  města  schválili  starostce  města  zahraniční  služební  cestu  na setkání 
evropských  samospráv  v Barceloně  konaném  ve  dnech  15.  až  18.  září  letošního  roku. 
Uvedené forum souvisí s přípravou projektu metropolitní sítě v Chomutově, proto je vhodná 
účast zástupce města na zmíněném setkání. 
 Radní  doporučili  Zastupitelstvu  města  schválit  realizaci  a  financování  akce 
„Odpadové hospodářství v příhraničí“  v  případě získání dotace na tento projekt. Ten byl 
v červnu letošního roku podán do programu INTERREG IIIA. Celkové náklady projektu činí 
1,4 milionů korun,  z nichž by město Chomutov investovalo do realizace  350 000 korun, 
pětasedmdesát  procent  by  tvořila  dotace.  Realizace  projektu  se  plánuje  v roce  2006, 
partnerem  Chomutova  je  město  Annaberg-Buchholz.  Záměrem  projektu  je  nakoupení 

77



kontejnerů na třídění  odpadů zhruba za  1 milion  korun,  příprava  a  tisk letáků  o nutnosti 
třídění, besedy s dětmi a občany města na toto téma a workshopy s partnerským městem. 
 Rada města pověřila starostku Ivanu Řápkovou rozhodováním o partnerstvích města 
s jinými subjekty, která nezatíží rozpočet města. Město Chomutov bývá oslovováno různými 
organizacemi, ať už se jedná o neziskové organizace nebo organizace zřízené městem či další 
subjekty,  k zapojení do partnerství v projektech. Jedná se o návrhy na partnerství finanční, 
kdy jsou po městu požadovány finanční prostředky na činnosti, které město hradí, a zároveň 
návrhy na partnerství s nefinanční formou, kdy se jedná o morální podporu projektu, který 
může být pro město přínosem. 
   
  
Jednání Rady města Chomutova ze dne  12. září 2005 

Většina důležitých bodů tohoto jednání byla poté schválena zastupitelstvem, proto se o 
nich podrobněji zmiňuji až v kapitole o činnosti toho nejvyššího orgánu města.   

Za zmínku jistě stojí  výběr loga města Chomutova,  kterým se zabývala pracovní 
skupina rady s udělením zvláštní ceny komise za výtvarné provedení návrhu loga. K červnu 
letošního  roku bylo  na  úřad  zasláno  celkem 47 návrhů od  firem,  ale  i  laické  veřejnosti. 
K návrhům  se  vyjadřovali  také  odborníci  PhDr.  Jitka  Vysekalová  a  prezident  České 
marketingové společnosti, Mgr. Milan Knotek. 

Rada  města  schválila  výběr  zhotovitele  na  obnovu  ulic V.  Nezvala  a  ulice 
Kosmonautů v Chomutově a výběr zhotovitele na rekonstrukci ulice Adámkova.  
 Rada města  souhlasila  s navrženým postupem péče o lavičky  ve městě  a pověřila 
odbor  správy  majetku  města  návrhem  na  odstraňování  nevhodných  laviček  a  zároveň 
návrhem na instalaci nových laviček a zahrnutím jejich nákupu do plánu investic. 
 Rada  města  projednala  problematiku  petice  od  občanů z domů  v ulici  Tomáše  ze 
Štítného  a  v ulici  Krokově  a  předložila  tuto  záležitost  k projednání  Zastupitelstvu  města 
Chomutova. Petice požadovala zrušení nonstop baru U hada, zajištění včasného ukončování 
akcí  na Letním kině  a  zrušení  venkovního grilu  a  udírny restaurace  z důvodu obtěžování 
zplodinami a zápachem.  Starostka města kontaktovala obě strany daného sporu. Smyslem 
setkání měl být pokus společně najít cestu k dohodě.  Z hlediska přestupového zákona nelze 
postihovat hlučící hosty nebo provozovatele restaurace, ale pouze konkrétní fyzické osoby, 
pokud se  je  podaří  ustanovit  coby přestupce.  K tomu  je  zapotřebí  více  svědků,  případně 
měření hluku. 
  
 Jednání Rady města Chomutova ze dne 3. října 2005
 
 

Rada města projednala a vzala na vědomí informativní zprávu o lesích na území obce 
s rozšířenou působností – Chomutov. Ve zprávě je uvedena druhová skladba dřevin v oblasti 
Krušných hor, vlastnické vztahy a lesy ve vlastnictví měst a obcí, hovoří se zde o škodách 
způsobených v lesích a o ochraně lesa před škodami způsobenými zvěří. Ve správním území 
obce s rozšířenou působností Chomutov je celkem 77 katastrálních území o celkové výměře 
48 612 ha. Z toho se nachází v 72 katastrálních územích lesní pozemky o celkové výměře 19 
425 ha, lesnatost území je téměř 40 procent. Nejvyšší lesnatost má území Načetín I. Město 
Chomutov je vlastníkem 2 875 ha lesních pozemků na 17 katastrálních územích. Ve správním 
území obce s rozšířenou působností Chomutov je čtrnáct obcí, které jsou vlastníky lesních 
pozemků. 
 Radní  města  si  prohlédli  technické  zázemí Městských  lázní  v Chomutově. Toto 
zařízení  oslavilo  1.  října  pětadvacet  let  od  zahájení  provozu.  Za  tuto  dobu mělo  zařízení 
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celkem tři provozovatele,  tím nynějším je Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. Ze 
statistik od roku 2001 vyplývá, že městské lázně navštíví ročně zhruba 180 tisíc návštěvníků. 
Pořádají se tu rovněž významné akce, jako je mistrovství republiky v plavání, plavecká liga 
základních škol, akce Chomutovský plaváček, turnaje podvodního ragby, soustředění plavců 
z ČR i zahraničí a další. Ceny vstupného se od roku 2000 zvedly u dospělé osoby o deset 
korun na stávajících 35 Kč a u dětí do šesti let o 5 korun na stávajících 20 Kč. V loňském roce 
se tu provedla částečná oprava havarijního stavu úpravny vody a výměna ventilů  sprch u 
bazénu, letos se zrealizovala oprava ohříváren v pánských a dámských sprchách u bazénu a 
pořídily  se  nové  plavecké  dráhy  pro  sportovní  činnost.  V příštím  roce  plánuje  Správa 
sportovních zařízení opravu výměníkové stanice a přepojení na přímého dodavatele tepla a 
vznik rekuperační jednotky. 
 

Jednání Rady města Chomutova  ze dne 17. října 2005
  

Rada města projednala a schválila návrh dalšího postupu privatizace bytového fondu 
v majetku města Chomutova. V návrhu jsou předloženy domy, které jsou nyní navrženy ještě 
do  prodeje  a  nebo  ty,  které  by  se  měly  dodatečně  ještě  schválit.  Důvodem prodeje  jsou 
například vysoké náklady na nezbytné opravy, v některých případech problémoví nájemníci 
s dluhy a domy samostatně  stojící.  Město si  ale  chce  ponechat  objekty,  kde jsou s byty  i 
nebytové prostory, u kterých má město značné výnosy, dále pak objekty, které tvoří ucelený 
komplex.  Odbor  správy  majetku  města  navrhuje  ponechat  si  domy  v Palackého  ulici,  u 
kterých  lze  požadovat  při  novém  přidělení  bytu  vyšší  smluvní  nájemné.  Také  lze 
předpokládat, že po případném přijetí zákona o nájemném, je v těchto domech větší možnost 
při úpravě nájemného u stávajících nájemců.  V rozptýleném bytovém fondu by tak městu 
zůstalo přibližně 600 bytových jednotek.
 Rada města schválila výši úhrady za denní pobyt svěřenců v Ústavu sociálních služeb 
na Písečné a to na základě převzetí aktivit centra Šance pod Městský ústav sociálních služeb. 
Úhrada za denní pobyt pro dospělé osoby činí 39 korun na osobu denně a pro mládež za 35 
korun na  osobu za  den.  Úhrada  za  stravné  byla  stanovena  na  35  korun denně.  Dále  byl 
vymezen účel organizace a její hlavní činnosti, což je poskytování služeb sociální péče pro 
mentálně postiženou mládež a dospělé osoby v režimu celoročního provozu Městského ústavu 
sociálních služeb.  
 Rada města schválila výběr zhotovitele na investiční akci Bezručovo údolí – I. etapa 
vybudování  cyklistických  stezek, kterým  je  společnost  Silnice  Žatec.  Na  akci,  která  si 
vyžádá více než 4 miliony korun, získalo město finanční prostředky z programu INTERREG 
III A. V první etapě by se měl vybudovat úsek 1460 metrů cesty a propojit tím část úseku od 
Chomutova směrem k I. mlýnu. Cyklistickou stezku by využili nejen cyklisté, ale i sportovci 
při jízdě na kolečkových bruslích. 
 Rada  města  rozhodla  o  výběru  zhotovitele  na rekonstrukci  parku  u  Okresního 
soudu v Chomutově, kterým je společnost ABC Chomutov s.r.o. Stavební práce začnou ještě 
v letošním roce. Zhruba do  května 2006 tu vznikne nový park s dvěma kašnami. Park bude 
sloužit nejen k odpočinku, ale také ke vzdělávání. Bude zde totiž vybudována minibotanická 
zahrada, kde se návštěvníci budou moci seznámit s flórou Krušnohoří. Uskutečnil se již  první 
workshop, ve kterém si v rámci společného projektu vyměnili podněty a informace odborníci 
z oblasti  životního  prostředí  z Chomutova  i  ze  sousedního  partnerského  města  Annaberg 
Buchholz.  Nad projektovým návrhem  odborníci poprvé nastínili návrhy na vznik botanické 
zahrady. Konkrétní návrhy na výsadbu flory v této lokalitě, kde by neměly chybět rostliny 
Krušnohoří, pak předloží odborníci na dalším setkání, které se uskuteční počátkem příštího 
roku.  Celá akce vyjde na  5 621 000 korun, město však zaplatí jen přibližně 1,4 milionu. 
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Zbytek pokryjí „evropské“ peníze z programu INTERREG IIIA. Na obnovu parku zpracoval 
již před třemi lety ateliér  AGV z Ústí nad Labem a zahradní architektka Anna Grünerová 
projekt. Ta se snažila dodržet historickou linii. 

          

Současná podoba nepříliš udržovaného parku za okresním soudem.

 Rada města schválila úpravu nájemních vztahů k objektu čp. 5520 v ulici Tomáše ze 
Štítného v areálu golfu na Kamencovém jezeře. Zdejší podnájemník chce v rámci využití 
objektu v zimních měsících zrealizovat přístavbu objektu a vytvořit tak prostor pro umístění 
dvou golfových trenažérů.  V současné  době  připravuje žádost  na  dotační  titul  grantového 
schématu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele 
v cestovním ruchu.    

Rada města  Chomutova projednala a schválila plán zimní údržby na období roku 
2005 – 2006. Plán mimo jiné obsahuje seznam místních komunikací v pořadí důležitosti jejich 
sjízdnosti.

 
Jednání Rady města Chomutova  ze dne 7. listopadu 2005:
 
 

Rada města Chomutova rozhodla o stanovení další místnosti pro konání slavnostních 
obřadů. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají na starobylé radnici na nám. 1. máje 
v Chomutově  rozsáhlé  stavební  úpravy  na  nové  zasedací  místnosti  pro  zastupitele  a  na 
vybudování bezbariérového výtahu v této budově, je vhodné využívat po dobu rekonstrukce 
místo zdejší obřadní síně v přízemí budovy jiné důstojné prostory. Vybrán byl secesní salonek 
v Městském divadle v Chomutově. 
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Rada  města  projednala návrh  rozpočtu  města  Chomutova  pro  rok  2006  a 

doporučila  jej  zastupitelům  ke  schválení. Objem  rozpočtu  města  a  na  něj  napojených 
městských  organizací  pro rok 2006 činí  837 514 000 korun.  Rozpočet  byl  sestaven jako 
vyrovnaný  se  stejným  objemem  příjmů  a  výdajů.  Navržený  rozpočet  splňuje  podmínky 
programového  prohlášení  koaličních  zastupitelů.  Rozpočet  je  provozně přebytkový  (běžné 
příjmy  převyšují  běžné  výdaje  o  87  323  000  korun.)  Ve  výdajové  části  rozpočtu  je 
zapracovaná  finanční  rezerva  a  o  výši  57  723  000.  Investiční  výdaje  pro  rok  2006  jsou 
plánovány minimálně ve výši rozpočtů minulých let 
 Radní schválili návrh smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na dotaci na 
zpracování Územního programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 
pro města Chomutov a Jirkov. Podepsáním smlouvy se Státní fond životního prostředí ČR 
zavázal poskytnout dotaci ve výši 60% nákladů, což je 474 000 korun. Je zpracován společný 
Program zlepšení kvality ovzduší. Zpracovatelem je firma ASCEND, s.r.o., která postupuje 
v souladu  se  zákonem o  ochraně  ovzduší  a  respektuje   požadavky zákona  o  hospodaření 
s energií.  Závěry  programu  budou předloženy ke  schválení  zastupitelstvům obou města  a 
stanou se podkladem pro aktualizaci Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov. 
Pokud  budou  opatření  na  zlepšení  kvality  ovzduší  zařazena  do  Programového  dodatku 
Ústeckého kraje, je reálná možnost čerpání dotačních titulů na jejich realizaci. 
 Rada  města  jmenovala  dvaadvacet  členů školské   rady. Jedná  se  o  orgán  školy 
umožňující  zákonným způsobem zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 
ale i  pedagogickým pracovníkům školy,  zřizovateli  a dalším osobám podílet  se na správě 
školy. Zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna 2005, stanovuje zřizovateli povinnost zřídit na 
každé základní,  střední a vyšší  odborné škole  školskou radu. Třetinu členů rady jmenuje 
zřizovatel,  třetinu  volí  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  a  zletilí  studenti  a  třetinu  volí 
pedagogičtí  pracovníci  dané školy.  Město je zřizovatelem 11 škol, kde musí k lednu 2006 
školské rady vzniknout. Rada by měla zasedat nejméně dvakrát do roka  a její funkční období 
je stanoveno na tři roky. Má možnost vyjadřovat se například k výroční zprávě dané školy, ke 
vzdělávacím programům, schvaluje školní řád a jeho změny,  projednává inspekční  zprávy 
České školní inspekce nebo podává podněty řediteli a zřizovateli školy. 
 
 
Jednání Rady města Chomutova ze dne 15. listopadu 2005 
 
 

Rada  města  Chomutova  schválila  poskytnutí náhradních  bytů  pro  nájemce 
v Dostojevského ulici  čp.3925 v Chomutově a  to  díky neustále  zhoršujícímu  technickému 
stavu tohoto domu. Na základě posouzení statika je bydlení v domě nebezpečné.  Dle návrhu 
sanačních  opatření  je  nutné  provést  podchycení  obvodové  zdi  mikropilotami  svázanými 
železobetonovým trámem, dále pak rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace.  Nájemníci 
byli seznámeni s tímto stavem a bylo jim zajištěno náhradní ubytování, které je s ohledem na 
situaci nejvhodnějším řešením. Poskytnutí náhradních bytů se týká 9 rodin. 
 Rada  schválila  uzavření  smluvního  vztahu  na ukládání  komunálního  odpadu 
oprávněnou stranou – Technickými  službami  města  Chomutova  v roce  2006 se  skládkou 
Tušimice a.s. pro uplatnění množstevní slevy na množství 11 000 tun odpadu a více za cenu 
668,90 Kč za tunu včetně DPH. Jedná s o navýšení celkové ceny ze stávajících 651,10 korun 
z roku 2005. Radní zároveň schválili  uzavření smluvního vztahu s Podnikem služeb Jirkov 
s.r.o. o odstranění a využití odpadu na množství 3800 tun při uplatnění slevy rovněž za cenu 
668,90  korun  za  tunu  včetně  DPH.  Oproti  letošnímu  roku  bude  tato  cena  navýšena  ze 
stávajících 657 korun. 
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 Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Chomutova z roku 2005 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, kterou se novelizuje předchozí vyhláška. Navržená výše 
poplatku 424 korun je o 2 Kč vyšší než sazba v letošním roce. Tato částka se skládá ze sazby 
A – což jsou náklady obce na provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 250 
Kč a ze sazby B – náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši 173,90 
korun. 
 
 
Činnost Zastupitelstva města 

Jednání Zastupitelstva města dne 31. 1. 2005

Na základě doporučení rady města zastupitelstvo schválilo sloučení  dvou zvláštních 
škol a  to  v ul.  17.  listopadu 4728,  a  v Husově ul.  č.p.  10,  do  školní  budovy v ul.  17.  
listopadu ke dni 31. 8. 2005.

Zastupitelé rovněž schválili doporučené prodejní ceny pozemků z majetku města. 
Město je rozděleno podle atraktivnosti pozemků do několika pásem a to následovně:
Centrální zóna – 1. pásmo (náměstí)................... 2.500,- Kč/m2 

Centrální zóna – 2. pásmo (nejbližší okolí náměstí – ul. Ruská, Revoluční, Nerudova, okolí 
Prioru a Armabetonu)..... 2.000,- Kč m2

Smíšená obytná zóna – 1. pásmo (např. ul. Klostermannova, 28. října, Vršovců)....... 1.000,- 
Kč/m2

Smíšená obytná zóna – 2. pásmo (např. ul. Beethovenova, Čechova, okolí Nemocnice, sídliště 
Kadaňská spodní část, Březenecká v okolí „experimentů“, Jiráskova v okolí Luny, pozemky 
za kinem OKO, kolem MěÚ a Delvity) ...............350,- Kč/m2

Smíšená obytná zóna – 3. pásmo (sídliště u Jitřenky, pozemky navazující na bývalý pivovar – 
Vinohradská ul, všechny areály škol, Cihlářská ul., Nové spořice, okolí KaSS) ... 350,- Kč/m2

Čistá obytná zóna – 1. pásmo (ulice u parku – Čelakovského, 
Vaníčkova,Guttenbergova)........... 350,- Kč/m2

Čistá obytná zóna – 2.  pásmo (ul.  Gorkého, Pionýrů,  Holečkova,  Prokopova, U Větrného 
mlýna, Čermákova, Alešova, pozemky v ulicích u jezera, Domovina) ............. 350,- Kč/m2

Čistá obytná zóna 3 (pozemky v ul. Lipská, Kostnická u RD) ...........350,- Kč/m2

Sídlištní zóna – 1. pásmo (sídliště za Mosteckou ul. – K. Buriana, Selská) ..........250,- Kč/m2

Sídlištní  zóna  –  2.  pásmo („stodoly“  u  Nemocnice,  okolí  kina  Evropa,  nákupní  středisko 
Bohemia,  sídliště  M. Kopeckého,  Komenského,  sídliště  Tomáše  ze  Štítného,  u  Moniky – 
zadní Vinohrady, sídliště Zengerova, Kostnická) .... 250,- Kč/m2 
Sídlištní zóna – 3. pásmo (sídliště zahradní, Písečná, Kamenná, Březenecká) .......150,- Kč/m2

Živnostenská zóna – 1. pásmo (areál TSMCH, RESTAMO, areál Povodí Ohře, bývalý areál 
DP v ul.  Dolní,  pozemky po stranách  ul.  A.  Muchy,  odstavná  parkoviště  u  bývalé  VTŽ, 
stadion ploché dráhy) .......... 250,- Kč/m2

Živnostenská  zóna  –  2.  pásmo  (Dukelská  ul.,  areál  TSmCh  U  Větrného  mlýna,  hřbitov, 
vojenský areál, areál autoškoly) ... 250,- Kč/m2

Průmyslová zóna – 1. pásmo (areál bývalé VTŽ, bývalého ŽJF, areál teplárny, dnes Actherm, 
areál bývalého dolu J. Žižky, vlakové nádraží ČD, areál masokombinátu) ........ 250,- Kč/m2

Průmyslová zóna – 2. pásmo .... 250,- Kč/m2

Rekreační  zóna  –  1.  pásmo  (tenisový  areál,  Bezručovo  údolí,  městský  park,  park  nám. 
TGM) ..... 250,- Kč/m2
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Rekreační  zóna  –  2.  pásmo  (areál  Kamencového  jezera,  zahrádkářské  kolonie  zadní 
Vinohrady,  Průhon, Mír u Nemocnice,  zahrádky na Zátiší,  sady na Zátiší,  PZOO, park na 
náměstí Dr. Beneše) ..... 250,- Kč/m2

Ostatní plochy  - lesy, zeleň (pole za ZK Zadní Vinohrady směrem k Otvicím, volejbalový 
areál  v Bezručově  ul.,  snešená  trať  ul.  Blatenská,  dnešní  průmyslová  zóna  Severní  pole, 
rekultivované pozemky Pražské pole, ZK Třešňovka, ZK u masokombinátu) ..250,- Kč/m2 
Ostatní  plochy  (vodní  plochy,  močály,  skládky  –  vodní  plocha  Kamencového  jezera, 
Otvického rybníku, vodní plochy v okolí zooparku – 100,- Kč/m2.

Poté se zastupitelé zabývali plánem investičních akcí pro tento rok (podrobně uvádím 
v kapitole o městském úřadu, činnost odboru rozvoje a investic).

Zastupitelé  také  schválili  projekt prevence  kriminality  s názvem  Partnerství. 
V minulosti  se  město  Chomutov  již  devětkrát  zapojilo  do  Komplexního  součinnostního 
programu prevence kriminality na místní úrovni. Doposud získalo od Ministerstva vnitra ČR 
na přidělených dotacích více než 10,5 miliónů korun. Nový program má název Partnerství a 
jeho cílem  je  realizovat projekty, které by měly ovlivnit nepříznivou bezpečnostní situaci 
v obci. Město letos zpracovalo projekt rozšíření stávajícího kamerového systému na sídlišti 
Kamenná a Písečná.  Celkové náklady na projekt činí 1,669.558 korun. Podmínkou je i nadále 
desetiprocentní účast města na financování projektu, což je 166.956 korun. 

Zastupitelé pomohli občanskému sdružení Naděje půjčkou 50 tisíc korun překlenout 
dobu,  než  získá  dotaci.  Schválen  byl  dar  nadaci  ADRA na zřízení  mateřské  školy v Ban 
Kamala (jedná se o konkrétní způsob pomoci města Chomutova oblasti v jihovýchodní Asii 
postižené ničivou vlnou tsunami).

Zastupitelé dále schválili  záměr společnosti  Amadeus CV a.s. se sídlem v Praze ve 
věci výstavby centra obchodu a služeb a  nového zimního stadionu.  Rada města dostala za 
úkol informovat zastupitele o dalších jednáních v této věci. 

Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne  21. března  2005:
 

Vedle  celé  řady  majetkoprávních  záležitostí  a  úprav  rozpočtu  města  uvádím  pro 
zajímavost rozdělení financí podporovaným sportům. Celkem se rozdělovalo  9,120 tis. Kč. 
Zastupitelé přitom brali v potaz finanční náročnost jednotlivých sportů, republikové zařazení 
do soutěží i diváckou sledovanost. Klub ledního hokeje Chomutov tak získal 4 milióny korun, 
Fotbalový klub Chomutov 1,5 miliónů korun, Basketbalový klub ASK 1,400.000 korun, oddíl 
softbalu  Sportclub  80  Chomutov   340  tis.  korun,  oddíl  kanoistiky  240  tis.  korun,  oddíl 
plavání TJ Slavie Chomutov 340 tis. korun, oddíl zápasu ASK Valzap 790 tis. korun, oddíl 
judo TJ VTŽ  170 tis.  korun a SK Chomutov 340 tis. korun. 
 Zastupitelé  projednali  dostavbu  Žižkova  náměstí  a  schválili  odprodat dotčené 
pozemky  v rozsahu  nabídky  investičních  příležitostí  pražské  společnosti  HUTS 
DEVELOPMENT s.r.o.  Město v rámci nabídky zveřejnilo záměr zástavby Žižkova náměstí, 
předloženy  byly  dvě  nabídky.  Vybraná  společnost  se  doposud  zabývala  projektem  a 
výstavbou nákupních středisek a bytových projektů například v Opavě, Orlové v Praze nebo 
Mostě. Její návrh se jeví příznivě pro určenou lokalitu. Ve studii se uvažuje o podzemním 
parkovišti. V přízemí stavby budou obchody, v prvním patře služby a byty, druhé a třetí patro 
bude rovněž sloužit pro byty. Bytový blok je situován podél nábřeží Chomutovky. Plánuje se, 
že stavba potrvá 28 měsíců. 
 Zastupitelé  schválili  harmonogram  sloučení  zvláštních  škol  ve  městě  do  jedné 
budovy, kdy je například třeba zajistit   dopravní obslužnost pro dojíždějící žáky či provést 
stavební úpravy na škole v ul. 17. listopadu. Poté zastupitelé schválilo předloženou koncepci 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Chomutově do roku 2010. Materiál je společným 
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dílem členů Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Chomutova a podává ucelený 
přehled o fungování výchovně vzdělávací soustavy a dalších subjektů, které se podílejí na 
vzdělávání  či  výchově  dětí,  mládeže  dospělých  ve  městě.  Zároveň  jsou  zde  obsažena  
takzvaná koncepční doporučení, kam lze vývoj ve vzdělávání ve městě směřovat. Materiál byl 
měl být do budoucna  podroben odborné diskusi a případně se novelizovat. 
 Zastupitelé schválili studii stavebních úprav a interiéru  zasedací síně Městského 
úřadu na starobylé radnici v Chomutově. Rekonstrukce vyjde na 6 195 000 korun. 

Zastupitelé  schválili  podání  žádosti  o  dotaci  na činnost  terénního  sociálního 
pracovníka ve výši 121 000 korun a to od 1. dubna do 31. prosince roku 2005.  Rada vlády 
ČR pro záležitosti  romské komunity vyhlásila  1.  kolo programu Podpory terénní sociální 
práce,  který  je  určen  na výdaje  se  zajištěním a  realizací  terénní  sociální  práce  v sociálně 
vyloučených  komunitách.  V loňském  roce  vykonávaly  tuto  činnost  terénního  sociálního 
pracovníka  při  MěÚ  Chomutov  dvě  pracovnice.  Jejich  každodenní  působení  v rodinách 
přispělo  ke  zlepšení  situace,  proto  se  město  přiklonilo  v opětovnému  podání  žádosti 
v letošním roce. Tentokrát  se jedná pouze o jednoho sociálního pracovníka, jehož prvořadým 
úkolem bude zajišťování poradenství a pomoci při vyřizování potřebných dokladů na úřadech, 
spolupráce se školami, kam dochází děti klientů a samostatný výkon sociálních agend v péči o 
rodinu, děti a společensky nepřizpůsobivé občany z romské komunity. 
 Zastupitelé města Chomutova se připojili  k výzvě  obce Horního Jiřetína,   aby se 
vlivem těžby uhlí nebouraly další obce v Krušnohoří. 

 
 Mimořádného jednání zastupitelstva ze dne 2. května 2005
 

Mimořádné  jednání  zastupitelů  bylo  svoláno  na  výzvu  ředitelky  Krajského  úřadu 
Lydie Šťastné.  Na programu jednání byl zánik mandátu členů zastupitelstva města, který se 
týká  členů zastupitelstva města Chomutova MVDr. Přemysla Rabase a Mgr. Miloše Zelenky 
(ředitelé  organizací  zřízených  městem  a  to  konkrétně  Podkrušnohorského  zooparku  a 
Základní školy v ul. Heyrovského).  Zastupitelstvo města nakonec schválilo přerušení jednání 
o tomto bodu  do doby,  než Ústavní soud ČR rozhodne o tom, zda novela zákona o střetu 
zájmů je či není v rozporu s ústavním pořádkem. Tato taktika, kdy se zastupitelé postavili za 
své kolegy, kteří by najednou nyní, uprostřed volebního období měli opustit své mandáty, se 
vyplatila. Ústavní soud totiž nakonec kontroverzní novelu zákona zrušil.    

Jednání zastupitelstva ze dne  6. června 2005
 
 
 Zastupitelstvo  města  schválilo  obecně  závaznou  vyhlášku,  kterou  jsou  stanoveny 
školské obvody základních škol zřízených městem Chomutov. Tuto povinnost přinesl nový 
školský zákon. Vyhláška stanovuje devět  školských obvodů pro devět základních škol  a 
nevztahuje se na školy, které uskutečňují vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu 
pro žáky se zdravotním postižením, a školy zřizované jinými zřizovateli.

Z celé řady majetkoprávních a finančních záležitostí schválilo zastupitelstvo například 
nákup   mobilní  kompletní  střechy s plachtou  nad  jeviště  a  zajištění  této  platby  z finanční 
rezervy pro Správu kulturních zařízení Chomutov s.r.o. ve výši 738.501 Kč. Rozdělovaly se 
rovněž dotace různým společenským a sportovním organizacím na jejich činnost v letošním 
roce.   AFK  LOKO  Chomutov  tak  získal  90 tis.  Kč,  TJ  SOKOL  Chomutov  80 tis.  Kč, 
Jezdecký klub PZOO 70 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov 
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290 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 120 tis. Kč, Taneční škola STARDANCE Milady Zelenkové 
60 tis.  Kč, Taneční klubu Beethoven D. C. 60 tis.  Kč, Sportclub 80 Chomutov 60 tis.  Kč, 
z toho 40 tis. Kč oddíl moderní gymnastiky a 20 tis. Kč oddíl ASPV.
 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo uzavření dohody o partnerství s italským 
městem Arenzano. V prvních fázi by partnerství mělo především podobu výměnných pobytů 
dětí a kontaktů v oblasti kultury, sportu a sociální sféře. Následně může nabýt řady dalších 
podob.  Partnerství  může  mimo  jiné  přinést  realizaci  některých  projektů  podporovaných 
evropskými fondy, k nimž je nutná právě spolupráce zahraničních subjektů. 
          

Jednání Zastupitelstva ze dne  20. června 2005
 

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Policie ČR obvodního ředitelství o bezpečnostní 
situaci na území okresu Chomutov za rok 2004.  Ze statistických údajů vyplývá, že došlo 
k mírnému poklesu trestných činů oproti předchozímu roku, zvyšuje se rovněž objasněnost 
trestné činnosti.  Nejzatíženějšími útvary v rámci nápadu trestné činnosti  jsou  Chomutov a 
Jirkov. Oblasti prevence se věnuje stále větší pozornost, uskutečnilo se 42 besed a přednášek, 
policisté  se  spolupodíleli  na  16  akcích.  Okres  Chomutov  byl  zařazen  pro  rok  2005  do 
pilotního projektu zavádění informačního systému evidence trestního řízení. 
 Zastupitelstvo  města  Chomutova  vydalo  s účinností  od  1.července  letošního  roku 
obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním poplatku  ze  vstupného.  Pro  podporu  rozvoje 
kulturních akcí ve městě se ruší místní poplatky ze vstupného při koncertech a uměleckých 
vystoupeních, tanečních kursech a kursech společenské výchovy, na výstavách, vernisážích, 
na  akcích  pořádaných  pro  děti,  při  artistických  produkcích  a  cirkusech  a  při  módních 
přehlídkách. Místní poplatky zůstanou u akcí se vstupným  jako jsou prodejní a reklamní akce 
a vybrané komerční  kulturní akce (diskotéky,  taneční zábavy,  plesy).  V předložené novele 
vyhlášky  je  navíc  zjednodušena  a  sjednocena  ohlašovací  povinnost  pořadatele  akce a 
zjednodušen postup při vyúčtování poběhlých akcí,  dále je sjednocena sazba poplatku pro 
všechny zpoplatněné komerční akce na  20 %. 
 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo Závěrečný účet města Chomutova za rok 
2004 včetně  závěrečné  zprávy  o kontrole  hospodaření  za  rok  2004.  Jedná  se  o  jeden 
z nejdůležitějších  dokumentů  města,  který  popisuje  jeho  ekonomiku  a  hospodaření. 
prostředků.  Zastupitelé  zároveň  schválili  rozdělení  zlepšeného  hospodářského výsledku 
Města Chomutova za rok 2004 ve výši 40 609 478 korun s tím, že  40 milionů korun  se 
upotřebí  do  investičních  akcí  na  letošní  rok  a  zbytek  půjde  do  finanční  rezervy  města. 
Dluhová služba města je stále nulová, činí 0,09 %. 
 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo bezúplatný převod klavírů, které město 
Chomutov zakoupilo pro Základní uměleckou školu T.G. Masaryka v Chomutově. Jedná se o 
čtyři klavíry po dvou stech tisících korunách, tedy o majetek v celkové výši 800 000 korun. 
Převod klavírů pro ZUŠ bude řešen darovací smlouvou. 
 

 Jednání Zastupitelstva ze dne 26. září 2005

V úvodu jednání  vyslechli  zastupitelé  pravidelnou informaci  ředitele  Nemocnice o 
jejím hospodaření. Tuto organizace sice řídí přímo Krajský úřad, ale zastupitelé se o situaci 
v Nemocnici zajímají. Také ředitel Ing. Milan Burša si cení skvělé spolupráci s městem, kdy 
již několikrát město například finančně vypomohlo při nákupu finančně náročného přístroje. 
Pro zastupitele jsou navíc důležité informace přímo „od zdroje“, protože problémy našeho 
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zdravotnictví (obecně) jsou často medializovány a vyznat se v různých prohlášeních (ať již 
politiků nejrůznějších stran či představitelů odborů a nejrůznějších zájmových skupin) není 
snadné. Ředitel nemocnice seznámil zastupitele se současným hospodařením, které doplácí 
například  problémy zdravotních pojišťoven. Také příslušné ministerstvo, které sice schválí 
zvýšení platů zdravotníků, ale již nezajistí potřebné finance, managamentu nemocnice příliš 
nepomůže. Proto je nutné hledat úspory v oblasti nákupu léčiv, ale také počtu zaměstnanců. 
Návrh místních politiků za KSČM na podání žádosti o převedení chomutovské nemocnice 
přímo  město  se  nesetkal  u  politiků  z ostatních  stran  s příznivou  odezvou.  „Systém 
zdravotnictví  je v krizi,  není  vyřešeno financování,  převzít  takové zařízení,  které  je navíc 
v některých oborech spádové pro oblast větší než Chomutov, by bylo sebevraždou“, zaznělo 
z úst politiků za Občanskou demokratickou stranu. Kritický pohled na situace ve zdravotnictví 
má i  současný poslanec za vládní Českou stranu sociálně demokratickou MUDr. Krákora, 
který  zná  všechny  problémy  z praxe.  Chomutovská  nemocnice  je  nyní  naštěstí  v menší 
finanční ztrátě než byla v loňském roce a pacientů se tyto problémy v podstatě nedotýkají.  

Dalším  důležitým  bodem  jednání  byla  prezentace  metropolitní  sítě,  která  by 
optickým  vedením  mohla  spojit  jednotlivé  úřady,  organizace  města,  školy  i  komerční 
subjekty. Představitelé firmy, kteří s nabídkou na město přišli, uváděli i další výhody, známé 
ze zahraničních měst,  které spočívají například v udržení mladé generace ve městě či podpoře 
vzniku malého podnikání. Levná internetová síť totiž umožňuje například práci doma nebo 
posílení bezpečnosti firem i domácností hlídacími kamerami. Zastupitelé tento záměr schválili 
a uložili radě zahrnout jej do investičního plánu města. 

           

Tato zasedací síň, která dýchala ještě minulými časy, se stala naposledy dějištěm zasedání 
nejvyššího samosprávného orgánu města Chomutova.

Z celé řady majetkoprávních rozhodnutí zastupitelů pro zajímavost uvádím schválení 
realizace záměru společnosti Amadeus CV a.s. Praha a společnosti Immorent Chomutov s.r.o. 
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ve věci výstavby centra obchodu a služeb a nového zimního stadionu, kdy byla schválena 
budoucí směnná smlouva, nájemní smlouva a smlouva o budoucím zřízení věcného břemene 
v české verzi. Jedná se o zastavění důležitého pozemku v centru města, kde nyní stojí zimní 
stadion.  Z řad veřejnosti se k tomuto kroku ozývají i kritické hlasy, že je takovýchto velkých 
obchodních center přímo ve městě již dostatek.  Zajímavé je, jak funguje přízeň nakupujících 
u  jednotlivých  marketů,  například  centrum  Delvita  si  občané  Chomutova  oblíbili  pouze 
v části,  kde  se  prodávají  potraviny  a  v Pizerii  Bravo,  v  zadním traktu,  ke  kterému  vede 
schodiště do 1.  patra,  se obchodníci  potýkají  spíše s nezájmem.  Obchodů s elektronikou a 
oděvy je dostatek například na lépe přístupných místech na Palackého ulici nebo v snadno 
průchodném obchodním domu Prior. Ale to jsem poněkud odbočila od jednání zastupitelů a 
tak opět zpět do zasedací síně.  

Na programu byl také výběr  loga města Chomutova, které nejdříve ze 47 došlých 
návrhů  od  firem  i  jednotlivců  posuzovala  pracovní  komise  a  poté  rada  města.  Do 
zastupitelstva bylo vybráno jen několik návrhů, ale i to se stalo „kamenem úrazu“.  Zatímco 
se všichni shodli na tom, že výtvarný návrh 17letého studenta Davida Pohořalého (na snímku 
na  nástěnce  dole)  si  zaslouží  udělení  zvláštní  ceny  mimo  soutěž,  tak  samotný  výběr  se 
neobešel bez dohadování. I když není divu, každý máme nějaké estetické cítění a u výtvarné 
tvorby není vůbec jednoduché stanovit, co je jasně  „nejlepší“. 

Jednotlivé grafické návrhy na městské logo si prohlíží i autorka této kroniky Vlasta 
Fišrová spolu se starostkou Ing. Ivanou Řápkovou
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              Vítězné logo z dílny kláštereckého studia pana Františka Snížka. 

Opravit své domy bude díky velmi výhodné půjčce z Fondu rozvoje bydlení  města 
snadné pro 18 žadatelů,  mezi které se rozdělí 2. 693 tis. Kč. Připomeňme, že tento fond tvoří 
finance  získané  z  privatizace  městských  bytů.  A  do  bytového  fondu  se  opět  vrací  touto 
formou. Půjčují si i jednotlivá Sdružení vlastníků jednotek, která v některých případech již 
začínají i s většími opravami panelových domů.  

A protože  finance  jsou  alfou  a  omegou  většiny  plánů,  které  se  daří  chomutovské 
radnici  naplňovat,  zastupitelé  často  řeší  jejich  převody z jednotlivých  kapitol  rozpočtu  do 
dalších, kde jsou aktuálně více zapotřebí.  Dostalo se tak i na spoluúčast města u projektu 
Krušnohorský statek ve výši 1.310.915,70,- Kč do dubna příštího roku a předfinancování 
projektu  na  dobu  tří  měsíců,  tj.  od  15.12.  2006  do  15.03.  2007  ve  výši  3,932.746  Kč. 
Zastupitelé  zároveň uložili  řediteli  PZOO MVDr. Rabasovi,  aby je pravidelně seznamoval 
s tím, jak se tento dlouhodobý a finančně náročný projekt vyvíjí. 

Dalším bodem programu  bylo  vydání  obecně  závazné  vyhlášky,  kterou  se  stanoví 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.  Nově se ukládají  konkrétní povinnosti 
fyzickým osobám, které v daném okamžiku odpovídají za škodu, pokud by ji pes způsobil.  
Hlavním  účelem  nové  vyhlášky  je  snížení  nebezpečí  hrozící  lidem  ze  strany  volně 
pobíhajících  psů.  K návrhu  vyhlášky se  vyjádřily  všechny dotčené  orgány a  organizace,  
odbor životního prostředí také uspořádal mezi občany města anketu, ze které vyplynulo, že 
většina  obyvatel  je  pro  přísnou  regulaci  pohybu  psů,  to  znamená  zabezpečení  psa  nejen 
vodítkem, ale i náhubkem. Ve zmíněné vyhlášce je proto stanoveno,  že ve středu města musí 
být  pes veden na vodítku, mimo střed města v zastavěném území musí být pes buď veden na 
vodítku nebo opatřen náhubkem. 

Vyhláškou  je  rovněž  regulován  provoz  výherních  hracích  automatů,  která  se 
nacházejí většinou v bistrech, hernách či restauracích. Zastupitelé došli k názoru, že přísná 
regulace není nutná.  Podnikatelé,  kteří  tyto automaty provozují,  z nich řádně platí  nemalé 
poplatky městské kase. A otázka „výchovy“ občanů ke kulturnější zábavě by byla pouhou 
utopií.      

Jednání Zastupitelstva ze dne 19. prosince 2005
 

Toto jednání se uskutečnilo  jako první v nově zrekonstruované  zasedací  místnosti 
v budově historické radnice. Zastupitelé se proto sešli dříve, aby vyzkoušeli nové elektronické 
hlasovací zařízení. Donedávna se totiž hlasy zastupitelů sčítaly „ručně“ pomocí skrutátorek 
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z řad servisu pro zastupitelstvo (oddělení v rámci kanceláře starostky). Ruční počítání však 
občas přinášelo nepřesnosti, když někteří se zastupitelů opomněli hlasovat či se v průběhu 
jednání  vzdalovali  do  kantýny.   Nový systém vše  upřesní  a  zamezí  dohadům,  kdo a  jak 
hlasoval. Výhodou nové zasedací síně je i velké prohlížecí plátno, na kterém lze demonstrovat 
průběh jednání i jednotlivé podkladové zprávy. 
 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo databázi investičních akcí pro rok 2006. 
Plán obsahuje téměř osmdesát akcí v souhrnné hodnotě přes 190 milionů korun, některé z 
nich  jsou  ovšem podmíněny  získáním dotace.  Město  v  příštím roce  plánuje  investice  do 
vybudování bezbariérového přístupu do sportovní haly,  parkoviště u divadla,  cyklistických 
stezek  v Bezručově údolí  a  mezi  Kamennou a  Písečnou,  do rekonstrukce dětských hřišť, 
sklepních  prostorů  historické  radnice,  zastávek  MHD,  techniky  v  divadle,  mol  na 
Kamencovém jezeře,  parku  za  soudem,  do  nákupu  bezbariérových  autobusů,  přístroje  na 
operování šedého zákalu v nemocnici, do oprav komunikací, chodníků a tak dále.
 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo žádost o dotaci na podporu terénní sociální 
práce pro  rok  2006.  Žádost  adresovaná Úřadu  vlády  ČR,  kanceláři  Rady  vlády  ČR pro 
záležitosti  romské  komunity  zní  na  160 000  Kč,  s  tím,  že  30  %,  tedy  48 000  Kč,  činí 
spoluúčast Města Chomutova. Projekt, realizovaný už v minulém a letošním roce, je zaměřen 
na pomoc chomutovským romským rodinám, kterým hrozí největší sociální propad. „Terénní 
sociální  práce je nejefektivnější  způsob, jak problém řešit,  ale hlavně jak mu předcházet,“ 
uvedla radní MUDr.Džamila Stehlíková. Reagovala tak na některé výhrady z řad zastupitelů, 
nakolik  je  tato  činnost  efektivní  a  zda  by  neměla  být  vyhrazena  pouze  neziskovým 
organizacím (v Chomutově jich působí hned několik).   
 Dále Zastupitelstvo města Chomutova schválilo bezúplatné nabytí bytového fondu z 
majetku státu, a to formou darovací smlouvy.  Jedná se o 64 bytových jednotek v ulicích 
Tomáše ze Štítného, Přemyslova, Mostecká a Patočkova, s kterými dosud hospodařil státní 
podnik Doly a  úpravny Komořany.  Stát  rozhodl  o plošném převodu všech „hornických“ 
bytů do majetku obcí, které je mají privatizovat v souladu s místně stanovenými pravidly. 
„Chceme,  aby všichni  dlouholetí  nájemníci  chomutovských  bytů  měli  stejné  podmínky k 
jejich získání do vlastnictví. Proto tento majetek od státu převezmeme, i když jsme si vědomi 
rizika. Byty sice dostaneme očištěné od dluhů, ale protože nevíme nic o jejich nájemnících, 
vystavujeme se nebezpečí,  že  než  se  podaří  byty  zprivatizovat,  nějaké  dluhy a  problémy 
mohou vzniknout,“ vysvětlila obavy města starostka Ivana Řápková. 
 Zastupitelstvo  schválilo  prominutí  pohledávek  vzniklých  opožděnými  platbami  za 
užívání  obecních  bytů. Touto  amnestií  budou  dlužníkům  prominuty  poplatky  a  úroky  z 
prodlení  a  smluvní  pokuty,  pokud  celý  svůj  dluh související  s  užíváním  obecního  bytu 
zaplatí, případně doplatí do 30. června 2006. Amnestie se netýká příslušenství pohledávek, 
jejichž vymáháním byl již pověřen soudní exekutor. Poslední takováto amnestie proběhla v 
roce 2000. 
 Zastupitelé schválili doplnění Zásad použití Fondu rozvoje města Chomutova o titul 
Restaurátorské práce na pilířích podloubí na náměstí 1. máje za účelem zlepšení vzhledu 
budovy v městské památkové zóně. Podle doplňku, vyhlášeného na období květen 2006 až 
červen 2007, bude žadateli poskytnuta částka do výše 200 000 Kč, splatná 4 roky, s úrokem 2 
%. Žadatel  navíc  bude po dobu dvou měsíců  osvobozen od poplatku  za  zábor  veřejného 
prostranství. 

Zastupitelstvo  schválilo  převod  finančních  prostředků  z  rezervního  fondu  do 
investičního  fondu  u  Základní  školy  v  Hornické  ulici  ve  výši  144 465  Kč.  Částka  bude 
použita  na  zaplacení  prací  souvisejících  se  zřízením nové  učebny  výpočetní  techniky, 
doplnění stávající počítačové sítě a připojení k internetu.
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Aktivity výboru pro národnostní menšiny

Z iniciativy  zastupitelstva  města  byl  29.  9.  2003  zřízen  Výbor  pro  národnostní 
menšiny, který je poradním orgánem zastupitelstva. Na dalším jednání zastupitelstva dne 3. 
11. 2003 byli do výboru zvoleni: František Znamenáček, MUDr. Džamila Stehlíková, Irena 
Wachtfeidlová, Milan Adam, Jan Sipos, Hedvika Hurníková, Kamila Nováková a Ing. Valerij 
Kulacký.  Předsedou  výboru  je  místostarosta  Ing.  Rudolf  Kozák.  Jedná  se  o  zastupitele 
(zástupce největších  politický  klubů)  a  zástupce   jednotlivých menšin  jako jsou  Romové, 
Němci a Ukrajinci.  Členové výboru se poté na své první schůzce začali domlouvat, na co 
konkrétního se v této oblasti zaměří.  A protože jejich jednání nejsou formální, nejde jen o 
vyplňování nějakých kolonek a posílání hlášení na „vyšší místa“, ale naopak o konkrétní práci 
s chomutovskými občany jiné národnosti či původu, tak činnost výboru ráda zaznamenávám 
podrobněji  právě  v kronice  města  města,  ve kterém vedle  sebe  žijí  lidé  různých etnik.  A 
nesnášenlivost, která pramení jak z vlastních nedobrých zkušeností našich občanů s některými 
členy romské komunity, tak například z neznalosti kultury či způsobu života komunit jiných, 
je jistě dobré zmírňovat. 

Nejdříve  bylo  třeba  zjistit  názory a  problémy jednotlivých komunit.  Paní  Hedvika 
Hurníková,  která  zastupuje  německou  národnost,  prozradila,  že  v Chomutově  funguje 
Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti, které sdružuje 250 členů z Chomutova a 
jeho okolí.  Zhruba 80 občanů se pravidelně jedenkrát do měsíce schází v Kulturním domě 
v Jirkově. Toto sdružení oslavilo v r. 2004 již 35 let od svého založení. 

Zástupce  ukrajinské komunity  Ing. Valerij  Kulacký uvedl,  že nezná přesný počet 
svých krajanů, kteří v Chomutově žijí a pracují, nestýkají se totiž nijak organizovaně, pouze 
v okruhu  rodin.  Přesnou  informaci  o  počtu  lidí  z Ukrajiny  nemá  ani  zástupce  cizinecké 
Policie, který byl na jednání rovněž přizván. Pan Kulacký se proto pokusí zmapovat právě 
tuto  oblast,  vhodné  by  bylo  rovněž  získání  zázemí  a  to  nejlépe  v bývalém „Bulharském 
klubu“. A právě nalezení vhodných prostor pro setkávání menšin bylo stanoveno jako jeden 
z důležitých  úkolů  výboru  pro  národnostní  menšiny,  který  se  řeší  ve  spolupráci 
s majetkoprávním odborem radnice. 

Slečna Kamila Nováková, která v komisi zastupuje Občanskou demokratickou stranu, 
kromě  potřeby  založení  centra  pro  menšiny  navrhla  podporovat  komunity  v jednotlivých 
projektech a  věnovat  jim  prostor  v médiích,  konkrétně  v radničních  Chomutovských 
novinách, které mohou jednotlivé komunity a jejich činnost popularizovat.  

Romskou komunitu zastupuje pan Jan Sipos, který pracuje jako sociální pracovník 
pro celostátní nadaci Člověk v tísni. V Chomutově žije zhruba pět tisíc Romů. Jedním z těch, 
který se snaží povznést sociálně hůře přizpůsobivé spoluobčany tmavé pleti, je  Milan Adam, 
terénní pracovník – zaměstnanec městského úřadu (jinak též úspěšný  sportovec, zápasník, 
trenér mládeže). Pan Adam představil členům výboru činnost občanského sdružení Cíl, jehož 
cílem je integrace Romů do společnosti a získávání grantů na akce v oblasti sportu, kultury a 
realizace projektu „Azylového domu“ a „Domu na půl cesty“.   

Zastupitelka MUDr. Stehlíková spolu s místostarostou Ing. Kozákem navrhli podnítit 
spolupráci menšin se Správou kulturních zařízení s.r.o., navázat spolupráci s Jirkovem a zřídit 
poradenskou pomoc pro jednotlivé členy komunit.  Též bylo navrženo doplnit výbor o člena 
vietnamské komunity.  Zástupce této národnosti, kterou dnes v Chomutově tvoří zhruba tisíc 
lidí, pan Duong Viet Dung představil svojí komunitu. Z vlastního pozorování mohu uvést, že 
vietnamci  v dospělém věku působí nejčastěji  v oblasti  obchodu, prodávají  levné a  nepříliš 
kvalitní  zboží  dovezené  z Asie  na  tržnicích  i  v kamenných  obchodech,  kterých  je  dnes 
v centru města celá řada (podrobněji se k tomuto tématu vrátím v zápisu do kroniky za rok 
2006, kam připravuji  porovnání počtu obchodů a jejich sortimentu v užším centru města). 
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Často se jedná o lidi s vyšším vzděláním, kteří mají přání, aby jejich děti našly v naší zemi 
lepší uplatnění. Kladou proto velký důraz na vzdělání. Není proto ničím neobvyklým, když 
mladé dívenky se šikmýma očima vidíme na turnajích moderních gymnastek nebo tanečnic, či 
ty  starší  ve  školních  lavicích  středních  škol  s vidinou  dalšího  studia  na  některé  ze  škol 
vysokých.     

Pro  zajímavost  též  uvádím  oficiální  údaje  Českého  statistického  úřadu  o  národnostním 
složení  obyvatelstva měst Chomutova,  Jirkova a celého okresu (podle nich je vidět,  že se 
místní Romové zřejmě hlásí ke slovenské národnosti nebo prostě svojí národnost při sčítání 
obyvatel neuvádějí) 

Počet obyvatel     Národnost
česká   moravská    slezská  slovenská  romská  polská  německá  ostatní  nezjištěno

Okres celkem     124.979      112.253     196       7     4.876     277    279    2.389   2.154   2.548
Chomutov     51.007        45.620       76        4     1.967      73    104      693       938    1.532
Jirkov     20.717        18.802       30        1        802      57      51      293       454       227

Pak se již  členové výboru dali  do konkrétní  práce,  jednou z aktivit  v r.  2004 byla 
například spolupráce  se Španěly,  kteří  pozvali  Chomutováky do své země,  kde mají  dost 
zkušeností v začleňování Romů do většinové společnosti.  O cestě místostarosty Ing. Kozáka 
a  následné  akci  -  panelové  diskusi „Cítíte  se  v Chomutově  jako  doma?“  s kulturním 
programem, která se konala v městském divadle v Chomutově, jsem již psala  v loňském roce. 
Připomenu jen, že pozvání do Chomutova přijal například zmocněnec vlády pro lidská práva 
MUDr. Jan Jařab, PhDr Andrej Sulitka, CSc. ředitel sekretariátu Rady vlády pro národnostní 
menšiny i  PhDr.  Tomáš Haišman,  ředitel  odboru azylové a migrační  politiky ministerstva 
vnitra ČR. Ohlas všech hostů na tuto akci byl velmi příznivý.  

Činnost chomutovského výboru pro národnostní  menšiny se přitom nezužuje jen na 
teoretické  debaty  u  stolu,  členové  výboru  pravidelně  navštěvují  problémové  lokality 
(například Dukelskou ulici) a pořádají  sportovní turnaje pro zlepšení vzájemných vztahů a 
poznávání menšin s většinovou společností.

Rok 2005 byl plný nejrůznějších aktivit. Probíhala jednání s odborem správy majetku 
města  i  vedením  města  o  získání  vhodných  nebytových  prostor  pro  zřízení  domu  pro 
národnostní  menšiny.  V březnu  se  zástupci  výboru  zúčastnili  jednání  u  starostky města, 
které bylo zaměřeno na řešení problematiky romské menšiny. Předseda výboru se zúčastnil 
akce  Okresního  muzea  „Zářící  minulost“,  kde  představil  činnost  výboru  zde  přítomným 
odborníkům a historikům. U příležitosti  Dne Romů byla dne 8. 4. 2005 zasazena smuteční 
vrba v prostorách PZOO a uskutečnila se vernisáž fotografií o životě a historii Romů v ČR za 
účasti zástupce Úřadu vlády ČR. 

23. 4. se uskutečnil turnaj v malé kopané „O pohár předsedy výboru pro národnostní 
menšiny“ v prostorách školního hřiště 3. ZŠ Na Příkopech. Jednalo se o I. ročník této akce, 
které se zúčastnilo 5 družstev z Chomutova a Mostu.

Na pravidelném jednání  dne  26.  4.  výbor  přivítal  zástupce  smírčí  rady  a  Partners 
Czech,  kteří  se  na  výbor  obrátili  se  žádostí  o  zřízení  smírčí  rady  města  Chomutova. 
Předsedkyně smírčí komise byla vyzvána k podání informace členům zastupitelstva. 

U  příležitosti  Dne  matek,  kdy  německá  menšina  pořádala  společenskou  akci  v 
Jirkově, předal předseda výboru květinu všem ženám. 

20. 9. zavítal na jednání výboru Bc. Bohdan Rajčinec (sekretář a člen Rady vlády pro 
národnostní menšiny) s informací o konání akce Dny ukrajinské kultury v ČR. 
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Sázení stromu Romů v prostorách zooparku

Výbor  se  stal  spolupořadatelem  akce  občanského  sdružení  NARA  pro  všechny  děti 
národnostních menšin pod názvem „Konec prázdnin“ dne 3. 9. v areálu 2. ZŠ v ul. Zahradní 
v Chomutově. 

Uspořádal rovněž „Sportovní odpoledne národnostních menšin“, které se 22. 10. 
v prostorách  školy  v ul.  17.  listopadu  v Chomutově  aktivně  účastnilo  45  lidí  (Romové, 
Ukrajinci  a  Němci).  Muži  hráli  nohejbal,  ženy  volejbal  a  děti  soutěžily  ve  střelbě  ze 
vzduchovky. 

Kulaté stoly na téma: „Zaměstnání znamená lepší budoucnost“ se uskutečnily 23. 
11. a své zkušenosti či podněty si zde předávali zástupci Rady vlády pro národnostní menšiny, 
ředitelka Centra pro integraci cizinců v Praze, ředitel Úřadu práce, zástupce Okresní správy 
sociálního zabezpečení, vedoucí okresního živnostenského úřadu a vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví z Městského úřadu v Chomutově. 

Na  závěr  roku  se  pak  v Kulturním  domě  na  Zahradní  uskutečnil  adventní  večer 
národnostních menšin. 
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Statistiky Úřadu práce

K 1. 1. 2006 uváděla statistika Úřadu práce v regionu Chomutov  nezaměstnanost ve 
výši 17,4 %. Tato hodnota se postupně v průběhu měsíců snižovala, až na konci roku klesla na 
15,5 %. Jsou to příznivější čísla o 1 – 2 procenta než v loňském roce a rovněž nižší než v r. 
2003,  2002 a 2001. V nezaměstnanosti jsme se dostali zhruba na úroveň roku 1999. 

Po rozdělení našeho regionu na  mikroregiony docházíme k těmto číslům: k 31. 12. 
2005 se míra nezaměstnanosti ve Vejprtech a spádových obcích vyšplhala až k 19,5 %, lepší 
situace je v Klášterci nad Ohří (13,6%) a Kadani (13,9), na Chomutov připadá 16,0 a Jirkov 
18,7 %.  

Dále uvádím několik zajímavých podrobnějších údajů, vše k 31. 12. 2005.  K tomuto 
datu  úřad  práce  registroval  v celém regionu  celkem 11.243 osob,  což  je  oproti  stejnému 
období  minulého  roku  o  941  lidí  méně.  Registrováno  bylo  5.685 žen,  což  je  50,6  % 
z celkového  počtu  uchazečů.  Podíl  osob  se  zdravotním  postižením (1.131)  na  celkové 
zaměstnanosti  činil  10,1 %. Bylo registrováno 2.395  mladých do 25 let,  což činí  21,3 % 
nezaměstnaných.  Příspěvek  v nezaměstnanosti  poskytoval  úřad  práce  2.075  uchazečům  o 
zaměstnání, tj. 18,5 % všech osob vedených v evidenci. Samotný  Chomutov měl ke konci 
roku 51.007 obyvatel, z toho 26.564 ekonomicky aktivních. Nezaměstnaných bylo evidováno 
4.574, což je 16,1 %. 

K témuž datu úřad práce evidoval celkem 453  volných pracovních míst. Na jedno 
volné  pracovní  místo  připadalo  25  uchazečů.  K největšímu  úbytku  zaměstnanců došlo 
v následujících  firmách:  Pekárna  Chomutov,  a.s  –  zde  dostalo  30  lidí  výpověď 
zaměstnavatelem z organizačních důvodů (majitel se rozhodl ukončit výrobu chleba v jednom 
ze  svých  provozů  a  to  bohužel  právě  v Chomutově),  Krušnohorské  lesy  a.s.  –  ukončení 
zaměstnání  uplynutím sjednané doby se zde týkalo 24 lidí,  DREHVO s.r.o. – ze stejného 
důvodu zde přišlo o práci 21 lidí a též Rekultivační výstavba Most a.s. se tímto způsobem 
rozloučila s 18 zaměstnanci. 

Úřad práce tak jako v minulých letech realizoval  aktivní politiku zaměstnanosti. U 
veřejně prospěšných prací  úřad  vytvořil  337 míst,  na  která  bylo  umístěno  336 uchazečů. 
Náklady činily 21.673.573,- Kč.  Společensky účelných pracovních míst se podařilo vytvořit 
464, takže 464 uchazečů tak získalo zaměstnání. Náklady přitom dosáhly výše 53.651.915,- 
Kč. Na zajištění odborné praxe absolventů škol a mladistvých bylo nákladem 4.295.516 Kč 
vytvořeno 139 míst. Rekvalifikací prošlo 701 absolventů, dohod s uchazeči bylo vytvořeno 
945, celkové náklady pak činily 11.689.773,- Kč. 

Chráněných dílen, kde jsou zaměstnáváni lidé se zdravotním postižením, fungovalo 8 
s 57  pracovními  místy.  Chráněných  pracovních  míst  bylo  registrováno  21  na  18ti 
pracovištích.   Nově  bylo  vytvořeno  12  míst  v chráněných  dílnách  či  pracovištích,  což 
představovalo náklady 1,087.089 Kč. Příspěvek na provoz těchto pracovišť činil 1,752.182 
Kč.  Do této oblasti  patří také podpora zaměstnavatelům, kteří dávají práci většímu počtu 
zdravotně  postižených  lidí.  Na  tyto  finanční  příspěvky  bylo  vynaloženo  1,554.332  Kč. 
Celkově  pak  úřad  práce  na  oblast  aktivní  politiky  zaměstnanosti  disponoval  přidělenými 
prostředky ve výši 97 mil. Kč a do této oblasti vynaložil 96.864.144 Kč.    

V celostátních statistikách, ve kterých je zahrnuto 77 úřadů práce z celé republiky, 
obsadil ten chomutovský 6. příčku ve výši nezaměstnanosti vyjádřené v procentech. Nejhůře 
je  na  tom  v současné  době  sousední  Most,  kde  je  evidována  nezaměstnanost   21,2  %, 
následuje  Karviná  (18,6),  Jeseník  (16,9),  Teplice  (16,8),  Bruntál  (15,9)  a  pak  Chomutov 
s 15,5  procenty.  Nejméně  nezaměstnaných  evidují  na  Praze  –  východ  (pouhých  2,5  %). 
V tabulce  počtu  uchazečů  na  jedno volné  pracovní  místo  se  Chomutov  řadí  na  9.  příčku 
(hodnota  24,8).  Nejhůře  je  na  tomto  v ČR Karviná  (78,1),  Most  (51,7)  a  Bruntál  (51,6), 
následují Teplice, Třebíč, Jindřichův Hradec, Děčín a Louny.  Na významně příznivější pozici 
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se Chomutov ocitl  v tabulce  o meziměsíčním přírůstu nezaměstnanosti,  kde se  pohyboval 
naopak  v dolní  části  tabulky,   až  na  61.  příčce  s hodnotou  1,9.  Nejvíce  přitom  rostla 
nezaměstnanost v Jindřichově Hradci (14,3 procentní nárůst). Zdá se tedy, že Chomutov má 
nejhorší období v tomto směru za sebou.

Soudnictví se opět zpomaluje 

Mírný  optimismus,  s ním  bylo  ještě  v loňském  roce  možné  hodnotit  situaci  u 
Okresního soudu v Chomutově,  je pryč.  Místo třiceti  soudců, které by podle tabulek mělo 
v Chomutově pracovat, jich v září r. 2005 oblékalo talár pouze třiadvacet.  Vloni přitom při 
plném počtu stavu soudců  (stalo se tak poprvé od roku 1980) konečně začaly klesat počty 
spisů,  které  čekají  na  vyřízení.  Například  na  civilním  úseku  se  podařilo  snížit  počet 
nevyřízených věcí o více než tři  tisíce.  Nyní  se situace opět začíná zhoršovat,  protože tři 
soudci  odešli  jinam,  tři  soudkyně  nastoupily  mateřskou  dovolenou  a  jeden  soudce  je 
dlouhodobě  nemocný.  Agendy  s novou legislativou  přitom stále  přibývá.  Některé  zákony 
navíc stanoví soudci lhůtu, ve které musí rozhodnout, a tak ostatní případy čekají. Například 
od začátku  roku do  poloviny září  přišlo  na  soud už  4.238 návrhů na  nařízení  exekuce  a 
ustanovení soukromého exekutora, kde se musí rozhodnout do 15 dnů. V současné době tak 
čeká  u  chomutovského  soudu  na  vyřízení  9.518  civilních  sporů  a  2.236  opatrovnických 
případů. Na trestním úseku čeká 2.040 osob na to, zda budou uznány vinnými či  zbaveni 
obžaloby. Na spravedlnost se tak čeká zhruba tři roky. 

Soudní průtahy se netýkají jen Chomutova, ale celého kraje. Týdeník Nástup například 
přinesl  informaci,  že  Krajský soud v Ústí  nad  Labem zastavil  stíhání  nechvalně  známého 
chomutovského podnikatele  Stanislava Týra,  který spolu s dalšími třemi lidmi čelil  od r. 
1991 obvinění  z vydírání.  Toho  se  měl  dopouštět  při  privatizačních  dražbách.  Jednalo  se 
přitom o vyhrůžky zabitím nebo zničením majetku. Soud první instance a to Okresní soud 
v Mostě nedělal, co měl, soudit se mu nechtělo a případu se snažil „zbavit“. Několikrát také 
řízení  zastavil.  Také  obžalovaní  proces  protahovali,  protože  se  nedostavovali  k hlavnímu 
líčení.  Krajský  soud  došel  k závěru,  že  trest,  který  Týrovi  hrozil  (nejvýše  3  roky),  je 
bezvýznamný ve srovnání s trestem, který jej podle očekávání postihne za novější obvinění 
z kuplířství a zločinného spolčení (až deset let).  Potvrdila se tak lidová šuškanda, že „Týra 
nikdo neodsoudí, protože v tom umí chodit a zná se s mnoha vlivnými lidmi“, jak dokonce 
veřejně prohlásil jeden z komentátorů týdeníku Nástup. Smutno je někdy v zemi české. Občan 
Týr  ovšem nyní  sedí  již  několik  měsíců  ve  vazební  věznici  v Liberci,  kam se  dostal  po 
policejní razii speciálního týmu. Ten v jeho vile zabavil  věci za několik miliónů korun, o 
kterých se předpokládá, že byly pořízeny z výnosů z trestné činnosti.  
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Městská policie
O tom, co vše má naše městská policie na starosti, jsem podrobněji psala v loňském 

zápise. Letos tedy zmíním některé konkrétní výsledky její činnosti. Pokračovalo se například 
v osvětových  přednáškách,  besedách  a  praktických  ukázkách  pro  děti  z mateřských  a 
základních škol, které jsou tak připravovány na nejrůznější situace, s nimiž se mohou setkat. 
Dále  byla  v   rámci prevence kriminality podána  žádost  na  Ministerstvo  vnitra  ČR 
s projektem Partnerství, který počítá s napojením městského kamerového dohlížecího systému 
na  operační  středisko  Policie  ČR  Okresního  ředitelství  Chomutov  a  s modernizací 
kamerového obvodu na kruhovém objezdu v ulici Palackého. 

Ve statistické výslednosti srovnatelných měst Ústeckého kraje se Chomutov umístil na 
2. místě jak průměrem řešených přestupků na jednoho strážníka, tak výší uložených sankcí. 

Co se týče řešení v oblasti  porušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak 
strážníci v dopravě řešili celkem 10.538 přestupků a uložili pokuty v celkové výši 2.660.700 
Kč.  Při  řešení  přestupků v dopravě bylo  nasazeno celkem 3326 botiček  a  provedeno 368 
odtahů motorových vozidel.  Na přestupkovou komisi  odboru dopravy a služeb městského 
úřadu bylo odesláno k dořešení celkem 256 přestupků. Strážníci byli pravidelně přítomni také 
u komplexního blokového čištění, které probíhá na jaře a na podzim. Dále by jejich činnosti 
zaměřena na parkování na celém území města, nejvíce pak v centru, kolem polikliniky či u 
marketů Delvita, Globus a Baumax, kde dochází k neoprávněnému parkování na místech pro 
invalidy. Pozornost byla věnována i parkování na sídlištích, kde je vzhledem ke kritickému 
nedostatku  parkovacích  míst  situace  velmi  složitá  (mimo  sídliště  Písečná).  Na  základě 
podnětů  a  stížností  občanů  bylo  provedeno  i  několik  akcí  v ulicích,  která  byla  strážníky 
označena.  

                  

Jedna z hlídek, které dnes  běžně tvoří  i ženy, při své každodenní práci v ulicích.

V průběhu roku byl rozšířen a modernizován městský kamerový systém, kdy byly 
instalovány nové kamery do problémových oblastí a jinak strategických míst (Březenecká, 
Písečná, křižovatka ulic Palackého a Pražská), takže nyní funguje celkem 16 kamer. Tímto 
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krokem městská  policie  získává  ještě  větší  přehled  o  dění  na  území  města  a  systém tak 
přispívá k širšímu odhalování  pachatelů páchaných přestupků a trestných činů i  k ochraně 
majetku a osob. Důležitý je také monitoring různých havárií  a událostí  (jako jsou požáry, 
povodně  či  dopravní  nehody).  Další  technickou  pomůckou  strážníků  je  pult  centrální 
ochrany  objektů,  na  který  byly  připojeny  další  tři  objekty,  celkem je  zde  napojeno  33 
objektů škol a školek a 9 objektů města. 

Dále  se  strážníci  opět  zaměřovali  na  udržování  čistoty ve  městě,  kdy  se  snažili 
zjišťovat původce nepořádku a vést je k odstranění nedostatků (neukládání odpadů na místech 
k tomu  určených,  zakládání  černých  skládek,  řešení  autovraků,  znečišťování  veřejného 
prostranství). Kontrolovali požívání alkoholu, zvláště pak před a v průběhu hokejových utkání 
v blízkosti zimního stadionu, dále pak při akcích pro mládež konaných na volném prostranství 
i  při  kontrolách  heren a restaurací.  Důležitá  je i  pomoc úředníkům městského úřadu, kdy 
například  strážníci  prověřovali  bydliště,  doručovali  množství  písemností  či  chránili 
pracovnice odboru sociálních věcí při výplatách sociálních dávek. 

                   

Ukázka práce psovodů při oslavách 10. výročí založení městské policie, které se konaly 
v městském divadle i na travnaté ploše před ním.

Městská policie hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 31.969 tis. Kč na straně 
výdajů.  Na  konci  roku  byl  rozpočet  navýšen  o  částku  2.620  tis.  Kč,  což  byl  dar  od 
Severočeských  dolů.  Ten  byl  využit  na  nákup  osobního  vozidla  Škoda  Fabia 
s nainstalovaným radarem RAMER AD9 za účelem měření rychlosti a dále pak přenosného 
radarového  zařízení  typu  trojnožka.  Navýšeny  byly  i  předpokládané  příjmy,  které  díky 
vysokému nárůstu příjmů z vlastní  činnosti  (např.  vybraných pokut  v hotovosti  či  vyššího 
výběru  parkovného  z parkovacích  automatů).  Celkem  strážníci  získali  z vlastní  činnosti 
622.200,- Kč, z parkovného 996.127,- Kč a z výběru pokut 2,262.930 Kč, celkově tak příjmy 
činily 6,535.377 Kč. Z ekonomického hlediska lze tedy rok 2005 označit jako úspěšný. 
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Městský ústav sociálních služeb 

Managament a zaměstnanci organizace se podle slov ředitelky organizace Mgr. Aleny 
Tölgové v tomto roce soustředili především na zkvalitňování poskytovaných služeb ve všech 
střediscích,  a  zároveň  jejich  racionalizaci  a  efektivitu.  Stávající  spektrum  služeb  je 
považováno za základní úroveň, která je dle zájmu veřejnosti a možností města i rozšiřována.

Jednou z novinek letos bylo zahájení  projektu Univerzity třetího věku pro seniory 
z Chomutova, ke  kterému výrazně přispěl člen rady města a zároveň pedagog  soukromého 
gymnázia  v Chomutově  Mgr.  Pavel  Markvart.  Díky dobré  medializaci  se  akce  setkala  se 
slušným zájmem seniorů.  Vše se  odehrávalo  v Sociálním centru Písečná,  kde byla  navíc 
otevřena nová pobočka Klubu důchodců.  Zde senioři mohou navštěvovat kurzy využívání 
internetu v rámci akci Seniornet, pravidelně se scházet a účastnit se třeba i aktivit Domova 
důchodců. Jednou z velkých akcí byla oslava Dne žen v Městském divadle, kde vystoupily 
děti z Mateřské školy a Silvestrovská zábava v Kulturním středisku na Zahradní.   

V Domově  důchodců  a  penzionu na  Písečné  (na  snímku)  měli  senioři  možnost 
zúčastnit se celé řady akcí, jako byly místní sportovní turnaje v šipkách, minigolfu či stolním 
hokeji, masopustní zábava pro seniory, zahradní slavnost, olympiáda pro seniory, beseda se 
starostkou,  kulturních  představení  dětí  ze  ZUŠ  Jirkov  a  z chomutovské  Mateřské  školy, 
návštěvy divadelních  představení  v Mostě,  rekreace  seniorů v Železné  Rudě,  vánoční  trhy 
spojené s prodejem výrobků klientů či účast na Mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Chomutově,  kterou  celebroval  kardinál  Miloslav  Vlk.  Senioři  zde  osobně  předali  panu 
kardinálovi malý dárek. Pokračovala spolupráce se zahraničím  a to konkrétně s Domovem 
pro  seniory  Adama  Riese  v Annaberg-Buchholz,  kdy  se  senioři  společně  setkávali  na 
sportovních  soutěžích,  návštěvách  divadla,  ergo  a  arteterapeutických  výstavách,  tanečních 
zábavách,  vzájemných  rekreačních  pobytech  a  zaměstnanci  pak  na  profesní  výměně 
prostřednictvím stáží. 
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Nezapomnělo  se  ani  na  další  skupinu  lidí  a  to  jsou  bezdomovci,  kteří  jednak  při 
splnění  podmínek  mohou  získat  ubytování  v  Sociálním centru,  všem pak  byla  vystrojena 
štědrovečerní večeře. 

V zařízení  na  Písečné  byla  letos  zřízena  nová  ergodílna,  instalováno  signalizační 
zařízení  pro  obyvatele  domova  důchodců,  rekonstruována  jídelna,  společenské  místnosti  i 
pokojovým nábytkem. Ve spolupráci s městskou policí byly na budovu instalovány kamery. 
Došlo také na opravy chodníků v areálu zahrady, což si vyžádalo náklady ve výši 130 tis. Kč. 
Celkem bylo na nutné opravy jednotlivých částí budov všech středisek MÚSS vynaloženo 
1.600 tis. Kč.   

V Ústavu sociální péče na Kamenné  pokračovala výměna síťových lůžek pro klienty 
za  polohovací  dle  dispozic  ošetřujícího  lékaře.  Navíc  zde  byla  vybudována  nová  herna 
z uvolněných prostor po stravovacím provozu. Volné prostory v budově byly pronajaty pro 
potřeby Fondu ohrožených dětí Praha. I zde se děti a dospělí bavili například na IV. ročníku 
diskotéky pro handicapované  v TIP clubu,  maškarním bále,  pálení  čarodějnic,  oslavě Dne 
dětí.  Jelo se na Matějskou pouť do Prahy,  na koncert nadace NOVA rovněž v Praze a na 
rekreaci do Kamenického Šenova. 

Do  nově  vzniklého  Centrálního  stravovacího  provozu  MÚSS v Merkuru  byly 
přestěhovány  stravovací  provozy  z budovy  Cihlářská  a  Blatenská.  Byl  zde   zprovozněn 
bezstravenkový objednávkový systém. 

Také Rehabilitační a pedagogické centrum a jesle   žilo kromě obvyklé péče o děti 
také zábavou při akcích jako byl karneval, vítání jara, pálení čarodějnic, Mikulášská, vánoční 
besídka, besídka ke Dni matek, oslava Dne dětí. Sportovalo se na olympiádě, drakiádě i při 
pohádkové  cestě  na  nově  otevřené  zahradě.  Děti  se  zúčastnily  rehabilitačního  pobytu 
v Jesenici u Rakovníka.

V  organizaci  pracovalo  159  zaměstnanců,  průměrná  mzda  činila  13.507,-  Kč. 
Hospodaření roku 2005 bylo uzavřeno zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 707 tis. 
Kč, což se podařilo zejména díky úsporným opatření při zateplení budov RPCJ Písečná a ÚSP 
Kamenná  a  tím  ke  snížení  spotřeby  tepla.  MUSS  také  využil  celkem  368  tis.  Kč  ze 
sponzorských darů. Kromě pravidelných dotací ze státního rozpočtu se podařilo získat dotaci 
od Ústeckého kraje v rámci  „Volnočasových aktivit“.  Jednalo se o podporu 76 tis.  Kč na 
pokrytí nákladů akce „Olympiáda pro seniory 2005“. Celkové roční náklady organizace činily 
59.360 tis. Kč, výnosy dosáhly částky 60.067,- Kč.  
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Podkrušnohorský zoopark

Rok 2003 byl rokem 30. narozenin Podkrušnohorského zooparku. A jaké výjimečné 
události  jsou  s tímto  rokem  spojeny?  Ředitel  zooparku  MVDR.  Přemysl  Rabas  se  může 
pochlubit  například  tím,  že  v květnu  zoopark  organizoval  výroční  zasedání  Euroasijské 
regionální asociace zoologických zahrad a akvárií – EARAZA. Bylo to poprvé, kdy se toto 
setkání uskutečnilo mimo Moskvu. 

Přesně v den 30. narozenin, tj. 9. 5. 2005 se jako nejkrásnější dárek narodila samička 
pižmoně  (na  snímku).  Je  prvním  odchovaným  pižmoněm  v zooparku  a  také  prvním 
odchovem tohoto poddruhu v České republice.

 Mezi  mnoha  jinými  odchovy  vyčnívá  též  odchov  čtyř  mláďat  zubrů. Za  třicet  let  se 
v zooparku  odchovalo  na  čtyřicet  mláďat  tohoto  největšího  evropského  savce.  Pár  zubrů 
narozených  v roce  2004  byl  navíc  v říjnu  r.  2005  vypuštěn  v rámci  mezinárodního 
programu zaštítěného  Světovou  organizací  zoologických  zahrad  a  akvárií  –  WAZ  do 
Národního parku Poloniny. 
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Aklimatizační místo pro zubry z Chomutova v národním parku Poloniny

Kolekce chovaných druhů byla obohacena o dva poddruhy takina. Z liberecké zoo byl 
k nám dočasně deponován samec  mimořádně  vzácného takina  čínského (zlatého),  kterého 
chová jen několik málo zahrad světa. ZOO park a berlínský Tierpark pomohl chomutovské 
zoo  sestavit  chovný  pár  takinů  indických.  K  dalším  novinkám  z oblasti  zoologie  patřilo 
narození samičky tuleně kuželozubého a její umělý odchov, narození dvou samců magotů, 
kteří posílili chovné skupiny v ZOO Košice, a jedné samičky, která byla transportována do 
ZOO  Bratislava.   Také  narození  čtyř  ženetek  tečkovaných  znamenalo  obohacení  dalších 
zahrad (tentokrát  v Novosibirsku a  ZOO Ohrada).  Sedm mláďat  bylo  odchováno u jelenů 
milů, nové přírůstky mohli pozorovat návštěvníci i u kozorožců alpských či srnce obecného . 
Vícečetné jsou odchovy prasat divokých, rozrostla se též velká skupina skotského náhorního 
skotu  v eurosafari.  Pravidelné  jsou  odchovy  domácích  zvířat,  kde  byl  nejvýraznějším 
přírůstkem  pár ovcí Jákobových. Tento starobylý druh čtyřrohé ovce byl chován jako domácí 
zvíře již v období starého Egypta. U nově narozených mláďat došlo také ke ztrátám, bohužel 
uhynul  sameček  velbloudů  a  mláďata  tchoříků  skvrnitých.  Posíleno  bylo  stádo  buvolů 
domácích, dařily se odchovy sov, které jsou vypouštěny do Národního parku Šumava, i orlů 
stepních. Velmi úspěšné byly odchovy ibisů skalních i kvakošů nočních, u obou druhů se 
jedná  o   devět  mláďat.  Odchovy se dařily  též  u  vodních  ptáků a  plazů,  kde se  například 
poprvé vylíhla  čtyři  mláďata užovky stromové.  Ta je v naší  republice kriticky ohroženým 
druhem. 

Výstavní  kolekce  zvířat našeho zooparku byla  letos  rozšířena o tyto  druhy:  takin 
indický, takin čínský, ovce Jakobova, jak domácí, jezevec lesní, užovka žebříčková, slípka 
modrá a holub hřivnáč. Z Červené knihy IUCN  jsou v chomutovském zooparku chovány tyto 
druhy:  jelen  milu,  makak  magot,  muflon,  ovce  stepní,  plch  velký,  poletuška  slovanská, 
rosnička zelená, svišť stepní, sysel obecný, takin čínský, takin indický, tarbík velký, velbloud 
dvouhrbý,  želva  čtyřprstá  a  želva  zelenavá.  Mezi  kriticky  ohrožené  druhy  patří:  skokan 
skřehotavý, bobr evropský, bukač velký, dytík úhorní, ještěrka zelená, kočka divoká, medvěd 
hnědý, orel mořský, orel skalní, astralka štíhlá, polák malý, puštík bělavý, sokol stěhovavý, 
sysel  obecný, užovka stromová,  vlk,  výreček malý,  zmije obecná,  želva bahenní. Zoopark 
dále chová 13 druhů silně ohrožených druhů z fauny ČR a 9 dalších ohrožených českých 
druhů.    

Pro potřeby chovaných zvířat bylo rekonstruováno hned několik stávajících výběhů a 
zařízení,  pokračovala výstavba chýší v rámci letní  brigády studentů, proběhla rekonstrukce 
rodinného domu, který bude sloužit jako středisko ekologické výchovy. Přilehlé zahrady byly 
z části využity na výstavbu voliér pro malé šelmy, dravce, tetřevy a jeřáby. Postaveny byly 
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další  klouzačky a  prolézačky pro děti,  pomohli  i  studenti  Střední integrované školy,  kteří 
opravili některé staré zemědělské stroje. Objevil se problém s přemnožením sinic na rybníku 
v areálu Eurosafari. 

Na úseku chovu koní bylo na statku ustájeno 11 koní (tarpani, fjord, teplokrevníci a 
pár shirských klisen), celkem i s konírnou to bylo 41 koní. Jezdecký klub se prezentoval na 
výstavě Člověk a kůň v Lysé nad Labem a na výstavě Koně v akci v Pardubicích. Na obou 
výstavách byl s úspěchem představen pár shirských klisen, letos poprvé v zápřahu s nových 
kočárem.  Voltižní  oddíl  jezdeckého  klubu  se  zúčastnil  několika  závodů  s výborným 
umístěním. Nejlépe se dařilo K. Duškové a skupině C, která obsadila 1. místo nejprve na 
oblastním mistrovství a poté na mistrovství ČR, K. Dušková zde obsadila 2. příčku a byla 
vyhlášena  talentem roku. V listopadu klub uspořádal  4.  ročník závodů Skoky ve volnosti, 
jehož součástí byly dvě soutěže, třída mladých a skok mohutnosti. Tradiční a velice oblíbenou 
akcí se stává Hubertova jízda, které se zúčastnilo 37 koní a jezdců, přizváni byli i trubači a 
sokolníci,  celou akci zahájila starostka města  Ing. Řápková. Krásné počasí  pak přilákalo i 
rekordní počet návštěvníků. Ani letos nechyběla akce pro děti, kterou je tažení saní s dětmi za 
spřežením  koní.  Přizváni  byli  i  reprezentanti  agentury  Dobrý  den  z Pelhřimova,  kteří 
zaznamenali 21 tažených saní jako český rekord. Koně ze zooparku se předvedli i na dalších 
akcích i mimo Chomutov (třeba na Císařském dni v Kadani).

          

          Koně z chomutovského zooparku při halali, před zahájením honu na lišku v Blatně   

Za zaznamenání jistě stojí i budování skanzenu, které se  letos posunulo o významný 
krok dopředu. Jsou vydána stavební povolení na veškeré plánované objekty, zbývá jen zajistit 
stavební povolení pro areál samotného zámku. Meziresortní komise ministerstva průmyslu a 
obchodu schválila žádost o 30 milionovou dotaci na výstavbu inženýrských sítí a komunikací. 
Realizátorem byl  pověřen  Fond národního majetku.  Výstavba  by měla  proběhnout  v roce 
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2006. Letos byla za podpory Severočeských dolů a.s. postavena  kaplička. Jedná se o kopii 
kaple za zaniklé obce Krupice v Doupovských horách. Základnímu kameni a stavbě požehnal 
páter Holeček.     

Zoopark byl úspěšný v případě obou žádostí o dotace z programu EU Interreg III A a 
získal tak finanční prostředky na stavbu Krušnohorského statku (finanční objem 5 miliónů) i 
větrného mlýna (2 mil. Kč). Také tyto stavby budou realizovány v roce 2006. 

Stanice pro handicapovaná zvířata  zaznamenala silnou zimu s vysokou sněhovou 
nadílkou,  kdy se  hladová  zvěř  začala  stahovat  z hor  do  okolí  měst.  Naštěstí  se  vyplatila 
informovanost občanů, kdy jednotlivci i školy nosili krmení divokým vyhladovělých zvířatům 
a zbytečně neodchytávali zdravá zvířata.  Nejpočetnější skupinou ošetřených zvířat byli opět 
ježci (43) a poštolky (29), odborní zaměstnanci zooparku též ošetřili a postarali se o 11 labutí 
či 5 netopýrů, celkem to bylo 154 ošetřených živočichů.  

V roce  2005  zoopark  hospodařil  s příjmy  v celkové  výši  31.203.937  Kč,  z toho 
největší podíl (44 %) činily příjmy od zřizovatele, a to 13.934.000,- Kč. Příjmy ze vstupného 
dosáhly  20  %  (6.359.916,-  Kč),  výnosy  z prodeje  14  %  příjmů  (4.334.702  Kč),  dotace 
z Ministerstva  životního  prostředí  9  %  (tj.  2.721.000).   Výdaje  se  vyšplhaly  na  částku 
31.152.777,- Kč. Nejvíce putovaly na mzdy zaměstnanců a odvody, a to 12.594.716,- Kč, tj. 
41 % z celkového rozpočtu,  ostatní  služby spotřebovaly 6.660.110,- Kč (21 % ), spotřeba 
krmiv 2.237.741,- Kč (7 %), správa a údržba 1.984.086,- Kč (6 %). 

        

Velkému zájmu návštěvníků se těší již tradiční akce jako je Den zvířat, kdy mláďata 
přijedou pokřtít slavné osobnosti. Na snímku Květa Fialová, jedna z fanynek našeho zooparku

Dokončeny byly tyto investiční akce : Prolézačka – mraveniště (111.928,- Kč), Strom 
– skluzavka (47.986,- Kč), nákup kočáru Landauer (200.000,- Kč), Kapel (323.380,- Kč ) a 
Vzdělávací a chovné centrum (7.978.167,- ). Na investiční akci „Expozice pro bobry a vydry 
bylo proinvestováno 755.352,- Kč. 
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Rok 2006 byl z hlediska návštěvnosti nejúspěšnější za posledních šest let. Potvrdilo se 
tak, že zoopark je nejnavštěvovanějším kulturním zařízením v regionu. Svojí roli samozřejmě 
sehrálo i počasí, kdy „prodloužené léto“ výrazně zvedlo návštěvnost v měsících září, říjen a 
listopad. Pracovníci zooparku pružně reagovali na zájem lidí a upravili provozní doby služeb 
jako  je  jízda  Lokálkou  Amálkou  a  Safari  expresem,  nedělní  představení  i  další  aktivity. 
Velkému zájmu se těší všechny atrakce pro děti a zároveň možnost odpočinku pro dospělé. 
Lokálka Amálka jezdí vybranými trasami zooparkem a výklad průvodců je orientován podle 
složení  pasažérů jednotlivých jízd.  Safari  expres vozí  návštěvníky na uzavřeném území  o 
ploše 30 ha, kde je vyvážen poměr zeleně a zvířat. V letošním roce došlo k doplnění zdejší 
kolekce zvířat o atraktivní buvoly a skotský náhorní skot. Chomutovský zoopark prostě má 
stále co nabídnout Chomutovákům i přespolním, kteří jej rádi vyhledávají i díky velmi dobré 
propagaci v místních i celostátních médiích. 

           

  Ředitel zooparku MVDr. Přemysl Rabas  s čerstvě narozeným mládětem tuleně. 
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Městské lesy Chomutov 

Podle slov ředitele Ing. Františka Vohralíka ovlivnilo zásadním způsobem výsledky 
hospodaření této organizace města ukončení druhé fáze akce přeložky silnice I/7 a přenesení 
povinností zabezpečovat dotační politiku státu z Ministerstva zemědělství na krajské úřady. 
Práce prováděné v rámci doplňkové činnosti na přeložce silnice I/7 byly pro naše lesy vysoce 
ziskové a takto získané finance umožnily realizovat  většinu prací  spojených se správou a 
pěstováním lesa v období leden až říjen roku 2005. V posledním čtvrtletí  však bylo nutné 
výrazně  omezit  činnost  v oblasti  ochrany  lesa,  kde  se  negativně  promítla  neschopnost 
Krajského úřadu Ústeckého kraje vypořádat žádosti o státní příspěvky. Dotace ve výši 2,01 
mil. Kč přišla až 27. 12. 2005, kdy jí nebylo možné účelně využít a navíc i přes ztrátovost 
hlavní činnosti organizace bylo nutné odvést vysokou daň státu z dosaženého hospodářského 
výsledku.  Z tohoto  důvodu  například  poklesl  meziročně  objem  ochrany  sazenic  nátěrem 
oproti roku 2004 o 320 tis. kusů, rekonstrukce porostů o 44 ha. 

K úspěchům organizace  lze  jistě  zařadit  odbornou konferenci  na téma „Obnova 
lesních porostů  v oblasti  Krušných  hor,  pořádanou  v červnu  r.  2005  ve  spolupráci 
s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, která přivedla na lesní majetek 
města  Chomutova  významné  odborníky  i  politiky  z celé  republiky,  aby  je  seznámila 
s možnostmi  hospodaření  v lese  v nepříznivých  klimatických  a  omezených  ekonomických 
podmínkách. 

Hospodářský výsledek z hlavní i  doplňkové činnosti  činil  1.345 tis.  Kč.  Dotace od 
města dosáhly výše 4.467,8 tis. Kč, ostatních dotace 4.881,9 tis. Kčs. Tržby se vyšplhaly na 
10.416,7  tis.  Kč.  V nákladech  tvořily  největší  položku  ostatní  služby  (3.295,8  tis.  Kč)  a 
osobní náklady 2.575,7 Kč. Organizace zaměstnávala 12 pracovníků, průměrná hrubá mzda 
činila 18.995,- Kč.  

Teplo Chomutov 

V loňském roce jsem již popisovala změny ve fungování společnosti Teplo Chomutov 
s.r.o. Na internetových stránkách společnosti Actherm, s.r.o., se kterou má město uzavřenu 
smlouvu o pronájmu Tepla, jsem našla tyto údaje:   Na základě Smlouvy o nájmu podniku ze 
dne 13. 12. 2004, uzavřené mezi pronajímatelem, t.j. společností  Teplo  Chomutov s.r.o. a 
nájemcem, t.j. společností ACTHERM, spol. s r.o., která  nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2005, 
přenechal pronajímatel svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil. Pronajatý 
podnik  byl  zařazen  v  rámci  organizační  struktury  odštěpného  závodu  Chomutov  jako 
samostatný úsek Teplo CV se sídlem v ulici Jakoubka se Stříbra 112,113, kde sídlí vedoucí 
úseku  a  technicko-obchodní  oddělení.  Provozní  oddělení  a  dispečink  je  umístěn  v areálu 
v ulici Moravská.
 

Hlavní činností úseku Teplo CV je distribuce nakoupené tepelné energie, t.j. tepla pro 
topení  a  pro  ohřev  užitkové  vody konečnému  spotřebiteli  a  správa  a  údržba  pronajatého 
majetku.  Pronajatý  majetek  tvoří  zejména  72  výměníkových  stanic  (VS)  a  cca  20  km 
sekundárních topných kanálů (STK) a cca 3 km kolektorů. Odběratelem tepla jsou z cca 86% 
obyvatelé a z cca 14% různé větší či menší společnosti. 
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Sídlo provozu a dispečinku (ul. Moravská)

 

 

 

Výměníková stanice po rekonstrukci (2004)

 
 

 

Z rozboru  hospodaření,  který  každoročně  zpracovává  odbor  ekonomiky  městského 
úřadu, jsem čerpala následující informace:  Za r. 2005 vykázala společnost účetní ztrátu ve 
výši 22.512,2 tis. Kč. Důvodem této vysoké ztráty je předání pohledávek a závazků v rámci 
nájmu podniku Teplo Chomutov s.r.o. Při předávání pohledávek a závazků totiž platí obecné 
účetní  zásady,  že  se  předávané  pohledávky  účtují  do  nákladů  předávající  společnosti  a 
závazky do výnosů. Společnost Teplo obdržela v tomto roce od města Chomutov investiční 
dotace  ve výši  14.530 tis.  Kč.  Dotace  byla  rovna výši  odpisů majetku  města,  které  měla 
společnost  Teplo  ve  správě,  stejnou  výši  zaplatilo  Teplo  městu  za  pronájem  městského 
majetku. 
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Technické služby města Chomutova

Rok  2005  znamenal  v činnosti  příspěvkové  organizace  Technické  služby  města 
Chomutova kvalitativní skok, který byl zvýrazněn získanými certifikáty od CQS - Sdružení 
pro certifikaci systémů jakosti v oblastech sběru a svozu komunálního odpadu, autokempu 
Kamencové jezero a zejména pak integrovaného systému řízení. 

     

  

Víceoborová  činnost  příspěvkové organizace  TSmCh působí  v oblasti  komunálních 
služeb,  jejichž  úroveň  významně  ovlivňuje  spokojenost  občanů  města.  Proto  také 
z integrované politiky jakosti,  životního prostředí a bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
TSmCh  vyplývá  cíl  organizace,  kterým  je  „Spokojený  občan  i  návštěvník  v čistém  a 
udržovaném městě.“ 

Náročný rozsah úkolů zabezpečoval v roce 2005 kolektiv více než 240 zaměstnanců. 
Vedle stálých zaměstnanců to byli i zaměstnanci sezónní a uplatnění zde našli i pracovníci na 
veřejně a obecně prospěšné práce. 

Organizace  zajišťovala  správu  majetku  města,  který  představuje  ve  finančním 
vyjádření více než jednu miliardu korun. Správa a údržba tak byla zabezpečována na 912 ks 
komunikací,  na  délce  téměř  109  km  vozovek  a  více  než  156  km  chodníků  a  pěších 
komunikací. Výrazného nárůstu doznaly plochy veřejné zeleně, a to z výchozích 144,7 ha na 
186,7 ha. Síť veřejného osvětlení, o něž technické služby pečují, představovala 5.648 svítidel 
a délku téměr 193 km kabelového vedení. Provozovna údržby veřejného osvětlení zajišťovala 
i chod světelné dopravní signalizace ve městě Chomutov. Zde šlo o 101 návěstidel a o délku 
téměř 2 km kabelového vedení.    

Ke zvládnutí všech prací napomáhalo mechanizační vybavení  a přepravní technika, na 
níž bylo v tomto roce vynaloženo více než 14 mil. Kč. Jednalo se například o nákup vozidla 
na svoz velkoobjemových kontejnerů, kontejnerový přívěs, zametací vůz Buscher či vozidlo 
na svoz odpadu Mercedes.               
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Jeden z druhů využívané mechanizace, travní sekačka Iseki SXG 19 HL, hydro, standard

Výše  provozních  nákladů za  rok 2005 představovala  téměř  128 mil.  Kč ke krytí 
chodu a provozu všech 21 úseků činností. Krytí těchto nákladů bylo dosaženo vedle dotace od 
zřizovatele, u pracovníků zaměstnávaných na veřejně prospěšných pracích z části z dotace od 
Úřadu práce, i vlastní přispěním organizace, a to dosažením vlastních výnosů. V r. 2005 to 
bylo téměř 59,5 mil. Kč. K naplnění těchto výnosů byla významnou měrou využita doplňková 
činnost.   

Mezi  významné  úkoly patřilo  zabezpečování  čištění  města, kde vedle  celoročního 
úklidu a dílčích sezónních úklidů to bylo zajištění komplexního blokového čištění. Zajištěna 
byla odtahová služba dle pokynů městské policie. Za rok 2005 šlo celkově o 385 odtahů. 

Důležitou  oblastí  je  kompletní  odpadové  hospodářství,  kde  stále  větší  význam 
sehrává  separace  odpadů.  Mezi  složky,  které  se  separují,  byl  v tomto  roce  nově  zařazen 
„Bioodpad“  –  odpad  ze  zeleně.  V součinnosti  s Městem  byly  vytvořeny  materiální 
předpoklady pro rozvoj této oblasti. Od března do listopadu bylo takto vytříděno 121,53 tun 
bioodpadu. Pokud jde o ostatní vytříděné složky odpadu v roce 2005, tak šlo o 418 tun papíru, 
téměř 251 tun skla, téměř 137 tun plastů a přes 189 tun kovů. Ve spádových obcích šlo o 
hmotnost přes 30 tun papíru, více než 18,5 tuny skla a téměř 20 tun plastů.  

Pro rekreaci obyvatel města Chomutova i návštěvníků města sehrává významnou roli 
Kamencové jezero, kde se v roce 2005 konala celá řada akcí, a to : 

3. 4. – XI. ročník srazu historických vozidel Chomutov 2005, pořádaný Veteran car 
clubem Chomutov ve spolupráci s městským úřadem.

26.  –  29.  5.  Bambiriáda  2005  –  pořadatel  Česká  rada  dětí  a  mládeže  s podporou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany (blíže jsem fotograficky 
zaznamenala v samostatné kapitole).

28.  5.  –  29.  5.  –  Velká  cena  Chomutova,  ČP veteránů  a  krušnohorský  pohár  K4 
benjamínků, pořádané oddílem kanoistiky Sportklub 80 Chomutov či  Den Červeného kříže 
(Světový den první pomoci), akce Svazu záchranářů - kynologů, Kamenčák 2005.
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I  přes  nepřízeň  počasí  představovala  návštěvnost  na  jezeře  v sezóně  2005  celkem 
41.424 návštěvníků. V ubytovacích prostorách jezera (hotel, kemp, chatky, ubytovna) šlo o 
13.396 návštěvníků. Na vodolyžařském vleku se uskutečnilo 13.287 jízd. Nepříznivě se 17. 
12. promítla vichřice, která poškodila řad stánků na jezeře. 

     

                    

Když je v létě horko, tak se pláže na jezeře (pohled od zadní brány, kousek od Otvické nádrže) 
zaplní lidmi, kteří rádi „chytají bronz“ a osvěžují se v přírodní vodě.

Řada prací  byla  prováděna  na  údržbě veřejné  zeleně,  která  zaznamenala  výrazný 
nárůst obhospodařovaných ploch. Vedle odborných prací a zásahů na vysázené zeleni byly 
prováděny i úklidové práce, v rámci nichž bylo ze zeleně sebráno 31,12 tun odpadů, čištění a 
výměna písku celkem u 90 pískovišť, kam se navezlo 166 tun písku.  Zajištěna byla i výsadba 
mobilní  zeleně v rámci  města.  Plně byly využity přidělené zdroje ve výši 300 tis.  Kč pro 
plnění na Zeleném fondu. Šlo zde o výsadbu vzrostlých stromů (135 ks) a keřů (493 ks), krytí 
doplňkového materiálu (kůly, juta, úvazky apod.), vytyčování inženýrských sítí.  

V roce  2005  bylo  terénně  upraveno  a  uklizeno  dalších  21  lokalit,  na  které  poukázali 
občané v předešlém roce v soutěži  paní  starostky o nejzanedbanější  místo  ve městě,  nebo 
které byly zjištěny při místním šetření odboru správy majetku na Městě. Celkem se jednalo o 
výměru cca 42 ha. Na obrázku pozemek na Blatenské ul. u Okálů před úklidem a po úklidu 
pracovníky technických služeb.  
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Mezi další  důležité  úseky činnosti patří  údržba místních komunikací zahrnující  řadu 
dílčích výkonů na komunikační síti spojených s  údržbou prašných vozovek, čištěním vpustí, 
šachet,  krajnic,  rigolů,  odvodňovacích  žlabů,  oprav  dlážděných  chodníků,  zřízením 
bezbariérových úprav přechodů (ve 23 případech),  zřízením stání  pro kontejnery (12 ks), 
oprav schodišť, prací na svislém dopravním značení. Nad rámec rozepsaného rozpočtu byl na 
základě stanoveného úkolu zajištěn nákup a provedena montáž spirálového stojanu na kola a 
sloupku pro cyklotrasy (cena 22.610 Kč) na náměstí 1. máje.  

Aktivním přístupem k zajišťování  dílčích  činností  se  podařilo  za  rok  2005 dosáhnout 
hospodářského výsledku ve výši přes 484 tis. Kč. 
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Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

U příležitosti  oslav 10 let  provozu trolejbusové dopravy v Chomutově  a  Jirkově 
uspořádal  Dopravní  podnik  měst  Chomutova  a  Jirkova  v sobotu  11.  června  2005  Den 
otevřených  dveří  pro  veřejnost.  Pro  zájemce  byla  připravena  prohlídka  trolejbusového  a 
autobusového depa, která byla doplněna odborným výkladem (na snímcích).  K dopravě do 
areálu  dopravního  podniku  mohli  návštěvníci  využít  speciálně  vypravených  trolejbusů 
z konečných zastávek Chomutov (poliklinika) a Jirkov (autobusové nádraží). 
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      Oficiální  oslavy  proběhly  v  úterý  14.června  2005  od  14  hodin  v  městském  divadle. 
Přítomni  byli  zástupci  obou  akcionářských  měst,  představenstva,  dozorčí  rady,  vedení 
společnosti  a  pozvaných firem. Úvodní slovo měla starostka města  Chomutova a zároveň 
předseda představenstva DPCHJ a. s.  Ing. Ivana Řápková. Paní starostka předala ředitelům, 
kteří se podíleli na řízení DPCHJ a. s. v uplynulých 10 letech, pamětní dary.  Poté generální 
ředitel DPCHJ a. s. Ing. Tomáš Pisinger v krátkém ohlédnutí zmínil důležité body v desetileté 
historii trolejbusové dopravy i   plány dopravního podniku do dalších let.   Příjemné posezení 
bylo  zakončeno  vystoupením  jirkovského  pěveckého  souboru  "VOX  CANTABILIS"  a 
slavnostním přípitkem.

Vozový park  místní autobusové hromadné dopravy činilo  51 autobusů,  nejstarší 
z nich byl  vyroben v r. 1987, ten už jezdil  jediný. Nejvíce autobusů má rok výroby 1990. 
K obměně vozového parku dochází postupně. Z autobusů, které převážejí naše občany z jedné 
části města do druhé, mělo nejmladší rok výroby, a to 2005 celkem 5 vozů.   

Vedení a délka linek autobusové hromadné dopravy

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

Trolejbusů jezdí po Chomutově celkem 25, z toho jen 5 jich bylo přivezeno v r. 2004, 
všechny ostatní mají datum pořízení až rok 2005. 

Vedení a délka linek trolejbusové hromadné dopravy
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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

Linkovou dopravu zajišťuje 30 autobusů + 10 čistě zájezdových. Také zde je 
nejstarším rokem výroby rok 1988. 

Tarify MHD platný od 1. 12. 2004

Jízdné za jednotlivou jízdu a přepravné za zavazadla a psy v autobusech a 
trolejbusech MHD :

Dospělá osoba a osoba starší 15 let 12,- Kč
Dospělá osoba a osoba starší 15 let při platbě čipovou kartou 10,- Kč
Pes, není-li přepravován ve schráni 12,- Kč
Noční linka 15,- Kč

Zvláštní jízdné: 

AN Chomutov – nádraží ČR   2,- Kč

Zlevněné jízdné:

Děti 6 – 15 let    6,- Kč
Děti 6 – 15 let při platbě čipovou kartou    5,- Kč
Držitelé průkazu ISIC (Mezinárodní studentský průkaz)              10,- Kč

Časové jízdenky pro trolejbusy a autobusy MHD:

Žákovská měsíční 180,- Kč
Studentská měsíční 180,- Kč
Občanská měsíční 400,- Kč
Měsíční pro občany ve věku 60 – 70 let 250,- Kč
Pololetí pro občany nad 70 let 100,- Kč
Roční pro občany nad 70 let 170,- Kč
Držitel Jánského plakety (zlaté) – půlroční 500,- Kč
Z každoročního komentáře o hospodaření organizace města vybírám následující údaje, 

poskytnuté managamentem této organizace: plnění stanoveného obchodně finančního plánu 
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v roce  2005  bylo  v průběhu  roku  negativně  ovlivněno  vlivy,  kterým  nemohla  akciová 
společnost zabránit. Jednalo se zejména o:

Prodej  areálu  v Dolní  ulici –  prodej  areálu  se  podařilo  více  jak  po  roce  hledání 
nejvýhodnější nabídky realizovat. Přesto prodejní cena (tržní) byla o 15.095 tis. Kč nižší než 
účetní cena.  Odpis zmařené investice z projektu dostavby opravárenského areálu Písečná – 
z restrukturalizace  společnosti  vyplynul  závěr,  že  není  potřeba  provádět  dostavbu  areálu 
Písečná dle připraveného projektu a dále na základě ukončení platnosti stavebních povolení, 
byl představenstvem společnosti odsouhlasen odpis zmařené investice v částce 2.296 tis. Kč 
týkající se uvedeného projektu. Vysoký růst nákupních cen nafty (PHM) – z tohoto důvodu 
došlo k překročení plánovaných nákladů spotřeby PHM o 1.713 tis. Kč v r. 2005. Společnost 
se  důsledně  zabývala  měrnou  spotřebou PHM na  ujetý  1  km v jednotlivých  dopravách  a 
zavedla zde nová organizační opatření za účelem snížení měrné spotřeby.  Výsledkem bylo 
dosažení nejnižší měrné spotřeby PHM na 1 ujetý km v linkové dopravě od r. 1996 a druhé 
nejnižší měrné spotřeby PHM na ujetý 1 km v autobusové  dopravě od r. 1996. Vyšší měrnou 
spotřebu  přitom  ovlivňují  nízkopodlažní  autobusy,  které  nahrazují  původní  autobusy  na 
některých linkách.

     Místo plánovaného hospodářského výsledku 2.568 tis. Kč dosáhl podnik ztrátu ve výši 
19.141  tis.  Kč.  Celkové  plánované  náklady  byly  přečerpány  na  120,95  procent, výnosy 
splněny na 106,61 procent. V oblasti mzdových nákladů došlo k nárůstu průměrných výdělků 
oproti  stejnému období minulého roku, a to na 102 procent.  Došlo k navýšení přesčasové 
práce na hodnotu 121 procent. 

      V r. 2005 dosáhly tržby za vlastní výkony za celou společnost výše 99.105 tis. Kč, 
což je nárůst oproti minulému roku o 936 tis. Kč. Jako investiční dotace na obnovu vozového 
parku obdržela společnost od Města Chomutova 3.400 tis. Kč, od Města Jirkova 1.164 tis. Kč 
a  od  Ministerstva  dopravy  ČR  3.400  tis.  Kč.  Dopravní  podnik  též  zajišťoval  rekreační 
dopravu. Na té se podílelo Město Chomutov částkou 94 tis. Kč, Jirkov pak částkou 117 tis. 
Kč.  Provozní  dotace v oblasti  MHD autobusy činily  8.922 tis.  od Města  Chomutova,  na 
MHD trolejbusy šlo z téhož zdroje 9.354 tis. Kč. Jirkov zaplatil 2.522 tis. na MHD autobusy a 
3.986 na  MHD trolejbusy.  Krajský úřad  poskytl  dotaci  3.830 tis.  na  provoz trolejbusové 
dopravy  a  21.747  tis.  na  provoz  linkové  dopravy,  která  obsluhuje  obce  v  okrese.  Ze 
samotných obcích přispívaly na linkovou dopravu: Jirkov, Blatno, Klášterec n. O., Vejprty a 
Vrskmaň.  Na  autobusovou  dopravu  MHD  přispívaly  také  obce,  které  jí  využívají,  a  to: 
Droužkovice, Údlice, Spořice, Černovice a Nezabylice.  Nejvíce platily Spořice a to 607 tis. 
za rok. 
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Mateřská škola Chomutov 

V loňském  roce  jsem  podrobně  psala  o  zaměření  jednotlivých  chomutovských 
mateřinek,  které  zaštiťuje  organizace města  MŠ Chomutov.  Jak jsou naše děti  šikovné se 
mohla několikrát přesvědčit i veřejnost, kdy  děti pod vedením učitelek ukázaly třeba svůj 
pěvecký um.  A nedělo  se  tak jen na školních  besídkách pro rodiče,  ale  i  v tak krásných 
prostorách jako je kostel sv. Ignáce  při pěvecké přehlídce Otevírání studánek (na snímku),  či 
v rytířském sále na radnici (přivítání kardinála Vlka). Děti zpívaly i pod městskou věží, kde 
před tím ozdobily vánoční stromečky.  Přišly i za seniory z domova důchodců či stacionáře. 
Jejich výtvarné práce zas pravidelně zdobí chodby i výstavní síň ve Středisku knihovnických 
a kulturních služeb. Výchova našich dětí se odvíjí i v ekologickém duchu, kdy děti nejen že 
sbírají odpady a třídí je, ale také na toto téma malují a tvoří. Sbírají také kaštany a žaludy pro 
zvířátka v zooparku či spolupracují s kynologickým klubem, kde se učí správnému chování ke 
psům. Poslední dobou se totiž v republice množí případy, kdy dojde k ošklivému úrazu dítěte, 
napadeného psem nebezpečného plemene. 

Organizace města Mateřská škola, Šafaříkova 4334 hospodařila za rok 2005 s dotací 
od Města ve výši 15.823 tis. Kč. Vlastní výnosy činily 3.833 tis. Kč, dotace Krajského úřadu 
41.964  tis.  Kč.  Náklady  organizace  dosáhly  výše  61.400  tis.  Kč.  Jednotlivé  budovy 
mateřských škol ve městě jsou udržovány, postupně se objevují  nové zářivé  fasády či nově 
vybavené zahrady. Ze „školkovného“, které platí rodiče,  je dětem pořizováno nové vybavení 
učeben a hračky.  
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Správa sportovních zařízení s.r.o.

Tato organizace  se  stará  hned o několik  sportovních areálů  (blíže jsem popisovala 
v loňském zápise). Letos tedy zmíním některé z akcí, na nichž si přišli na své sportumilovní 
dospělí i děti. 

V městských lázních to vedle klasické nabídky plavání pro veřejnost byla i celá řada 
plaveckých závodů okresního i celorepublikového významu:  12. 2. 2005 to bylo Mistrovství 
republiky – dlouhé tratě (žactvo), 19.  – 27. 3. se zde uskutečnilo soustředění plavců skupiny 
Bremen  Německo,  2.  3.  závody plavců  Jarní  cena  mladšího  žactva,  22.  –  24.  3.  to  bylo 
soustředění zrakově postižných plavců reprezentace ČR, 23. 4. akce Plaveme s VZP zdravotní 
pojišťovnou, 25. 4. Plavecká liga základních škol 1. stupně. 26. 4. Plavecká liga základních 
škol 2. stupně + okresní přebory, 14. – 15. 5. Velká cena Chomutova – Memoriál Jaroslava 
Jezbery, 27. 5. Chomutovský plaváček, 28. 5. Bambiriáda, 3. – 5. 6. Mistrovství ČR v plavání 
s ploutvemi, 18. a 19. 6. Mistrovství ČR staršího žactva, 24. 9. 2. ročník Podkrušnohorských 
plaveckých závodů (všechny kategorie), 15. 10. Plaveme  s VZP zdravotní pojišťovnou, 9. 11. 
Plavecká liga středních škol a 19. a 20. 11. Oblastní závody v plavání (bazén 25 m).   

     

Na Zimním stadioně se hrály tyto hokejové soutěže : 1. liga ČR – muži, liga dorostu a 
juniorů, žákovská liga 6. – 8. tříd, krajské soutěže 2. – 5. tříd. Od ledna do března a od září do 
prosince se konala  veřejná bruslení,  v květnu to bylo in-line bruslení.  Uskutečnily se tyto 
turnaje v ledním hokeji : 13. 3. turnaj SSZ neregistrovaní, 19. 3. turnaj KLH 9. třída, 20. 3. 
turnaj KLH 4. třída, 26. 3. Memoriál Vladislava Maška, turnaj 1. a 2. tříd, 2. a 3. 4. Memoriál 
Stanislava Veisochera, turnaj KLH 6. třída 

27. 3. se na stadioně uskutečnily krasobruslařské závody, 22. – 24.4. areál stadionu 
využili pořadatelé Autosalonu 2005. 

V Městské sportovní hale  se zejména konalo : 

10. 2. Zimní OH mateřinek
14. 2. Valentýnské sportování – florbalový turnaj středních škol a odborných učilišť
19. 2. Víkendové cvičení
28. 2. – 4. 3. Jarní miniškola sportu
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19. – 20. 3. Mistrovství ČR žáků a juniorů v zápase řeckořímském
29. 4. Sto let národní házené
14. 5. Mistrovství ČR v Allakamp – jitsu
16. 5. Olympiáda seniorů
17. 5. Víkendové cvičení – Václav Krejčík – power jóga
26. 5. Bambiriáda – florbalový turnaj
5. 6. Akademie Taneční školy Milady Zelenkové
10.6. Den s Jiřím Welschem – basketbal
17 – 18. 6. Grand prix – zápas
Červenec – srpen : Letní miniškola sportu
Září – říjen: „Sportovní informace“
1.10. Víkend pro ženy – Duo step
25. 10. Volejbalový turnaj „O pohár SSZ Chomutov s.r.o.“ pro SŠ a učiliště
6. – 9. 11. Vzdělávání 2006 a Veletrh pro podnikatele
11. 11. Dětský aerobic – soutěž pro základní školy
18. 11. Poštovní spořitelna CHINASKI TOUR 2005 
14. 12. Sálová kopaná – Vánoční turnaj pro střední školy
16. 12. Sálová kopaná – Vánoční turnaj pro základní školy 

                                

Sportovní momentka z oslav 100 let národní házené

A nyní blíže k jedné z akcí, a to „Sportovním informacím“. Tento  projekt rozvoje 
dětí a mládeže v oblasti volného času zahájila sama Správa sportovních zařízení jako ucelený 
celoroční cyklus výchovně-vzdělávacího programu určeného dětem z prvních a druhých tříd. 
Náplní programu je seznámení dětí s rozmanitými sportovními odvětvími, formování jejich 
potřeby pravidelné pohybové aktivity.  Program je přitom koncipován tak,  že každý měsíc 
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projdou  frekventanti  jiným  sportovních  odvětvím  od  gymnastiky,  házené,  plavání  či 
basketbalu přes judo, lyžování, bruslení až po kopanou a atletiku. 

Cílem projektu je všestranný rozvoj  pohybových schopností  a nasměrování  i méně 
zdatných děti k pravidelnému sportování.  

 

                            

Malí školáci při získání prvních zkušeností s jednotlivými sporty, které poté budou moci rozvíjet
 třeba v jednotlivých sportovních klubech či ve  Veřejné lyžařské škole Klínovec.

  
Organizace SSZ hospodařila v roce 2005 se ziskem ve výši 2.869 tis.  Kč. Lepšího 

hospodářského  výsledku  se  podařilo  dosáhnout  výraznými  úsporami  ve  spotřebě  energií. 
Celkové výnosy včetně přijatých dotací od Města dosáhly výše 38.024 tis. Kč, náklady 35.155 
tis. Kč. Dotace od města na krytí provozních nákladů přestavovala 22.045 tis. Kč. Společnost 
zaměstnávala 65 pracovníků, průměrná hrubá mzda činila 12.393,- Kč.   
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Správa kulturních zařízení 

Podle slov ředitelky tohoto zařízení Věry Flaškové byl program SKZ připraven tak, 
aby  pokrýval  různé  úrovně  potřeb  diváků  či  posluchačů  a  tak  akce  spíše  zábavného  a 
komerčního charakteru střídaly pořady pro náročné publikum. Kulturní pracovníci se přitom 
pokusili oslovit i publikum, které jinak do zařízení SKZ pravidelně nechodí,  to akcemi na 
volném prostoru přímo ve městě nebo netradičních prostorách. 

Budova městského divadla byla využívána převážně k divadelním představením a 
významným společenským událostem.  V rámci  abonentního  předplatného  mohli  milovníci 
divadla shlédnout dvanáct představení, z nichž divácky nejúspěšnější byla hra Hrdý Budžes 
v nastudování Příbramského divadla s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Představili se i doslova 
špičky českého hereckého nebe,a to Jan Potměšil v dramatu Richard III (divadlo Kašpar) či 
bratři  Vladimír  a Michal  Dlouhých ve hře Chvála  bláznovství.  Mimořádnou události  byla 
slavnostní premiéra divadelní komedie Dveře aneb pane, vy jste náhoda, jejímž autorem je 
chomutovský rodák Milan Kopecký. Hru nastudoval s našimi předními osobnostmi divadelní 
scény  Jitkou  Smutnou  a  JanemHartlem  v hlavních  rolích.  Mimo  rámec  abonentního 
představení  se  podařilo  zajistil  velmi  oblíbené  představení  Divadla  Járy  Cimrmana  a 
improvizované  vystoupení  divadla  Vizita  v čele  s Jaroslavem  Duškem.  Převážně  mladým 
divákům  pak  patřila  módní  cool  dramatika  ústeckého  Činoherního  studia  Shopping  and 
Fucking. 

Svůj prostor dostala i ochotnická tvorba, kdy na projektu Chomutovské divadelní jaro 
vystoupily  amatérské  divadelní  soubory  z Libochovic,  Kadaně,  Klášterce,  Chomutova  a 
České  Lípy.  Projektem,  který  je  v   regionu  zcela  ojedinělý,  je  multižánrový  festival 
Otevřeno.  V jeho  rámci  byla  uvedena  představení  evropsky  proslulých  souborů  Teatr 
Novogo fronta a Continuo, které se představily chomutovským divákům na ploše centrálního 
náměstí.  Zde  mohli  zhlédnout  zájemci  i  náhodní  chodci  divadla  Hafan,  hrobské  Divadlo 
v pytli (na snímku) a další soubory. 

                  

118



                   

                          

119



V atrium SKKS dostaly prostor rozpustilé komedie (na snímku divadlo MAMA-YA a PAPA-
YA Praha) i  emocionální pohybová vystoupení tanečnic z Duncan centra Praha.

Pouliční divadla doplňoval i program na jiných místech,  kde byla  připravena pro dětské i 
dospělé diváky představení, s nimiž se lze v průběhu roku setkat pouze výjimečně. Uveďme 
alespoň soubory Černí Šviháci, Sváťovo dividlo či agenturu Rozkoš bez rizika s představením 
A co všichni ti muži?

V programu  divadla  a  KaSS  nechyběla  ani  nabídka  představení  pro  mateřské  a 
základní  školy.  Z dětských  představení  se  největšímu  zájmu  vždy  těší  pořad  Michala 
Nesvadby s názvem Michal je pajdulák. 

Městské  divadlo  je  i  místem  koncertů,  k nimž  je  využíván  hlavní  sál  i  přilehlá 
kulisárna.  Chomutovští  posluchači  si  mohli  vychutnat  oblíbené  kapely  i  doslova  špičky 
nejrůznějších žánrů (folk, rock, šanson) v  podání Backwards, Mňága a Žďorp, 100oC, Gaia 
Mesiah, Brutus či Jaromíra Nohavicu, Hanu Hegerovou a Radůzu. Kapaly Sunshine, Khoiba, 
Natural a další se představily v rámci festivalu Otevřeno. Další velkou příležitostí k poslechu 
živé hudby byl festival Kamenčák, který je určena jak místním, tak turistům. Vystoupili zde 
Wabi Daněk, Pavel Dobeš, skupiny Lety mimo, UDG, Zdarr a další. Vyvrcholením akce byla 
show zpěváka Dana Nekonečného s ohňostrojem. 

Na prezentaci folkové a country scény je zaměřeno  Kulturní středisko Zahradní, 
kde se například uskutečnila vystoupení skupin Nezmaři, Fešáci či Druhá tráva s Robertem 
Křesťanem.  KaSS byl  také  dějištěm oddechovým pořadů  pro  nejširší  veřejnost  jako  jsou 
programy osvědčených entertainerů jako je Zdeněk Izer, Josef Mladý a Josef Náhlovský či 
Zdeněk Troška.  Nájemci divadla jsou organizovány velmi kladně hodnocené pořady klasické 
hudby, kde se představují špičkoví interpreti. 

Starší generace se chodí bavit na tradiční Večerníčky z Kulturním domě na Zahradní, 
kde hrají oblíbené dechovky z Chomutova i okolí. 

Přes redukci počtu kin ve městě zůstávají dvě kamenná kina Oko a Praha a kino letní. 
Na pokles počtu návštěvníků  filmových představení v minulém roce,  který díky malému 
počtu  atraktivních  premiérových  titulů  postihl  celou  distribuční  síť  (dle  Unie  filmových 
distributorů to byl 20% úbytek návštěvníků kin), zareagovala SKZ programovými opatřeními 
v kině Praha, kde byla částečně omezena projekce v pracovních dnech.   

Přesto se mohli filmoví příznivci setkat s několika mimořádnými akcemi. Tou první 
byla  premiéra  filmu  Snowborďáci,  kterou  doprovázel  atraktivní  program  v duchu 
freestylových sportovních aktivit. Vylosovaný divák získal velmi kvalitní snowboard.  

Televizní  scénáristka  a  spisovatelka  Irena  Obermannová  byla  hostem  přehlídky 
Proměny  ženy,  v jejímž  rámci  se  uskutečnila  projekce  filmu  Ženy  pro  měny  a  výstava 
výtvarnice  Jitky Kůsové.  V městském divadle  pak program doplnil  recitál  zpěvačky Ester 
Kočičkové a divadelní  představení Vagina monology s Dagmar Bláhovou v hlavní roli. 

Dvě  významná  výročí,  která  jsme  v minulém  roce  vzpomínali,  byla  připomenuta 
dvěma komponovanými pořady pro základní a střední školy. První byla věnována 60. výročí 
ukončení II. světové války, druhá pak výročí úmrtí Milady Horákové. 

Specifickým  počinem  je  pak  činnost  Artklubu,  který  je  zaměřen  na  projekci 
nekomerčních filmů. Jeho nejvýznamnější akcí bylo zapojení do celorepublikového Projektu 
100, jehož smyslem je prezentace těch filmů, které nejsou dostupné v běžné distribuci. 

Nejhojněji navštívenou akcí byly „Úžasné čarodějnice“ v letní  kině,  na které přišlo 
2.722 platících diváků.

Svojí pozici centra výtvarného umění v regionu potvrdila galerie Špejchar, kde byla 
vystavena díla téměř dvou desítek výtvarníků. Kromě výstav Milana Pecáka, Martina Zhoufa, 
Tarase Kuščynského,  Tomáše  Bíma,  Jana Dingy a dalších představovala  výjimečný počin 
instalace děl ředitele Národní galerie Milana Knížáka. Renomovaný fotograf Jan Šibík uvedl 
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v galerii  fotografie  z cyklu  Chci  ještě  žít  zachycující  tragedii  lidí  nakažených  virem HIV 
z ukrajinské Oděsy.  

                     

Starostka města spolu s ředitelem Národní galerie Milanem Knížákem. Ten do Chomutova 
přivezl své odvážné obrazy a plastiky převážně ženských aktů. Nechyběla ani kontroverzní 

plastika postavy prezidenta Václava Havla. 

                     

121



Z vernisáže výstavy fotografií Tarase Kuščynského, jednoho z nejlepších českých  poetických 
fotografů ženské krásy i osobností uměleckého života.

Ve  spolupráci  s městem  Chomutov  SKZ  realizovala  další  z novinek  v kulturním 
kalendáři  roku. Jí bylo  sochařské sympozium,  které se konalo přímo ve volném prostoru 
městského parku. Vzniklá díla budou po dohodě s umělci a architektem města umístěny na 
veřejných prostranstvích.  Sympozia se zúčastnili nejlepší regionální sochaři a to : akad. mal. 
Herbert Kisza (nejvýznamnější výtvarná osobnost Kadaňska), Mgr. Roman Křelina z Orasína 
(mimo  jiné  organizátor  Bolebořského  sochařského  sympozia),  Jitka  Kůsová  z Klášterecké 
Jeseně,  Vladimír Doležel z Jirkova a Jiří Krob z Rakovnicka. 

                    

Zrod jednotlivých pískovcových soch (na snímku torzo mužského těla vzhlížející k nebesům od 
Jitky Kůsové)  mohli příznivci výtvarného umění i náhodní kolemjdoucí  sledovat na travnaté 

ploše před městským  divadlem. 
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Středisko knihovnických a kulturních služeb

Toto  velmi  důležité  chomutovské  kulturní  a  vzdělávací  zařízení  zaznamenalo 
v letošním roce mírný pokles návštěvnosti (osobně se domnívám, že zejména z důvodu stále 
větší  dostupnosti  internetu  v našich  domácnostech,  školách  i  v zaměstnání,  kde  jej  mnozí 
z nás využívají jako široce dostupného zdroje informací i zábavy). Zájem o klasické knihy tu 
naštěstí stále je a doufám, že i bude, protože žádná moderní technologie se nevyrovná zážitku 
vzít do rukou voňavou knihu, uvelebit se v pohodlí domova a postupně pronikat do psaného 
příběhu, který rozvíjí fantazii a přenáší nás do všech možných světů i dob.   

Cestu do SKKS, lidmi většinou prostě označovaného jako okresní knihovna, si v roce 
2005 našlo celkem 165.075 návštěvníků  (což je  o 5.174 méně než v r.  2004),  čtenářů se 
registrovalo 6.167 (o 98 lidí méně), výpůjček se uskutečnilo 546.075 (o 46.820 méně). Na 
poplatcích od čtenářů se vybralo 925.013 (o 73.080,- Kč méně).

Zajímavé je, že vzrostl zájem o pobočku na Březenecké, která je jedinou knihovnou 
na sídlištích. Lidé přitom mohou využívat průkazku i k návštěvě knihovny v hlavní budově 
SKKS  na  Palackého  ulici.   Na  Březenecké  přibylo  43  čtenářů,  celkem  jich  bylo  694. 
Uskutečnili 8.066 návštěv (o 149 víc než v r. 2004) a vypůjčili si 51.617 titulů (o 7.917 méně 
než v předchozím roce). 

Chomutovské středisko nadále zajišťovalo  regionální funkce v rámci Chomutovska, 
které  spočívají  například  v poradenské  a  konzultační  činnosti  či  ve  tvorbě  výměnných 
knihovních  fondů,  jejich  cirkulaci  a  distribuci.  Bylo  zpracováno  celkem  181  výměnných 
souborů s 14.837 svazky. Tak se do malých obcí jako je například Křimov, Boleboř či Otvice, 
které fungují v omezeném rozsahu několika hodin týdně, dostaly nové knihy. 

Nejširší nabídka  je samozřejmě k dispozici  v hlavní budově střediska,  kde funguje 
hned několik oddělení. Mimořádná pozornost je věnována tomu pro  děti a mládež, kde si 
knihovnice vychovávají nové čtenáře. Funguje zde letitá spolupráce s místními školami. A tak 
se  podařilo  zvýšit  počet  čtenářů  o  76  nových na  celkem 2.164 čtenářů.  Ti  přišli  celkem 
22.170krát  a domů si půjčili 72.316 knížek nebo časopisů (o 3.078 víc).  

Oddělení beletrie pro dospělé mělo 3.417 čtenářů (o 182 méně), kteří tvořili 37.823 
návštěv (-1.825) a vypůjčili si 137.100 titulů (-11.118). Oddělení naučné literatury, kam je 
díky  vysoké  zájmu  směřováno  i  nejvíce  nových  knih,  mělo  3.615  čtenářů  (-144),  kteří 
uskutečnili  36.592  návštěv  (-2.750)  a  108.770  výpůjček  (-4.175).  Studovna,  která  nabízí 
vedle  knih  řadu  dalších  informačních  zdrojů  (odborné  časopisy,  speciální  dokumenty, 
internet, monitorng tisku atd.) měla 2.359 čtenářů (-327), 16.558 návštěv (-1.400) a 58.721 
výpůjček.  Hudební oddělení  evidovalo 1.124 čtenářů (-59), 11.873 návštěv (+786) a 17.948 
výpůjček (+295). 

Jak říká ředitelka SKKS Mgr.  Marie  Laurinová,  tak nejzákladnější  podmínkou pro 
úspěch či  neúspěch poskytovaných služeb  je  akvizice  knihovních fondu a  následně  jeho 
kvalitní  zpracování.  Tuto  činnost  zajišťuje  oddělení  doplňování  a  zpracování  knihovních 
fondů, kde letos katalogizačním zpracováním, jmennou a věcnou katalogizací prošlo 14.109 
dokumentů.  Bylo  nakoupeno  více  naučné  literatury  než  beletrie,  celkem  to  bylo  10.995 
svazků knih, 773 brožur a 517 nových elektronických zdrojů.  

Své služby veřejnosti úspěšně nabízí také vzdělávací oddělení, kde byl největší zájem 
o kurzy angličtiny, těmi prošlo 239 posluchačů,  kurzy němčiny navštěvovalo 113 studujících, 
o španělštinu se zajímalo 17 a o francouzštinu 18 lidí. Toto oddělení zajišťovalo i různé kurzy 
pro střední školy, Akademii 3. věku, Klub starých uměleckých řemesel, Touhy, počítačové 
kurzy či přípravné kurzy ke studiu. Celkem 62 kurzy tak prošlo 1.378 posluchačů. 

Středisko se v letošním roce opět zapojilo do tradičních  knihovnických akcí  jako je 
například  týden  knihoven,  Senioři,  nebojte  se  internetu  či  Březen  –  měsíc  internetu. 
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Pokračovala  i  spolupráce  s handicapovanými  občany,  kdy se  například  v literární  kavárně 
konají pravidelné schůzky organizace Slabozrakých a nevidomých.  Do této oblasti spadá i 
spolupráce  s Macanovou knihovnou pro nevidomé v Praze,  odkud jsou  zajišťovány knihy 
načtené na kazetách, ty jsou pak půjčovány jednotlivým klientům i sociálním ústavům. 

Středisko knihovnických a kulturních služeb hraje také důležitou roli v místní kultuře. 
Jednotlivé  kulturní  pořady  se  odehrávají  ve  velkém  sále  v druhém  patře  hlavní  budovy, 
v literární  kavárně (ta  funguje  vedle  čítárny),  v kostele  sv.  Ignáce  a  v atriu.  Kultivované 
prostředí pod širým nebem v atriu se stalo dějištěm swingových koncertů Big bandu (těch se 
uskutečnilo  celkem  8  a  navštívilo  je  528  posluchačů),  koncerty  v rámci  Chomutovských 
slavností (zde se představil  Krušnohor, Chomurkov, Poppell,  Only,  Noční klid,  Furt Funk 
celkem 320 divákům), Viktoriánské slavnosti (přehlídka folklórních souborů z Čech, Moravy 
a Slovenska, kdy celkem 14 vystoupení shlédlo 690 lidí), dále to bylo nonverbální divadlo 
Obnaženi  III  (78  diváků),  Indian  summer  open  air  –  4  koncerty  rockových  kapel,  které 
přilákaly 212 milovníků tohoto žánru a další akce, celkem se jich zde odehrálo 42 s 1.966 
návštěvníky. 

             

Příjemné prostředí atria SKKS se v létě stává dějištěm řady akcí, na snímku jedno z tanečních  
vystoupení při multižánrovém festivalu Otevřeno

Klasická a sborová hudba zazněla na 19 koncertech v kostele sv. Ignáce, kam za tímto 
hudebním  i  duchovním  zážitkem  přišlo  2.212  posluchačů.  Největší  pozornosti  se  těšily 
adventní koncerty (725 návštěvníků) a půlnoční Rybova mše, kterou si přišlo vyslechnout 590 
lidí.  V průběhu  roku  se  představili  i  nejrůznější  chomutovské  a  jirkovské  sbory  (Vox 
Cantabilis, Ventilky, muzikanti ZUŠ Jirkov či V.I.S.). Slušnou návštěvu měl  koncert  k 60. 
výročí založení ZUŠ Chomutov. Harfenistka Kateřina Englichová přilákala 62 posluchačů, 
pořad Mexické kytary pak 68 lidí.  

Středisko poskytlo prostor i různým lidem či organizacím, které předávají veřejnosti 
své  poznatky  pomocí  přednášek   Byly  to  přednášky  o  cizokrajných  zemích,  astrologii, 
bylinkách či víře. V literární kavárně se scházeli místní literáti a hudebníci. Zájem byl i o akce 
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pro děti a mládež, kdy například soutěž v interpretaci populárních písní Mladá píseň přilákala 
148 návštěvníků, Dnu poezie – soutěže dětí v recitaci přihlíželo 160 posluchačů a velký zájem 
byl o pohádky pro děti MŠ a ZŠ, celkem 10 představení se zúčastnilo 1.136 dětí (z toho 2 
představení byla určena dětem přímo na lůžkovém oddělení chomutovské nemocnice).

Důležitá  je  i  oblast  výstavnictví,  kde  se  v galerii  Lurago,  na  schodech  střediska, 
výstavní  síni  knihovny a  v kostele  sv.  Ignáce  představují  svojí  tvorbu zejména regionální 
umělci, výrazná je i spolupráce s výtvarníky z Annabergu, našeho partnerského města.   Ve 
všech  zmíněných  prostorách  se  uskutečnilo  celkem  33  výstav,  které  navštívilo  nejméně 
15.164 lidí  (výstavní prostory v knihovně a na schodech jsou volně přístupné všem, kteří 
tudy  jen  procházejí  do  jednotlivých  oddělení  knihovny).  SKKS  pořádá  či  se  podílí  na 
spolupráci i na samostatných akcích výtvarného charakteru jako je soutěž „Chomutov mýma 
očima“,  malířská  škola,  malířské  soustředění  „Zásada“,  kreativní  týden  v  Německu, 
dvoudenní  setkání  výtvarníků  ČR  a  SRN  v Annabergu,  dvoudenní  pracovní  setkání 
výtvarníků v Chomutově a sochařské sympozium v Boleboři.    

     

           

Středisko věnuje velkou pozornost rozvoji výtvarné činnosti chomutovských dětí, na snímku 
jedna z výstav dětských prací, která byla k vidění ve výstavní síni knihovny.   

Provoz  takové  knihovny  samozřejmě  něco  stojí.  Náklady  organizace  v roce  2005 
dosáhly  výše  19.010.739 Kč,  z toho 14.975 tis.  korun činila  dotace  od  městského  úřadu, 
Ministerstvo kultury ČR přispělo částkou 1.345 tis. korun, vlastní příjmy tvořilo 2.690.739 
Kč,  rezervní fond 84.722 Kč.   
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Interiér kostela sv. Ignáce zdobí a snad i celé naše město nyní chrání tato soška Jezulátka.  
Cituji slova, uvedená na informativní tabulce vedle sošky:

„Zázračná soška Jezulátka se po vzoru cesty ze Španělska do Prahy dostala dnes, 4. 
července 2005, až do Chomutova. Jezulátko je poutníkem naděje pro všechny lidi, kteří se mu 
přijdou poklonit. „Zejména mladí by se na něj měli obracet, aby se jim dostávalo světla a síly 
pro každodenní žití vzorného života“ (cit. Papež Jan Pavel II). Jezulátko všude nás ochraňuj!
 Soška  byla  blahořečena  v kostele  Pražského  jezulátka  a  byla  darována  kulturní 
asociací Tocco di Pennello společně s Tereziánskou akademií z Arenzana na základě podnětu 
podnikatele Claudia Melotta.“ 
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Činnost oblastního muzea
Tato kulturně výchovná instituce připravila kromě své běžné činnosti  hned několik 

zajímavých akcí pro laickou i odbornou veřejnost,  které se sluší  zaznamenat  i do kroniky 
města. Činím tak podrobnějším textem z pera pracovníků muzea i fotografiemi, které mohou 
přiblížit neopakovatelné okamžiky v dějinách tohoto města.   

Představení faksimile darovací listiny z 29. 3. 1252 

                  

Tato slavnostní událost začala již před bránou do kostela sv. Kateřiny, kde šermíři ze skupiny 
Rekruti připomněli dobu, z níž pochází důležitá listina, nyní dostupná v muzeu.

Za účasti řady hostů i veřejnosti se 12. března 2005 v prostorách muzea uskutečnilo slavnostní 
představení vzácné listiny,  o jejímž nalezení a následném restaurování hovoří i následující 
diskusní příspěvky, které zazněly v důstojných prostorách kostela sv. Kateřiny. 

Zdravice Oblastního muzea v Chomutově 

Dámy a pánové,

mám  tu  čest  provést  Vás  jménem  města  Chomutova  a  Oblastního  muzea  dnešním 
dopolednem. Vás všechny, kdo jste přišli do kostela sv. Kateřiny, ať jste Chomutovští nebo 
naši krajané z ciziny, vítám při zvlášť slavnostní příležitosti. Do města Chomutova se dnes 
dostává významný dokument, takříkajíc počáteční bod jeho doložené existence. Chceme, aby 
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se tento okamžik neodbyl jen jeho uložením do depozitáře, ale zapsal se do paměti města. 
Jsme tím povinni i našim hostům. 

V úvodu bych chtěl poděkovat: 

• za  prolog  dnešní  barvité  podívané  skupině  dobové  hudby  Arcus,  vedené  panem 
Pavlem Suchopárkem 

• skupině  historických  postav  českých  šlechticů,  panu  Friedrichu  Načeratovi  z 
Chomutova, důvěrným svědkům a řádovému rytíři,  jehož totožnost zůstává utajena. 
Předvedli nám historický výjev, který bychom mohli shlédnout před 753 lety. Jsou to 
členové šermířské skupiny Rekruti, ale dnes jim ponechme jejich historické role 

Dále 

• těm,  kdo  se  věnovali  přípravě  dnešního  aktu  -  paní  Ivaně  Loudové,  panu  Karlu 
Kraftovi,  Radkovi  Zozulákovi,  Jaroslavu Pachnerovi,  Jindřichu  Lencovi  a  zejména 
paní Vlastě Ondráčkové a panu Miroslavu Vyhnisovi 

Dovolte mi, abych představil vzácné a vážené hosty: 

• paní  starostku  města  Chomutova,  ing.  Ivanu  Řápkovou,  která  svou  přítomností 
povyšuje význam slavnostního aktu a které děkujeme za velkorysé pozvání vzácných 
hostů a vytvoření  důstojných podmínek pro jejich pobyt,  dále  ty,  kdo se o získání 
tohoto pergamenu o rozměrech 24x33 cm zasloužili: 

• pana  Manfreda  Richtera,  překladatele,  historika  a  spisovatele  z  Jeny,  který 
zprostředkoval informace a rozhodující kontakty 

• pracovníky  Tajného  státního  archivu  pruského  kulturního  dědictví/Geheimes 
Staatsarchiv Preussische Kulturbesitz v Berlíně-Dahlemu, prof. Dr. Bernharta Jähniga 
a pana Albrechta Eckhardta, kteří o originál listiny pečují a díky jejichž pochopení 
bylo možno kopii listiny pořídit 

• na nejpřednějším místě pak restaurátora akad. mal. Davida Franka z Prahy, který tento 
malý zázrak restaurátorského umu pro Chomutov vytvořil 

Na úvod zdravic dovolte i mně několik slov: Psaná historie Chomutova začíná 29. března 
1252, kdy pan Friedrich Načerat daroval oppidum Chomutov bratřím špitálu Panny Marie 
Německé Jeruzalémské.  Tento dar znamená příchod řádových bratří  na místo,  kde působí 
příštích 160 let a kde díky jejich neúnavné, zbožné, kvalifikované a plodné činnosti vzniká 
dnešní Chomutov. 

Co je smyslem dnešního setkání, o které jsme usilovali po léta? 

• Především vzdát dík lidem, kteří umožnili pořízení hmatatelného předmětu, se kterým 
lze zacházet jako se vzácnou relikvií. Hle, jakou příležitostí je slavnostně ho představit 
veřejnosti v místech a zdech spjatých s reálnou existencí smlouvy! 

• Prostřednictvím listiny chceme přinést jiný pohled na mýty, spjaté s českými dějinami 
a činností řádu. Darování Chomutova totiž nesouvisí s hlediskem češství a němectví, 
ale jde o oboustranný, obohacující  a přínosný akt křesťanský a civilizační.  Takové 
poznání a jeho přijetí není projevem malosti, ba právě naopak 

• Rovněž  usilujeme  představit  chomutovskou  veřejnost  jako  společnost  schopnou 
kultivovaného,  sebevědomého,  vpravdě  evropského  konání  a  vědomou  si  svých 
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kořenů,  schopnou  uznání  svébytnosti  a  akceptování  světa  našich  spoluobčanů  a 
krajanů a jejich duchovních hodnot. Nejde o vyvracení jedné duchovní sféry druhou, 
ale vzájemné respektování dvou etnik spojených společnou historií. 

Vyslechněme proto jasná slova listiny … 
Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

           

                                          Slavnostní chvíle v kapli sv. Kateřiny.

Zdravice pana Manfreda Richtera 

Vážená paní starostko,
vážený pane řediteli oblastního muzea a jeho zaměstnanci,
vážení hosté a obyvatelé Chomutova! 

Mám tu čest, že jsem prvním řečníkem hostů, proto budu stručný a vynasnažím se, abych 
ostatní řečníky nepřipravil o pointy. Zastupuji zde podpůrný spolek zámku Schlettau, který 
má své sídlo v Schlettau u Annabergu,  v saské části  Krušných hor.  Jeho jménem jsem s 
radostí přijal pozvání na tuto slavnost. Když jsme před několika lety začali spolupracovat s 
Oblastním muzeem v Chomutově, nešlo v žádném případě jen o oficiální partnerství. Již od 
začátku  jsme  cítili  svěží,  podnikavý  a  dovoluji  si  tvrdit  -  nakažlivý  závan.
Když se pak ředitel, pan Děd, jednou zmínil, že muzeum pátrá po originálu darovací listiny z 
roku 1252, vzbudilo to moji zvědavost. Považoval jsem to za sportovní výzvu, abych jednou 
také přes hranici vypomohl jako archivní slídící pes. K mému zklamání byla však celá věc 
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jednodušší,  než jsem očekával.  Stačilo  se několikrát  poptat,  abych zjistil,  že  se nezvěstný 
objekt nachází ve Státním archivu v Berlíně.

Ostatně:
Zatímco  paní  Binterová  v  knize  „Obce  chomutovského  okresu“  píše,  že  první  historická 
zmínka o vašem městě pochází až z roku 1252, mohli bychom u nás ve Schlettau puknout 
závistí, neboť naše nejstarší datum je o 99 let mladší. A vy to teď dokonce můžete doložit 
černé na bílém. Ale bez legrace: ujišťuji vás - též jménem spolku ve Schlettau a několika 
přátel historie v západním Krušnohoří - společně s vámi máme opravdu radost z toho, že tato 
listina již nepodřimuje „inkognito“ v nějaké archivní zásuvce, nýbrž že se jako faksimilie 
konečně vrátila tam, kam patří, totiž do Chomutova.

Srdečně vám blahopřeji!

Děkuji za vaši pozornost. Manfred Richter, Jena

Zdravice Tajného státního archivu pruského kulturního dědictví v Berlíně 

Tato zdravice přichází z Berlína, protože fondy Historického státního archivu v Královci jsou 
tam dnes uchovávány v Tajném státním archivu pruského kulturního dědictví. Ten je ve své 
nejstarší  části  z archivu velmistra  řádu německých rytířů  v Prusku. Tento archiv zahrnuje 
zbytky archivu české provincie řádu německých rytířů poté, co jeho dějiny v 15. století - ne 
bez násilí - skončily. Avšak vztahy mezi Pruskem a Čechami byly starší. Když řád 1230/31 
započal s dobytím Pruska, byl již v českých zemích doma. Připomínám jen počátky v Praze 
1204. Zde se mohl těšit podpoře českých králů z rodu Přemyslovců. Než první řádoví rytíři 
překročili  Vislu  za  pozdějších  na  stolci,  byli  vedeni  mistrem  Hermanem  Balkem.  Tento 
zemský mistr byl podřízen bezprostředně velmistrovi, který tehdy ještě sídlil ve Svaté zemi. 
Herman Balk byl již označován jako magister in Prussia et Slavonia, to znamená jako mistr v 
Prusku a Čechách. Od té doby byla budoucí řádová provincie neboli bailliva Čechy podřízena 
pruské větvi řádu a nikoli asi mistru německých zemí. To mělo svůj důvod pravděpodobně v 
tom,  že  brzy zbohatlé  řádové domy v českých zemích měly ve zvláštní  míře  podporovat 
dobytí Pruska a budování pruského řádového panství. Když vedení řádu 1309 přeložilo své 
sídlo do Marienburgu v Prusku a byly zřízeny úřady velmistra a pruského zemského mistra, 
byly Čechy velmistrovskou komorní baillivou, to znamená Čechy byly blízké vedení řádu.
Můj  pozdrav  z  Berlína  přichází  také  z  města,  které  není  jako  sídlo  výrazně  starší  než 
Chomutov. Berlín a Kolín byla města dvojčata, jejichž první písemná zmínka spadá do roku 
1237.  Různá,  také  archeologická  pozorování  vedla  k  domněnce,  že  tato  sídla  vznikla  již 
kolem r. 1200. Nejstarší písemná zmínka o Chomutovu spadá do roku 1252, tedy jen 15 roků 
později než Berlín a Kolín. Berlín 750. výročí slavnostně oslavil v roce 1987, tehdy ještě málo 
let před zřícením berlínské zdi odděleně na obou stranách. Vy v Chomutově jste oslavu 750 
let  zřejmě  trochu  decentralizovali,  takže  se  setkáváme  teprve  dnes  a  při  tomto  svátku.
Bratři řádu německých rytířů byli z největší části rodem nižší šlechta, byli to právě rytíři. To 
vedlo k tomu, že řád se snažil  nejen o dobré vztahy k českým králům, ale byl  spojen i s 
domácí  šlechtou.  Takovým  českým  šlechticem  byl  -  vyjádřeno  německy  -  Friedrich  z 
Chomutova. Ten měl na jižním úbočí Krušnohoří u řeky Ohře bohatý majetek. K němu patřilo 
jako centrum Chomutov se svým pevným domem. Chomutov leží  na počátku, resp. konci 
přechodu přes  Krušnohoří  do Saska,  takže  již  v  té  době mohl  být  městysem.  Ten vznikl 
rovněž již řadu desetiletí předtím, i když se k tomu nedostává žádných písemných pramenů. 
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Jako mnoho jeho druhů stejného postavení nejenom v Čechách, ale i v jiných zemích svaté 
říše římské, myslil náš rytíř Friedrich nejen na světské úspěchy. Starost o spásu jeho duše 
poháněla také jeho, takže se rozhodl své panství Chomutov jako člověk usilující  o rozvoj 
církevní instituce předat řádu německých rytířů. Nebylo to žádné osamělé rozhodnutí, neboť 
před  takovým  darováním  musela  být  možná  dědická  práva  členů  rodiny  nebo  jiných 
příbuzných a přízně odškodněna. Pro příjemce bylo důležité, aby případ byl osvědčen listinou. 
To všechno potřebovalo delší přípravy. Na Velký pátek roku 1252 to bylo potom tak daleko, 
že se strany setkaly v klášteře dominikánů hlavního města země Prahy. Dominikáni, kteří si 
byli  s  řádem německých rytířů  v raných dobách blízcí,  možná pergamen s  textem listiny 
sepsali, neboť rytíř Friedrich k tomu jistě neměl žádnou možnost. Zda bailliva Čech měla tou 
dobou  postačující vybavenou kancelář, není dosud známo. Vnitropolitický význam listiny se 
ukazuje také v tom, že ne méně než devatenáct stavovských druhů dárce je uvedeno v listině 
jako svědkové. Nakonec poskytl jen o devět roků později, r. 1261, král Přemysl Otakar II. 
řádu  Chomutovu  a  příslušejícím  vesnicím  vysoké  soudní  pravomoci.
Na pergamenu vyhotovenou listinu z 29. března1252 uchovávají dnes v Berlíně. Bohužel není 
vůbec v dobrém stavu. Pečeti týkající se vystavovatele dokumentu a jeho spolupečetitelů se 
ztratily už dlouho. Myši doléhaly na pergamen a jeho text silně. Tito hlodavci nemohli vědět, 
že  na  počátku  21.  století  budou  lidé,  kteří  se  o  tuto  listinu  zajímají.  Vzhledem k  těmto 
okolnostem zhotovil pan restaurátor Frank podle v Berlíně sejmutého fota reprodukci, která 
vypadá hezčí než originál.  Věřím tedy,  že pozorovatelé v Chomutově se také v budoucnu 
budou nad touto listinou těšit.

Nakonec závěrečná  poznámka:  řád německých rytířů  se  nejmenuje  řád německých 
rytířů proto, poněvadž byl založen jen pro Němce - stanovy neznají žádné takové ustanovení. 
Byl však po johanitech a templářích založen německými poutníky do Palestiny, jeho členy 
byli převážně Němci. V určitých oblastech to mohlo být jinak. Takovou oblastí byly české 
země.  Vedle  Němců  byl  také  mnozí  čeští  šlechtici  řádovými  bratry -  tak jako také  jinde 
baillivy přijímaly své bratry ze šlechty své oblasti. Náš rytíř Friedrich patrně sám do řádu 
nevstoupil aby založil tzv. komendu, jak učinili bratři Hohenlohe několik desetiletí dříve v 
Mergentheimu. Také řádoví poddaní v Chomutově a u jiných řádových domů této baillivy 
byli  Němci  a  Češi.  Z  dob  budování  a  rozkvětu,  tedy  v  13.  a  14.  století,  to  znamená  v 
předhusitských dobách, nejsou známy žádné stížnosti na rušení společného života. Ať toto po 
překonání problémů nacionalismu platí také v budoucnu.

Profesor Dr. Bernhart Jähnig

Zdravice města Chomutova 

Vážení přítomní, vzácní hosté,

při  dnešní  slavnostní  příležitosti  bych  chtěla  ocenit  význam  tohoto  okamžiku  pro 
město, okamžiku, kdy se nám dostává kopie listiny s první písemnou zmínkou o Chomutovu, 
kterou budeme uchovávat pro významné příležitosti ve zdech chomutovského muzea. Je mou 
milou povinností především poděkovat našim hostům, těm co se podíleli na jejím získání - 
panu  Richterovi,  panu  restaurátoru  Frankovi  a  pracovníkům  Tajného  státnímu  archivu  v 
Berlíně,  panu  dr.  Jähnigovi  a  panu  Eckhardtovi,  za  souhlas  s  jejím  pořízením.
Chci rovněž říci jménem města Chomutova, a to se vší vážností, že oceňujeme zakladatelský 
význam řádu německých rytířů pro město. Vždyť podobu osudů města fakticky vytvářel od r. 
1252 do r. 1411. 
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Je  pravda,  že  jméno  a  působení  řádu  bylo  a  je  dodnes  obestřeno  nánosem mýtů 
historiografie  a  ideologií,  které  odrážejí  vášnivost  národnostních  bojů  v  období  vzniku 
moderních národů, náš hlubinný prožitek češství.

Jeho  osudy  odrážejí  i  složitost  doby,  ve  které  se  dostal  do  rozbouřených  vod 
náboženských  bojů  a  reformačního  hnutí.  Příkré,  jednostranné  soudy  jsou  ale  i  plodem 
nesvobody  myšlení  a  autoritářské  povahy  totalitního  režimu.
Nemohou  ale  zakrýt  roli  řádu  při  šíření  duchovního  obsahu křesťanství,  jeho  zásluhu na 
budování praktických hodnot, na hospodářském rozvoji, na budování společenské struktury 
tehdejší společnosti - tedy zejména měst - ať již jde o soudní pravomoci, utváření městských 
institucí a poskytovaná privilegia.

Bereme na vědomí tuto tradici  a to, že Chomutov byl  považován svým německým 
obyvatelstvem za řádové město;  svědectvím je i  německý rytíř  jako symbol  chomutovské 
zemské výstavy v r. 1913, jehož replika zde stojí. Nechceme aby byl  chápán jako symbol 
rozdělení, ale spojení.

Co  činit  dnes?  Poválečné  změny  nelze  vrátit,  je  ale  třeba  usilovat  o  vzájemné 
pochopení  a  respekt.  Chceme  v  Chomutově  otevřít  cesty  k  chomutovským  německým 
krajanům ve světě a jejich cesty k rodnému městu. Začněme hledáním nejnižšího společného 
jmenovatele a průniků, které umožní to základní - vesměs již starým lidem uctívat zem, ve 
které spočívají jejich předci a nám čerpat z odkazu jejich generací. I to je naplňování smyslu 
členství v EU.

Jsem přesvědčena, že dnešní slavnost je dobrou příležitostí na takové cestě. Přejeme 
si, aby se i naši hosté cítili jako mezi přáteli; k tomu patří i několik dárků, pamětních listů a 
medailí, které mi dovolte jménem města Chomutova předat. 

Ing. Ivana Řápková, starostka 

Seminář k česko-německé výstavě Zářící minulost 

V  důstojném  prostředí  zasedacího  sálu  na  staré  radnici  se  ve  čtvrtek  31.  března 
uskutečnil česko-německý seminář, uvádějící výstavu Zářící minulost,  která byla věnována 
těžbě  uranu  v  sasko-českém  Krušnohoří,  opanované  po  druhé  světové  válce  Sověty. 
Doprovodný seminář připravovali organizátoři z chomutovského Oblastního muzea a Horního 
bratrstva (Bergknappschaft) ze saského městečka Schlettau více než dva měsíce. Ve hře bylo 
mnoho. Dobrá pověst pracovníků muzea, Mgr. Jana Vincence a ředitele ing. Stanislava Děda, 
na  jejichž  bedrech  spočívala  realizace  do  detailů  promýšlené  organizace,  zajištění 
návštěvnosti proporcionálně odpovídající avizovanému počtu německých příchozích, složitý 
výběr a dojednání účasti čestných hostů a referujících s příspěvky, které by přinesly tematicky 
pestré,  nové  a  zajímavé  informace.  Rovněž  potřebné  technické  zázemí  pro  dvoujazyčnou 
podobu  semináře  kladlo  nebývalé  nároky.  Nakonec  se  ukázalo,  že  zasedací  místnost  již 
dlouho  před  zahájením  doslova  praská  ve  švech.  Nečekaný  zájem  rozptýlil  obavy 
organizátorů  o  zdar  dlouho  připravovaného  semináře,  naopak  paradoxně  přinesl  spíše 
problémy s usazením všech přicházejících návštěvníků. I to se však díky předem připravené 
rezervě židlí  podařilo.  Spojení  s  německými  partnery umožnilo  vytvořit  opravdu důstojné 
konferenční podmínky,  které jsou při  podobných akcích standardem. Ještě před zahájením 

132



výstavy vydalo muzeum obsáhlý, přehledný a informativní katalog s úvodní statí vědeckých 
garantů výstavy dr. Karlsche a dr. Zemana, podrobným přehledem obsahu tematických panelů 
a seznamem vystavených exponátů. Katalog má dohromady 64 stran českého a německého 
textu,  zajímavou  obálku  s  řadou  fotografií  a  přehledem  všech  pracovníků  a  institucí, 
podílejících se na přípravě jak semináře, tak výstavy. Tradičně dobrou práci odvedla tiskárna 
Akord.  Náklad  150  ks  nakonec  nestačil  a  zajišťuje  se  dotisk  dalších.
Účastníky semináře očekávaly předem rozmnožené referáty českých přednášejících v češtině 
a  němčině.  Přednášené  referáty  a  průběh  jednání  byly  simultánně  tlumočeny  mosteckou 
jazykovou agenturou Skřivánek, což spolu s dobrým ozvučením přispělo k hladkému průběhu 
jednání. Gastronomické stránky semináře i odpolední výstavy se ujal osvědčený p. Dvořák se 
studentkami  ISŠ  Údlice.  Moderování  průběhu  jednání  převzal  ing.  Milan  Kostkan,  který 
přesně  v  11  hodin  seminář  zahájil  a  předal  slovo  k  úvodnímu  projevu  místostarostovi 
Chomutova,  ing.  Rudolfu  Kozákovi.  Ten v krátkém projevu přivítal  všechny účastníky a 
vyjádřil  uspokojení  vedení  města  nad  skutečností,  že  ve zdech radnice  hostí  shromáždění 
významných představitelů odborných a politických kruhů a veřejnosti z obou stran hranice. 
„Podobné akce jsou dobrým příspěvkem ke vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci, 
zejména  jde-li  o  téma  tak  bolestně  zapsané  do historie  obou národů.  Chomutov  udělal  v 
minulých  letech  hodně  pro  to,  aby byl  dobrým hostitelem“  -  řekl  a  popřál  jednání  zdar.
Poté jménem organizátorů promluvil ředitel muzea ing. Děd, který představil čestné hosty: 
německé organizátory výstavy pány Jürgena Zillera a Mario Kadena, dr. Rainera Karlsche z 
berlínské Freie Universität a dr. Zemana, profesora Oxford University, dr. Anne Kaminsky a 
dr. Sabine Ross z berlínské Nadace dokumentování totality SED, dále čestné hosty německé 
strany -  starostu  Schlettau  Matthiase  Greifenhagena  a  radního  Klause  Ruttloffa,  předsedu 
spolku zámku Schlettau Manfreda Drechsela, dr. Böttgera, saského zemského zmocněnce pro 
spisy státní  bezpečnosti  bývalé NDR, horníka podniku Wismut SDAG Erwina Raasche. Z 
české strany delegaci předsednictva Konfederace politických vězňů Mgr. Otakara Raulína a 
dr. Jiřího Málka, předsedu reg. organizace KPV Chomutov plk. Jiřího Zenáhlíka,  zástupce 
Úřadu  pro  dokumentaci  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  Praha  Mgr.  Františka  Bártíka, 
zástupce Muzea III. odboje v Příbrami spisovatele Jana Beneše a dr. Veroniku Valdovou, z 
Krajského muzea v Karlových Varech ředitele Mgr. Jana Batíka a historika dr. Stanislava 
Burachoviče a ředitele věznice Ostrov plk. Mgr. Milana Kubíčka. Snad jen účast zástupců 
podniku DIAMO chyběla. V publiku se sešlo široké spektrum od zástupců škol, územních 
státních orgánů, historiků, občanských sdružení, horníků, studentů až po tradiční návštěvníky 
muzejních akcí.

V následujících referátech osvětlila dr. Kaminsky úlohu Nadace a význam společného 
výstavního projektu, ing. Děd uvedl několik poznámek k významu projektu pro muzeum a 
chomutovskou veřejnost, dr. Karlsch se zabýval politickým pozadím těžby uranu v Německu, 
dr. Zeman se dotkl téhož problému ve vztahu k politickým okolnostem v České republice. Dr. 
Málek  se  zabýval  otázkou  politických  vězňů  a  vězeňských  táborů,  dr.  Burachovič 
zobecňujícím a srovnávacím pohledem na období těžby uranu a některými tradovanými mýty. 
Auditorium poté přiměl k napjaté pozornosti svým vystoupením  plk. Zenáhlík, zahraniční 
voják  a  politický  vězeň,  který  strávil  v  práci  na  uranu devět  let.  Jeho strhující,  důstojný 
projev, plný mužného citu, neskrývané oddanosti demokratickým ideálům, byl kvitován jako 
dokonalé a překvapivé vyvrcholení dopoledního programu. Starý pán v padnoucí uniformě, 
přes svých 84 roků stále s dokonalým držením těla a charismatickou schopností zaujmout 
posluchače dokázal, že v řadách chomutovských občanů máme osobnosti, které si zaslouží 
vděčnost,  úctu  a  veřejnou  publicitu.  Řada  místních  to  ví,  ale  pro  naše  hosty  bylo  jeho 
vystoupením zážitkem, který organizátorům opravdu vyšel. Snad jako perličku prozradím, že 
během  polední  přestávky  přišel  ředitel  karlovarského  muzea  se  zcela  vážně  míněným 
návrhem  zrušit  odpolední  program  a  prostor  věnovat  ho  tomuto  muži.  
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Po  dvouhodinovém  jednání  čekal  účastníky  oběd,  podávaný  v  restauraci  hotelu  Royal. 
Přestože počet účastníků překročil  očekávanou hranici  80 osob, zvládl personál restaurace 
obsluhu  na  výbornou  ve  stanoveném  čase.  Všichni  účastníci  byli  navýsost  spokojeni  s 
kultivovaným  prostředím.  Po  zkušenostech  se  slavnostním  obědem  pro  hosty  města  na 
předání  listiny  z  r.  1252  a  velmi  oceňovanou  kvalitou  ubytování  tamtéž  můžeme  směle 
prohlásit,  že  Chomutov  má  v  hotelu  Royal  konečně  restaurační  zařízení,  které  snese  ta 
nejpřísnější kriteria.
 Odpolední  program přinesl  zajímavý  příspěvek  dr.  Valdové v  prezentaci  vlastního 
informačního CD-romu pro střední školy, kde osnovy nevěnují chybí prostor seznámení s III. 
odbojem  a  jasné  a  úderné  varování  Jana  Beneše  před  zkreslováním  a  relativizováním 
poválečné historie. Po další osobní vzpomínce na práci v uranových dolech podniku Wismut 
pana  Raasche  pak  velmi  obsažný  příspěvek  ke  kategorizaci  nápravných  táborů  a  táborů 
nucených prací  mladého  historika ÚDV Mgr.  Bártíka.  Ten svým pojetím,  vyplývajícím z 
objektivně  daného  historického  odstupu,  a  odbornými  argumenty  podloženou  korekcí 
některých tradovaných tvrzení vyvolal i polemická vystoupení některých přítomných s osobní 
zkušeností z táborů.

Program byl  díky poněkud delší  zahleděnosti  pana  Raasche  do  uplynulého  času  a 
několika  neplánovaným  vystoupením  občanského  aktivisty  J.  Šinágla  k  zahajovanému 
procesu se známým antikomunistou M. Hučínem vyčerpán s tolerovatelným zpožděním.Ve 
stručném závěru mohl ing. Děd na základě průběhu semináře konstatovat stálou aktuálnost 
politického poselství  tématu výstavy jako  varování před rostoucím vlivem komunistů v 
současnosti, přivítat shromáždění dalších informačních souborů a odborných kontaktů, které 
budou vedle přednesených referátů uvedeny v chystaném sborníku, poděkovat přednášejícím 
za pečlivě připravené referáty,  publiku i přes stísněné poměry sálu za pozornost a pozvat 
všechny k zahájení muzejní výstavy.

Výstavu otevřeli po 15. hodině v zadním sále Oblastního muzea za přítomnosti většiny 
účastníků  semináře  a  dalších  návštěvníků  z  řad  veřejnosti  místostarosta  Chomutova  ing. 
Rudolf Kozák a dr. Rainer Karlsch. Oba ocenili péči věnovanou přípravě semináře i výstavě a 
vyjádřili přesvědčení, že její aktuální význam osloví širokou veřejnost. Vernisáž doprovodilo 
svým vystoupením duo H.  Ondráčková -  klavír  a  J.  Valenta  -  housle  s  citlivě  zvoleným 
slavnostním  programem.  Akce  skončila  po  16.  hodině  odchodem  živě  diskutujících, 
spokojených návštěvníků.

Zdá  se,  že  podobné  semináře  a  diskusní  pořady  si  při  dobře  zvoleném  tématu  a 
propagaci své obecenstvo najdou, a to i v konkurenci zábavných pořadů. Oblastní muzeum se 
pokusí s podporou veřejnosti v nastoupené cestě pokračovat. 

Muzejní noc 

Večer 4. 6. 2005 připravili muzejníci pro veřejnost druhý ročník akce Muzejní noc, 
kdy prohlídka muzejních prostor získává díky  tmě neobvyklý rozměr a nevšední atmosféru.
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Prolamování ledů – seminář „Odpor církví proti Hitlerovi“

Ve čtvrtek 5. května 2005 se stal Chomutov potřetí v letošním roce hostitelem věru 
různorodé  skupiny  osobností  politického  a  akademického  života  z  České  republiky  a 
Německa.  Oblastní  muzeum  v  Chomutově  připravilo  v  rámci  oslav  60.  výročí  konce  2. 
světové války společný česko-německý seminář na zajímavé a netradiční téma „Odpor církví 
proti  Hitlerovi“.  Seminář  se  konal  od  13.30  hodin  v  sále  Střediska  kulturních  a 
knihovnických služeb na Palackého ulici a kdo přišel, rozhodně nelitoval. Zažil totiž několik 
překvapení. 

Seminář  zasvěceně  dvojjazyčně  moderoval  Peter  Barton  M.  A  z  pražské 
Sudetoněmecké  kanceláře  a  na  programu  byly  tři  přednášky.  Mnichovský  historik  prof. 
Rudolf Grulich se zabýval pro veřejnost novým tématem „Odpor sudetoněmeckých kněží“ 
se zaměřením na Chomutovsko,  dr.  Jiří  Stříbrný z  Křesťanské akademie  přinesl  zajímavá 
fakta  v  příspěvku  „Kněz  Štemberka  z  Lidic“  a  teolog  Jan  Šimsa  z  Evangelické  církve 
českobratrské  zcela  osobitě  promluvil  na  téma  „František  Dobiáš,  zapomenutý  hrdina“.
Překvapení č. jedna - pořadatelé. Kromě Oblastního muzea se na přípravě semináře podílelo 
několik  organizací:  Sudetoněmecká  kancelář  Praha,  Sudetoněmecké  krajanské  sdružení  v 
Rakousku, Kulturní sdružení Němců, Kontaktní středisko Na Bělidle a výbor pro národnostní 
menšiny města Chomutova. Celá akce se konala pod záštitou místostarosty Chomutova ing. 
Rudolfa Kozáka.

Překvapení  č.  dvě  –  bohatá  účast  hostů.  Z  německé  strany se  semináře  zúčastnili 
poslanci zemských sněmů pánové Alexander Krauss (CDU Sasko), Johannes Gerlach (SPD 
Sasko) a Peter Oleikiewitz (SPD Sasko-Anhaltsko), představitelé saského  SL předseda pan 
Rudi Meinl a místopředseda Klaus-Dieter Pernt, důvěrník krajanské organizace Erlangen pan 
Kurt Stoupa, z rakouské strany zástupce krajanského svazu pan Horst Mück. Českou stranu 
zastoupili  místostarosta  Chomutova  ing.  Rudolf  Kozák,  radní  pro  kulturu,  školství  a 
tělovýchovu  Ústeckého  kraje  ing.  Pavel  Kouda  a  zástupkyně  německých  organizací  paní 
Emma  Laubrová  a  Hedi  Hurníková.  Dalším  překvapením  byl  zájem  veřejnosti.  Zcela 
zaplněný sál,  tedy přibližně  stovka návštěvníků  vyslechl  zajímavé  a  fundované příspěvky 
autorů, kteří se tématem církevního odboje českých a sudetoněmeckých církví zabývají ve své 
vědecké  činnosti  a  publikovali  řadu prací.  Dalším překvapení  však  byl  naprostý  nezájem 
místního tisku. „Je mi velmi líto, že  musím konstatovat, že u této události, první svého druhu 
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v  Chomutově,  která  byla  příležitostí  přinést  nezkreslené  a  původní  informace  a  názory 
návštěvníků,  hostů a  pořadatelů  tisk  přes  všechnu propagaci  prostě  chyběl,  podobně jako 
tomu bylo u předchozího českoněmeckého semináře,  věnovaného poválečné těžbě uranu v 
Krušnohoří. Je to náhoda nebo postoj?“, posteskl si ředitel muzea Stanislav Děd.  V 16.30 hod 
pokračoval  program  v  sousední  budově  Oblastního  muzea  vernisáží  výstavy  „Počátky 
rakouské sociální demokracie v českých zemích“ za účasti jejího autora pana Horsta Mücka. 
Celý odpolední program jako příspěvek ke vzájemnému dorozumění Čechů a Němců ocenili 
hosté v krátkých vystoupeních. 

Představení restaurovaného fotoalba zemské výstavy Chomutov 1913

28. 5. 2005 za účasti starostky Chomutova ing. Ivany Řápkové a restaurátorky Jarmily 
Frankové se při  malé komorní  vernisáži  veřejnost seznámila  s reprezentativním fotoalbem 
řemeslné a průmyslové části  slavné chomutovské výstavy.  Čas a nešetrné zacházení se na 
podobě impozantního alba podepsaly,  díky precizní restaurátorské práci se ale albu vrátila 
bývalá důstojnost. Ředitel muzea ing. Děd krátce přiblížil okolnosti provázející výstavu, která 
učinila Chomutov na tři měsíce hlavním městem monarchie a symbolicky završila onu „la 
belle epoque“ světa pánů v cylindrech a dam v kloboucích, kterou nezadržitelně rozmetala 1. 
světová  válka.  Vernisáž,  ze  které  se  nakonec  pro  úraz  omluvil  hlavní  host,  dr.  Otto  von 
Habsburg,  jehož otec  arcivévoda Karel,  pozdější  císař  Karel  I.  výstavu osobně zahajoval, 
ukázala  v  letmé  videomontáži  sled  obrázků  ze  života  obou  osobností.  Pečlivě  vybraným 
hudebním  úvodem  ji  doprovodilo  komorní  duo  sourozenců  Formanových.  Výstava  je 
doplněna  řadou  dobových  fotografií,  dokonce  i  stereoskopických,  a  k  ní  se  vztahujících 
předmětů.  Zpestřením  je  doklad  pobytu  historické  lokomotivy  „Arcivévoda  Karel“  v 
Chomutově v r. 1982.

  
Fotografie z vernisáže

Taneční představení Obnaženi 

Dne 13.  8.  2005 se konal  třetí  ročník  večera  OBNAŽENI.  Akce  zrealizovaná  o.s. 
Fokus, pod záštitou SKKS i letos využila jako každý rok prostoru atria a kostela sv. Ignáce. K 
nim  ale  letos  poprvé  přibyl  nový  a  velmi  inspirativní  prostor  muzejního  sklepení  pod 
Mnišským  dvorkem.  Diky  finanční  podpoře  Ministerstva  kultury  ČR  se  mohlo  v  tomto 
sklepení  vybudovat  jakési  provizorní  divadélko  a  představeni  tak  zahrát  v  jeho  původní 
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podobě, to znamená s divadelním svícením a prostorem rozděleným na jeviště a hlediště. Se 
sklepením  se  počítá  i  v  budoucnosti,  protože  dýchá  na  diváka  i  aktéra  svou jedinečnou 
komorní a magickou atmosférou. Diváci zde shlédli dvě představeni, obě sólová. "Předzvěst 
samoty" je autorské představení Kláry Alexové, Vojtu Švejdu ve scénickém comicsu "BLISS" 
na scéně doprovodili ještě dva muzikanti. 

Saský týden v Chomutově

Hlavní  garanti  celé  akce,  pracovníci  spolku  zámku  Schlettau  pod  vedením  pana 
Manfreda Drechsela,  připravili  velmi bohatý program, zahrnující  několik  témat.  Přehlídku 
otevřela  v sobotu 24.  9. výstava,  která  představila  zámek Schlettau,  jeho historii,  stavební 
vývoj,  současné  využití  a  cíle  a  záměry  přírodního  parku  Krušné  hory/Vogtland..  
V úterý přivítal přednáškový sál hlavní budovy p. Manfreda Richtera, který přednesl velmi 
zajímavou přednášku o Přísečnickém průsmyku a jeho významu pro česko-saské hospodářské 
a politické vztahy v období od 10. do 15. století. Přítomní, mezi nimi i studenti německého 
semináře při gymnáziu, ocenili fundovaný a názorný přednes, s řadou originálních dedukcí. 
Doprovázející  němečtí  kolegové  požádali  i  o  užší  spolupráci  nad  některými  otázkami 
regionální historie.

 
Ve čtvrtek zazněla přírodovědná přednáška Andrease Kahla o přírodním parku Krušné 

hory/Vogtland  a  ochraně  přírody,  která  vyvolala  živou  diskusi.  V  sobotu  se  v  budově 
gymnázia konalo společné setkání německých a českých zájemců o tradiční řemesla. Slávka 
Brůnová předvedla postup prací na exponátu pro připravovanou výstavu krušnohorské krajky, 
společně se paličkovalo, vyráběly prýmky a vyřezávalo.  V kostele sv. Kateřiny se zároveň 
uskutečnil koncert, věnovaný písním krušnohorského písničkáře Antona Günthera. V pořadu 
vystoupili nejprve písničkář Kenty Kretschmar s citlivě podanými nejznámějšími písněmi a 
zajímavým průvodním slovem. Vystřídala ho skupina Gebirgsluft z Neudorfu, která předvedla 
tradiční písně v novém, rockovém aranžmá, vlastní texty na původní melodie i zcela nové 
písně,  inspirované  názvy  těchto  krušnohorských  traditionálů.  Velmi  bezprostřední  projev 
všech interpretů přiměl němčiny znalé obecenstvo i ke zpěvu. Za trpělivé tlumočení všech 
akcí patří poděkování panu Helmutu Novému. Věříme, že obdobné výměny se stanou tradicí, 
která se na české straně setká i s větším zájmem médií, tak jak je tomu vždy v Sasku.

Návštěva kardinála Miroslava Vlka  

Při své návštěvě Chomutova zavítal pan kardinál v doprovodu paní starostky v rámci 
svého programu i do kostela sv. Kateřiny, který si s velkým zájmem prohlédl a ocenil jeho 
citlivé  restaurování.  S velkým zájmem si  prohlédl  a přečetl  faksimile  nejstarší  listiny z r. 
1252. „Vždyť jsem léta pracoval jako archivář v Třeboni,“ vysvětloval svůj nelíčený zájem. 
Po zápisu do pamětní knihy rád souhlasil i s neplánovanou návštěvou expozičních sálů a bez 
zaváhání prošel běžnou návštěvnickou trasou po schodišti do zbrojnice, na Mnišský dvorek a 
lékárnou do hlavních sálů. Dlouho okouzleně prohlížel  jednotlivé scény Fialova betlému i 
sbírku gotických soch v předním sále. Jeho návštěva se příjemně protáhla a pan kardinál si 
svou bezprostředností, laskavostí a skromností získal srdce všech přítomných.
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Charakteristika  Chomutovska – hospodářský rozvoj
         
Chomutovsko – poloha

Okres Chomutov lze charakterizovat následujícími údaji:
Rozloha okresu   :  935 km2

Počet obyvatel    :  125 732
Osídlení              :  134 obyvatel/km2

Okresní město Chomutov leží na západním okraji Ústeckého kraje na úpatí Krušných 
hor. Město vzniklo na obchodní stezce do Saska a první zmínky o něm jsou z roku 1252. 
Svou polohou je důležitým průsečíkem železničních a automobilových tras spojujících Cheb 
s Ústím  nad  Labem  a  Prahu  se  Spolkovou  republikou  Německo.  Chomutovem  prochází 
silnice I/7 z Prahy na hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána a silnice I/13 z Chebu do Ústí nad 
Labem. Město Chomutov je významným průmyslovým městem Ústeckého kraje. V blízkosti 
města se nachází povrchové doly hnědého uhlí, elektrárny Prunéřov a Tušimice. V minulosti 
byl Chomutov centrem pro výrobu bezešvých trubek a ušlechtilé oceli ve Válcovnách trub a 
železárnách, které byly pokračovatelem Manessmanových závodů a Poldi Kladno. 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. 

Město Chomutov bojuje s touto nepříznivou situací a pro občany hledá nové možnosti 
uplatnění svých zkušeností. Město připravilo dvě nové průmyslové zóny. Průmyslová zóna 
Severní pole o 20 ha je dnes již zaplněna. V nové zóně Nové Spořice o velikosti 18 ha je 
vybudován výrobní závod prvního  investora a v jednání jsou smlouvy na usídlení dalších 
dvou  firem.  Tím  bude  průmyslová  zóna  zaplněna,  zbývá  jen  část,  která  je  soukromého 
vlastníka. 

K 1.1. 2004 mělo město Chomutov 50 251 obyvatel. Spolu s Hospodářskou a sociální 
radou Chomutovska Město Chomutov zpracovalo Globální plán revitalizace Chomutovska, 
který  je  programem  rozvoje  našeho  regionu.   Chomutov  je  obcí  III.  typu  s rozšířenou 
působností. Zajišťuje plnění části povinností obce i pro některé sousední obce, které agendu 
s tím spojenou nemohou zajistit vlastními silami. Nejužší spolupráce ve všech sférách života 
je  mezi  Chomutovem a Jirkovem.  Město Jirkov, které  mělo  21 056 obyvatel  k 1.1.  2004, 
bezprostředně  navazuje  na  Chomutov.  Máme  společný  Územní  plán  sídelního  útvaru 
Chomutov Jirkov z roku 1996. V roce 1998 byl schválen  Strategický plán ekonomického 
rozvoje měst Chomutova a Jirkova. Rady obou měst se pravidelně scházejí k projednávání 
společné problematiky a k postupu další spolupráce.

Město Chomutov svou polohou v blízkosti státních hranic je strategickým místem pro 
vznik  nových  firem.  Dopravní  napojení  na  okolní  regiony  se  stále  zlepšuje.  Je  budován 
obchvat města směrem na přechod v Hoře Sv. Šebestiána a připravuje se obchvat směrem na 
Prahu spolu se zkapacitněním této silnice. Železniční koridor Cheb – Ústí nad Labem – Děčín 
je upravován, aby odpovídal současným požadavkům na železniční dopravu. Lidský potenciál 
je v chomutovském regionu také velký a se zkvalitněním vzdělávacího systému zaměřeného 
na potřeby stávajících i nových firem se bude vyvíjet k vyšší kvalifikaci, tak žádané u nových 
pracovních míst.
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Chomutovsko - struktura firem 

V okrese  Chomutov  podniká  282  zahraničních  společností  a  přímo  ve  městě 
Chomutov to je 119 firem. 

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 350

PRECIOSA  a.s.  Jablonec  nad 
Nisou, OZ Jirkov
 

Výroba  skleněné  bižutérie  a 
křišťálových svítidel

455

Burkhart-elektronik  s. r.o., 
Chomutov

Výroba slaboproudých výrobků 150 

ACTHERM spol.s r.o., odštěpný 
závod Chomutov

Výroba a rozvod tepla 195

KEBEK s.r.o. Nabídka  spojovacích  součástí, 
vzduchotechnika

90

REIS  ROBOTICS  ČR  spol. 
s r.o.

Výroba a montáž průmyslových 
robotů a lisů

150

RESTAMO HOLDING a.s. Developerská společnost 25
R HOLDING a.s. Nakládání s odpady 29
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Průmyslová zóna Severní pole a okolí

Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců
PRVNÍ ELEKTRO s.r.o.
Chomutov

Výroba  rozváděcích  a  řídících 
systémů

147

BUSCH  HELMETS  s.r.o. 
Chomutov

Výroba výrobků z plastu 22

HS  UMFORMTECHNIK  s.r.o. 
Chomutov

Výroba  karosérií  mot.  Vozidel, 
přívěsy, návěsy

70

Intier  Automotive  Seating 
Chomutov s.r.o., 

Šití autopotahů 278

Parker  Hannifin  Industrial 
s.r.o.Chomutov

Výroba  pryžových  výrobků, 
kovoobráběčství  –  strojírenství, 
výrobky  pro  hydraulické 
systémy

667

PULS  EP,k.s.+Puls  Produktion 
s.r.o., Puls Investiční s.r.o.

Instalace a opravy elektor.strojů 
a přístrojů

185 + 81

DOVER CR, spol.s r.o. Montáže  součástí  pro 
průmyslová zařízení

20

R.B.Farquhar, s.r.o. Sanitární technika 96
HILLSIDE PLASTICS s.r.o. Výrobky  pro  automobilový 

průmysl
24

Köstler s.r.o. Výrobky  pro  automobilový 
průmysl

120

HOPPE s.r.o. Výroba plastických výrobků 250
Zdroj : Úřad práce CV,2005, vlastní průzkum 2005

Průmyslová zóna Nové Spořice

Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců
EATON Industries s.r.o. Výroba pryžových výrobků 67
SCHRAG V jednání 0
MAXIM  Markenprodukten 
GmbH

Kosmetika – v jednání 0

Zdroj : Úřad práce CV,vlastní průzkum,2005

Průmyslová zóna Klášterec nad Ohří a Kadaň

Název  organizace Druh činnosti Počet zaměstnanců
AD-TECH s.r.o. Přesná  strojírenská  výroba, 

zpracování polotovarů z oceli
13

ALFA – TECHNIK, spol. s r. o. Provádění  technických  kontrol 
vozidel, opravy motor. vozidel

16

ARIAN Naturdärme Tschechien, 
s. r. o.

Výroba a zpracování  přírodních 
střívek

65

DONALDSON Czech Republic, 
s. r. o.

Výroba strojů a zařízení 156

Dana Long Manufakturing V jednání 0
EUROFOAM Bohemia, s. r. o. Výroba výplňového materiálu do 

nábytku (sedaček)
73

HUTZ – EL, s. r. o. Výroba  strojních  součástí  a 
opravy strojů

88
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MK – mont illuminations, s. r. o. Výroba  světelné  vánoční 
výzdoby

25

PITTSBURGH  CORNING  ČR, 
s. r. o.

Výroba  tepelných  izolací 
z pěnového skla

104

TOYODA GOSEI Czech, s. r. o. Výroba volantů airbagů, těsnění 
do karosérií

345

BOS Automotive CZ, s. r. o. Výroba příslušenství a vybavení 
karosérií

283

CHERRY, spol. s r. o. Nákup,  výroba,  montáž 
mikrospínačů, tastatur aj. výr.

553

METOB automotive innovation, 
s. r. o.

Výroba ost. kovového zboží 10

OILES Czech Manufacturing, s. 
r. o.

Výroba strojů a zařízení 27

STABA – SERVIS ANTIKOR, 
spol. s r. o.

Povrchová úprava kovů 5

Zdroj : Úřad práce CV,2005

V Chomutově se v lednu roku 2005 konal pracovní seminář k problematice trhu práce 
v Ústeckém  kraji.  Tento  seminář  pořádala  agentura  CZECHINVEST  ve  spolupráci 
s Krajským úřadem Ústeckého kraje  a  Úřadem práce  v Chomutově.  Z jednání,  kterého  se 
zúčastnili  představitelé  měst  Chomutovska  a  firmy,  které  zde  vytvářejí  pracovní  místa, 
vyplynula potřeba středního a vrcholného managementu pro tyto firmy. Bylo konstatováno, že 
v regionu chybí vysokoškolsky vzdělaní lidé technického směru, chybí i dělnické profese – 
obráběč  kovů,  nástrojař  apod.,  kdy  je  proto  nutné  zaměření  výuky  a  propagace  v těchto 
oborech. Město Chomutov provedlo anketu o zřízení vysoké školy v Chomutově mezi žáky 
středních škol v regionu. Z ankety vyplynuly tyto závěry : tři čtvrtiny dotázaných chce po 
maturitě studovat vyšší  odbornou nebo vysokou školu, největší zájem je o technický směr 
studia. Velmi důležité jsou pro studenty ekonomické náklady studia, tudíž i vzdálenost školy 
od bydliště.  Velice důležitá je i úroveň vysoké školy a následné uplatnění ve studovaném 
oboru. Jednoznačně byla podpořena myšlenka vzniku vysoké školy v Chomutově.

Chomutovsko – kulturní život a rekreace

Chomutovsko už dávno není špinavou průmyslovou oblastí severních Čech. Ano, jsou 
zde  elektrárny  a  povrchové  doly  hnědého  uhlí,  ale  elektrárny  se  postupně  upravují,  aby 
odpovídaly přísným požadavkům na ochranu ovzduší,  a  rekultivace  zdejších povrchových 
dolů je ve světě velmi ceněná. Po dobývání se plochy vrací pro využití v zemědělství -  pole, 
lesy,  vinice  a  sady.  Jsou  připraveny  projekty  pro  vytváření  rekreačních  zón  s vodními 
plochami.  V Hrušovanech na ploše bývalého popílkoviště  vznikne golfové hřiště s 18 + 9 
jamkami  a  s veškerým  zázemím.  V Krušných  horách  jsou  výborné  podmínky  pro  letní 
turistiku  a  cyklistiku.  V zimě  nabízejí  své  služby  areály  na  Klínovci  (35  km),  ale  také 
v Mezihoří, které je 15 minut autem od Chomutova, dále na Svahové a v Pyšné u Jirkova . 
Vodní sporty  jako je jachting a windsurfing je možné provozovat na Nechranické přehradě, 
která je 20 km od Chomutova. Přímo v Chomutově je přírodní Kamencové jezero. Je jediné 
na  světě  a  svojí  polohou  uprostřed  zeleně  je  opravdu  perlou  našeho  kraje  a  hlavně 
Chomutova.  Hned  vedle  jezera  je  umělá  vodní  plocha  s lyžařským  vlekem.  V případě 
nepříznivého počasí je možné využít krytý plavecký bazén s 50 m dlouhým bazénem, který 
vyhovuje i pro mezinárodní  závody.  Pro další sportovní vyžití  je možné navštívit  2 velké 
sportovní  haly,  venkovní  hřiště  pro  míčové  hry,  squashové  centrum,  bowlingová  centra, 
kuželky,  tenisové  kurty,  fotbalová  hřiště.  V Chomutově  se  nachází  také  zimní  stadion  a 
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připravuje se výstavba nového.Pro oddech je možné využít  i  největší zoologickou zahradu 
v České republice – Podkrušnohorský zoopark, kde je chována zvířena Eurasie. Součástí zoo 
je safari a také jezdecký areál.

V Chomutově je i bohatý kulturní život. Městské divadlo zajišťuje kvalitní divadelní 
představení a koncerty. Tradicí se jistě stane divadelní týden „Otevřeno“, který umožňuje se 
představit různým uměleckým uskupením. Představení probíhají i přímo na ulici mezi občany. 
Taneční skupiny v disko tancích z našeho města sbírají světová prvenství v soutěžích .  

Chomutovsko  je  i  regionem  památek.  Kadaň  je  městskou  památkovou  rezervací. 
V okolí Chomutova je možné navštívit zříceninu hradu Hasištejn, který byl sídlem Bohuslava 
Hasištejnského z Lobkovic, známého humanisty. Dále jsou tu zámky v Klášterci nad Ohří a 
Červený Hrádek u Jirkova. Historické centrum Chomutova je městskou památkovou zónou. 
Jeho součástí je radnice s kostelem sv. Kateřiny, kostel Nanebevzetí pany Marie s Městskou 
věží.  Dále  je  zde  kostel  sv.  Ignáce,  který  je  součástí  jezuitského  kláštera  a  gymnázia, 
založeného v 16. století Jiřím Popelem z Lobkovic.

 Jiří Popel z Lobkovic chtěl povýšit jezuitské gymnázium na universitu, ale již se mu 
to  nepodařilo.  Tento  úmysl  bychom chtěli  znovu  obnovit.  Domníváme  se,  že  důstojným 
místem  pro  nově  vznikající  vysokou  školu  by  byl  právě  areál  bývalé  jezuitské  koleje  a 
gymnázia. V současné době zde sídlí Středisko kulturních a knihovnických služeb a oblastní 
muzeum. Skloubení všech požadavků na využití tohoto jedinečného areálu je jistě možné.  

Chomutov samozřejmě nabízí i vhodné bydlení. Je zde několik lokalit pro výstavbu 
rodinných domů, město poskytuje dotaci na výstavbu rodinného domu. Jsou tu i lokality pro 
dostavbu objektů na bydlení ve středu města v blízkosti památkové zóny.

Chomutovsko - rozvoj hospodářství a výhled

Kromě stabilizace  tradičních  zaměstnavatelů  v Chomutově,  v  Klášterci  nad  Ohří  a 
v Kadani předpokládáme v nejbližších letech zachování většiny pracovních míst v energetice 
a v povrchovém dobývání uhlí.  Dále je snahou představitelů měst v regionu získávat další 
investory na zbývající plochy v průmyslových zónách Verne a Královský Vrch. V Chomutově 
jsou již obě připravené zóny zaplněné, zbývají dílčí nezainvestované plochy v průmyslovém 
území  města.  Velkým potenciálem  pro  další  podnikatelské  aktivity  jsou  areály  bývalých 
válcoven  a  železáren.  Areály  jsou  využity  pouze  částečně  a  Město  Chomutov  spolu 
s Ústeckým krajem je zařadilo mezi brownfields určené k dalšímu rozvoji. Z tohoto hlediska 
je  území  válcoven  a  železáren  potencionálním  zdrojem  nových  pracovních  míst  při 
odstraňování ekologických škod v území a po vytvoření nových podniků případně s novým 
využitím území. Obyvatelé našeho regionu mohou být zdrojem pracovních sil i pro podniky 
v sousedních okresech a to i vzdálenějších. Dále v záměru kraje je výstavba průmyslové zóny 
TRIANGL v prostoru bývalého vojenského letiště u Žatce. Svojí vzdáleností od Chomutova, 
může sloužit jako další zdroj nových pracovních míst pro pracující z Chomutovska.  

Tento rozvoj bude potřebovat příliv nových vzdělaných pracovníků. Stávající struktura 
podniků vyžaduje zaměstnance převážně se středoškolským vzděláním, které je možné dále 
vzdělávat.  Současná  vzdělanostní  struktura  obyvatel  regionu  tomuto  požadavku  bohužel 
nevyhovuje  a  je  nutné  k tomuto  cíli  směřovat  i  vzdělávací  systém  v regionu.  Je  nutné 
podporovat  středoškolské vzdělávání  a  i  rozvoj  vysokoškolského se zaměřením hlavně na 
bakalářskou  formu  studia.  Otevření  vysoké  školy  v Chomutově  by  posílilo  možnosti 
vzdělávání a výzkumu v našem regionu, který je v úzkém kontaktu s tradiční výrobou ale i 
s novými technologiemi.    

Zpracovala: ing. Petříková, odbor rozvoje a investic města městského úřadu Chomutov
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Hospodářství, obchod a služby

V oblasti obchodu a služeb jsem  v letošním  roce  nezaznamenala  žádné  výrazné 
změny. Nadále platí, že Chomutov má dostatek supermarketů, z nichž nejoblíbenější je zřejmě 
Globus, jež v hojné míře navštěvují i koupěchtiví turisté z Německa. Malí živnostníci mají 
problém s tím, aby své obchody udrželi. Nabídka je prostě velmi široká a lidé v Čechách si 
vysloveně oblíbili nakupování ve velkém, kdy je vše pod jednou střechou a hlavně u jedné 
pokladny.   

         

O tom, čemu se v Chomutově daří, hovoří i tato fotografie, kde je zachycena chátrající  
reklama na výrobky válcoven trub, v pozadí jedna z reklam na hypermarket Globus.

 Přestěhování hlavní pošty z ulice Palackého do prostor obchodního domu Prior, ke 
kterému se pošta rozhodla díky nevyjasněným majetkovým poměrům pronajaté budovy (patří 
některému z holdingů bývalých válcoven trub, kde se dějí různé přesuny majetku či pouhých 
dluhů),  nepřineslo  Chomutovákům téměř  žádné  potíže,  protože  dostupnost  této  služby je 
v podstatě stejná. Některým občanům se tedy nelíbí nově zavedený elektronický systém, který 
řadí návštěvníky do front. Osobně se domnívám, že tento systém je dobrou pomůckou, jen 
počet zaměstnanců u přepážek není vždy dostatečný. To je ale problém, který měla Česká 
pošta již dříve. A netýká se jen pošty, pracovní silou se dnes šetří všude.

Jako perličku uvádím, že  Hospůdkou roku 2005 se v anketě Deníku Chomutovska 
stala restaurace U dvou medvídků. Tento podnik má stylové prostředí, příjemnou obsluhu i 
originální  jídla.  Duch restaurace je poznamenán historií  renesančního domu ze 16. století. 
Historii  připomíná  nejen  vybavení  restaurace,  ale  třeba  i  stylový  jídelní  lístek  popsaný 
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švabachem. Jinak je nabídka restaurací v centru více než dostatečná, horší je to na sídlištích, 
kde se uchytily spíše levné občerstvovny nebo různé herny.   

Sedmnáctipodlažní  budova  bývalého  hotelu  Armabeton v centru  města  konečně 
získala majitele, který se chystá tuto nemovitost opravit. Tato výšková budova je přitom již 
pět let uzavřená a zřejmě se stala objektem spekulace původního majitele,  kterému naštěstí 
Krajský soud v  Ústí  nad  Labem znemožnil  s budovou nakládat.  Zástupci  pražské  realitní 
firmy, která budovu nyní vlastní, se přišli informovat na radnici, aby zjistili podněty, o  jaké 
služby je  ve městě  zájem.  Starostka města  je  informovala,  že  je  poptávka  po bytech  pro 
manažery podniků v průmyslových zónách. Takže uvidíme do budoucna, jestli nám bývalý 
Armabeton prokoukne. 

Situace v Železárnách Chomutov se zhoršuje a je dost nepřehledná. Neustále totiž 
vznikají  nové  firmy,  takže  například  loňský  Feromet,  který  zde  působil,  byl  opět 
transformován do několika dalších společností. Zaměstnanci dostávají výplaty opět s velkým 
zpožděním,  zisky  z chomutovské  výroby putují  neznámo  kam.  Přitom konkurs,  který  byl 
vloni na firmu vyhlášen, přinesl jisté oživení a zlepšení poměrů. Majiteli impéria Zemkovi se 
však podařilo konkurs zvrátit a pro chomutovské železárny – kdysi jeden z nejvýznamnějších 
chomutovských podniků – opět nastávají krušné časy.  Odchodu většiny zaměstnanců brání 
jen jejich obava z nezaměstnanosti.  Tyto informace mám přímo od řadových zaměstnanců. 
Pokud hledám informace na internetu, tak se objevují pouze neaktuální články v novinách, 
většinou z roku 2002,  kdy se  například  v článku ze  serveru EURO on line  (11.  3.  2002) 
objevila  informace  o tom,  že  Z-  group dluží  České konsolidační  agentuře  a  její  dceřinné 
společnosti Konpo zhruba čtyři miliardy korun. Zdeněk Zemek předal konsolidační agentuře 
svůj  vlastní  plán  „nekonkursního  řešení  pohledávek“,  který  by  státu  údajně  měl  zajistit 
stoprocentní úhradu závazku Z-group. V předloženém projektu se hovoří o dlužné částce 2,77 
miliardy korun, kterou by holding uhradil během 10 let (tato částka nezahrnuje pohledávky 
vůči Železárnám Chomutov v konkursu, ani úroky a sankce). Jak dále Jiří Pšenička, autor 
zmíněného článku, uvádí, tak: „Vlčnovský hutní byznysmen (míněno Zdeněk Zemek) si je 
vědom některých svých akvizičních chyb. Dnes by si již prý více rozmyslel investici do mrtvé 
Poldi  Kladno  (1998),  kde  na  novém rozjezdu  „utopil“  miliardu  korun.  Na  rozjezd  silně 
zadlužených Válcoven trub Chomutov (1997) spotřeboval téměř 600 mil. korun. Možná, že 
v těchto firmách zachránil několik set pracovních míst,  ale za cenu velkých ekonomických 
ztrát.“

Další  informaci,  kterou se mi  podařilo   o železárnách na internetu najít,  je zpráva 
Nejvyššího  kontrolní  úřadu,  který  v r.  2005 vydal  zprávu o  provedené  kontrole  na  téma: 
„Doprovodný  sociální  program  pro  uskutečňování  restrukturalizace  českého  ocelářského 
průmyslu“, kde se mimo jiné hovoří:  Restrukturalizace ocelářského průmyslu probíhá od 
počátku devadesátých let a je provázena výrazným poklesem zaměstnanosti. V roce 1989 bylo 
v ocelářství 136,6 tisíc zaměstnanců, v roce 2000 již jen 43,5 tisíc a do konce roku 2005 jich 
má být cca 25 tisíc. Počet společností, jejichž prostřednictvím byla pomoc poskytována, se 
z důvodů  organizačních  změn  (zejména  zakládání  dceřinných  společností)  rozšířil 
z původních 16 na 72 (pozn. zde jsou zahrnuty i chomutovské společnosti).  V letech 2000 – 
2004 bylo na Doprovodný sociální program uvolněno cca 950 mil. korun. Podle neúplných 
údajů, se kterými NKÚ pracoval, tato pomoc představovala zejména finanční příspěvek cca 
5700 zaměstnancům propuštěným z důvodu organizačních změn. 

Povodí Ohře 

Státní podnik Povodí Ohře vykázal za rok 2005 podle auditovaných výsledků zisk po 
zdanění 17,7 milionu korun, což představuje nárůst o 5 procent proti loňskému roku. Tržby 
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stouply o 1,27 procenta na 683,33 mil.  Kč. Informoval o tom ekonomický ředitel podniku 
Jaroslav Šebesta. Zlepšené hospodářské výsledky podle něj ovlivnil zejména zvýšený prodej 
elektrické  energie,  který  nahradil  výpadky  v odběru  povrchové  vody.  Meziročně  poklesl 
odbyt vody o téměř osm miliónu krychlových metrů na 155,3 miliónu kubíků. Ve srovnání 
s rokem 1989 klesla spotřeba vody zákazníků Povodí Oře už o víc než polovinu. 

Na investice, údržbu a opravy majetku, především vodních děl a toků, podnik vyčlenil 
528 miliónů korun, což je v porovnání s rokem 2004 o 3,4 mil. korun více. Zhruba čtvrtina 
investičních prostředků je uvolňována ze státních prostředků. 

Na opravu koryt řek a potoků po rozsáhlých záplavách před čtyřmi lety podnik vydal 
do konce r.  2005 více než 200 miliónů korun.  Největší  objem prací  i  výdajů si  vyžádala 
oprava  koryta  potoka  Bouřlivec  od  Cínovce  do  Dubí  na  Teplicku.  Rekonstrukce 
Chomutovky na Chomutovsku (na snímku opravy přímo v centru města) stála asi 60 miliónů 
korun. V menším rozsahu se opravovalo i v terezínské oblasti na Litoměřicku. 

Povodí  Ohře  spravuje  2.857  kilometrů  vodních  toků,  z toho  1.112,3  kilometru 
upravených. Provozuje dvacet velkých vodních nádrží a třiačtyřicet jezů. Podnik zaměstnává 
619 lidí, jeho kmenové jmění činí 4,068 miliardy korun.   
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Severočeské doly a.s.

Od prosince roku 2005 je majoritním akcionářem Severočeských dolů elektrárenská 
společnost  ČEZ  a.s.,  která  vlastní  93,10  %  akcií.  Skupina  ČEZ  patří  k největším 
energetickým koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě. V roce 2005 se tato skupina dále 
rozšířila  do  zahraničí.  V České  republice  je  ČEZ  dominantním  výrobcem  elektřiny, 
provozovatelem  distribuční  soustavy  na  většině  území  a  nejsilnějším  subjektem  na 
velkoobchodním  i  maloobchodním  trhu  s elektřinou.  Prodejem  Severočeských  dolů  byla 
završena privatizace hnědouhelných společností v České republice. 

Severočeské doly potvrdily v roce 2005 pozici největší hnědouhelné společnosti. Podíl 
společnosti na trhu s hnědým uhlím v České republice v roce 2005 dosahoval 44,75 %. Těžba 
uhlí  probíhá v Dolech Nástup Tušimice a Dolech Bílina. Celkem doly vytěžily 22,2 mil. tun 
hnědého uhlí, což představuje meziroční nárůst o 1 %. Prodej uhlí dosáhl 21,8 tun a zůstal na 
úrovni roku 2004, podíl exportu činil  1,3 %. Ukazatel  těžby uhlí na jednoho zaměstnance 
meziročně vzrostl o 4 %  v důsledku poklesu počtu zaměstnanců. Produkce směřovala ze 78 
% do zdrojů Skupiny ČEZ. 

Těžba uhlí v Dolech Nástup Tušimice pokračuje ve dvou těžebních oblastech: Libouš 
-  západ (Severní  lom 2,  odstavená  porubní fronta)  a  Libouš  – východ.  V provozu je šest 
rypadel (dvě typu K 800 a čtyři typu KU SOOS).  V Dolech Bílina je uhlí těženo na dvou 
řezech, třetí řez je smíšený a slouží k začišťování hlavy uhelné sloje. Na těžbu je nasazeno 
šest rypadel (pět typu KU 300S a jedno typu K 650). 

Společnost  se  v r.  2005 zúčastnila  několika  významných  mezinárodních veletrhů, 
např.  Mezinárodního strojírenského veletrhu  v Brně,  dále  prestižního  veletrhu  Aqua-therm 
v Brně, který byl zaměřen na energetiku, vytápění objektů a ekologii, FOR ARCH Karlovy 
Vary,  Stavotech Olomouc a dalších.  Nejen zde uspořádala odborné semináře zaměřené na 
nové progresivní technologie spalování hnědého uhlí snižující ekologickou zátěž životního 
prostředí.  

Na  investice společnost  vynaložila celkem  1.272  mil.  Kč. Jednalo  se  o  akce 
vyplývající z báňských postupů lomů, ale také pořízení nové těžební techniky, rekonstrukce a 
modernizace  stávající  těžební  techniky  a  technologických  provozů  i  stavby  ekologického 
charakteru.  Náklady  na  ochranu  a  tvorbu  životního  prostředí  se  pohybují  každoročně   v 
hodnotách stovek milionů korun. V roce 2005 dosáhla tato částka hodnoty 389,5 mil.  Kč. 
Jednalo  se  o  ochranu  vod,  ovzduší  a  klimatu,  nakládání  s odpady a  modernizaci  čistíren 
odpadních vod. 

Hospodářský výsledek lze shrnout následovně : Severočeské doly vytvořily v r. 2005 
čistý zisk ve výši 2.091 mil. Kč, tj. o 1.912 mil. Kč více než v roce 2004 (v tomto roce se do 
hospodaření významně promítla výstavba přeložky trati Praha - Chomutov  u obce Březno). 
Provozní zisk činil 2.776 mil. Kč, tj. o 2.164 mil. Kč více oproti roku předchozímu. Celkové 
provozní výnosy činily 8.221 mil. Kč, z toho 7.570 mil. Kč byly tržby za uhlí. K nárůstu tržeb 
z prodeje uhlí o 209 mil. Kč došlo v souvislosti s vyšším odbytem. I ostatní provozní náklady 
zaznamenaly pozitivní bilanci. 

Společnost  zaměstnávala k 31. 12. 2005 4.859 osob, což je o 193 méně oproti roku 
předchozímu. Průměrná měsíční mzda dosáhla hodnoty 22.454 na zaměstnance. Jedná se o 
meziroční nárůst o 7,5 %. Produktivita práce se meziročně zvýšila o 7,6 %. . 

Průměrná  mzda  v okrese  Chomutov  (bez  podnikatelských  subjektů  do  20 
zaměstnanců) činila v 1. pololetí r. 2005 15.959 Kč, což je proti stejnému období v r. 2004 
nárůst o 4,6 procenta. 
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Kultura po dvaadvaceti letech 

Vše prochází změnami, hodnoty však zůstávají… takové motto jsem si vybrala pro 
tuto kapitolu, kde srovnávám kulturní nabídku října roku 1983 a téhož měsíce po 22 letech. 
Toto období jsem si vybrala víceméně náhodou, když se mi dostal do rukou zpravodaj Kultura 
a život z r. 1983. Pokusím se  tímto „statistickým“ srovnáním dobrat určitého obrázku, co vše 
a jak se v této oblasti změnilo.

V roce 1983 ve městě fungovala tato kulturní zařízení: 

Závodní klub VTŽ (dnešní městské divadlo)  
Závodní klub ROH VTŽ (v Revoluční ulici, dnes již neexistuje) 
Sdružený závodní klub Dolu Jan Šverma (fungoval na náměstí 1. máje, dnes je zde pouze 
restaurace„U kohouta“) 
Závodní klub železničářů (v Jiráskově ulici, dnes opuštěná budova v majetku Českých drah, 
které ji nedovedou využít ani prodat za přijatelnou cenu, takže zřejmě brzy dojde k její 
demolici)  
Okresní kulturní středisko (dnes funguje jako SKKS)  
Kino Praha 
Kino Oko 
Kinokavárna Svět (dnes již neexistuje)
Okresní dům pionýrů a mládeže (dnes funguje na jiném místě, s širší nabídkou kroužků pro 
děti)

V roce 2005 můžeme chodit za kulturou do těchto míst: 

Městské divadlo (spadá pod organizaci města s názvem : Správa kulturních zařízení s.r.o.)
Kulturní dům Zahradní  (rovněž součást SKZ s.r.o.)
Kino Praha (součást SKZ s.r.o.)
Kino Oko (součást SKZ s.r.o., další dvě kina, která byla vybudována po r. 1983, byla před 
několika lety zrušena)
Středisko knihovnických a kulturních služeb (dříve OKS)
Dům dětí a mládeže (v Jiráskově ulici)
Pokud  za  kulturu  považujeme  i  diskotéky,  tak  ty  se  konají  pravidelně  hned  v několika 
soukromých zařízeních, například v TIP Klubu na Zahradní.  Soukromých restaurací, kde se 
hraje hudba různých žánrů (i živé kapely) je několik. Například v Pizzerii Bravo u Delvity se 
pravidelně  představují  jazzová  uskupení,  restaurace  slouží  i  jako  výstavní  prostor  pro 
výtvarníky.   Nabídka těchto restaurací a klubů se dá  považovat za obdobu dřívějšího ZK 
ROH VTŽ. 

Z tohoto srovnání vyplývá, že kulturních zařízení v průběhu 22 let  výrazně neubylo 
ani nepřibylo. 

A jaká byla aktuální nabídka jednotlivých typů pořadů ?
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Říjen r. 1983  Říjen r. 2003

Hudební koncerty     9 7

(V r.  1983 v Chomutově živě  vystupovali:  Vítězslav Vávra se skupinou Maximum, 
Kaktus Plzeň, Kroky Michala Davida, Fešáci, OK Band, pěvecký sbor Hlahol, Arc Cameralis  
a Viktor Sodoma, tzn. 3x pop, 2x rock, 1x country, 2x klasika. O 22 let  později to byli: The  
Backwards-The Beatles revival band, Hana Hegerová, Jakub Smolík, Aron Govea a Gonzalo  
Salazar, Mara Cas, trubkový koncert Boříka Čecha a pěvecký sbor  V.I.S., děleno podle žánrů  
to byl : 1x rock,1x šanson, 1x folk, 1x country, 3x klasika) 

Resumé:  Ubylo  koncertů  popových kapel  a zpěváků a přibylo  koncertů   klasické 
hudby, tzv. menší žánry  jako je rock, šanson, folk či country byly  zastoupeny v podstatě 
stejně. Hudba k tanci více „letěla“ před 22 lety, dnes již nejsou tyto zábavy natolik žádané 
publikem.  Samozřejmě  výrazně  přibylo  restaurací,  kde  hudba  tvoří  pouhou  kulisu  ke 
konzumaci jídla a zejména pití.  Živé kapely dnes navíc vystupují v některých restauracích, 
jako  například  U  bizona,  kam  chodí  publikum country,  folk  či  blues.  Příjemné  klubové 
prostředí dotváří stylová výzdoba tohoto podniku (část bývalého malého obchodního centra 
v Zengerově ulici). Někdy zde dokonce kolemjdoucí natrefí na „zaparkované“ koně, na nichž 
přijeli někteří návštěvníci tohoto klubu.  

            

Dnes festival Cumbajšpíl (na snímku), před 22 lety oblíbený podobně zaměřený festival  
Tempo, koncerty rockových či folkových skupin jsou v Chomutově stále žádané. Rozdíl je  

snad jen ve kvalitě aparatury a v  tom, že dnes kapelám nikdo necenzuruje texty, ani nemusí 
procházet „ schvalovačkami“.
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Hudební pořady 2 -
Taneční večery+diskotéky 25 2   (v tomto počtu nejsou zahrnuty akce 

soukromých restauratérů)
Divadelní představení 1 2
Komponované pořady – oslavy 1 4
Literární či filmové pořady    2 1
Zábavné pořady se známou osobností 2 2
Akce zájmových sdružení 10           11
Pohádky 1 3

U akcí  zájmových sdružení jsem za sledované období r.  1983 vynechala  všechny 
politicky zaměřené akce jako byly různé „aktivy“ a zaznamenala jsem čistě zájmové aktivity 
v těchto  oblastech:  numismatika,  přírodověda,  technika,  ochrana  životního  prostředí  či 
historický šerm.   Bohatá  byla  v této  době činnost  zájmových kroužků,  byly  to pravidelné 
schůzky např. filatelistů, filumenistů, loutkářů, fotoamatérů, tanečníků, alpínkářů, chovatelů 
exotického  ptactva  a  včelařů.  O  22  let  později  se  z těchto  zájmových  okruhů  pravidelně 
scházeli  zřejmě  již  jen  chovatelé,  kynologové  a  tanečníci.  Konala  se  ovšem  řada 
jednorázových akcí, zejména se zaměřením na výtvarnou výchovu, přibyly vzdělávací pořady 
pro seniory (oblast přírodovědy a historie). Bohatá nabídka zájmové činnosti je dnes určena 
dětem,  kdy   v Domu  dětí  a  mládeže  fungují  nejrůznější  kroužky  dle  zájmu  veřejnosti  i 
možnosti sehnat vhodné lektory. Novinkou je například oblast vzdělávání v oblasti výpočetní 
techniky.  V obou sledovaných obdobích  fungovala  přibližně  ve  stejném rozsahu Základní 
umělecká škola (dříve LŠU), kurzy společenského tance v divadle a jazykové kurzy (v r. 1983 
navíc kurzy střihů a šití.) 

Podíváme-li se na filmovou nabídku, tak zde se projevuje jak změna životního stylu, 
tak uznávaných hodnot. Pouhá čísla by fandila r. 1983, kdy se za 1 měsíc odehrálo  82 filmů. 
Největší část nabídky ovšem tvořily filmy sovětské, na které se chodilo hlavně povinně (v 
rámci  školní  výuky).  27 kousků z produkce našeho „přítele  na věčné časy a nikdy jinak“ 
doplňovalo 13 filmů z ostatních socialistických zemí, o něž mezi diváky též nebýval příliš 
zájem.  Divácky nejžádanější bývaly tituly z kapitalistické ciziny, těch se promítalo 14 (z toho 
pouze 2 vyrobené v USA). Hrálo se dost českých filmů (nových i starších) a to 24. Podle typu 
filmu  to  byly  nejčastěji  příběhy,  zastoupeny  byly  komedie,  drama,  dobrodružné,  sci-fi  a 
pohádky. 

O 22 let se na nabídka výrazně změnila. Filmů i dnů, kdy se promítá, ubylo. Do kina 
dnes  chodí  převážně  mladí  lidé,  střední  generace  poněkud  zlenivěla.  Svou  roli  zde 
samozřejmě hraje i cena vstupenek, která se dnes pohybuje kolem 70,- Kč za lístek. Za lákavé 
nové filmy diváci  dají  klidně i  víc,  ale  o běžnou nabídku není  příliš  zájem (téměř  každá 
domácnost má dnes video a půjčuje si filmy domů na kazetách, což vyjde levněji). Navíc má 
většina domácností v Chomutově kabelovou televizi s množstvím kanálů. V kinech výrazně 
vedou filmy vyrobené v USA, těch se promítalo 16, české filmy se na plátně objevily jen 3, o 
něco více bylo koprodukcí (5), celkem si diváci mohli vybrat z nabídky 29 filmů. Podle žánrů 
nejvíce vedou filmy akční, následované komediemi. Umělecké filmy se v nabídce objevily ve 
2 případech. 
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Oslavy konce 2. světové války 

Letošní 60. výročí od ukončení 2. světové války se v Chomutově připomnělo nejen 
tradičním  pietním  aktem  v městském  parku,  ale  také  slavnostním  setkáním  v městském 
divadle, kde bylo pamětní medailí  oceněno pětasedmdesát účastníků tohoto nejhroznějšího 
konfliktu v novodobých dějinách. V parku se sešlo kolem stovky lidí z řad Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Města a dalších organizací i lidí, 
kteří mají stále v paměti hrůzy války a ctí její oběti. Atmosféru setkání utvářeli mladí muži 
z Klubu vojenské historie, kteří drželi čestnou stráž v dobových uniformách.  

         

Chomutovská vojenská posádka již byla zrušena, nejvyšší místní vojenští představitelé však 
tady dále žijí a účastní se veřejného života. Na snímku při slavnostní řeči  plk. Lysoněk. 
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Na snímku jedna z oceněných, Ludmila Doležalová, při předání pamětní medaile za boj  
v Československém armádním sboru v Sovětském svazu.

Mjr. Beneš Vraný dekoruje Pinchese Narwu, který přežil koncentrační  tábor Osvětim a 
zúčastnil se pochodu smrti právě přes Chomutov. Zde také po válce zůstal, sám a bez 

příbuzných.  
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Chomutovské slavnosti 

O  tom,  jaké  byly  letošní  Chomutovské  slavnosti,  myslím  nejlépe  vypovídají 
fotografie, které jsem v jejich průběhu pořídila. A tak se díky obrazovému dokumentu můžete 
přenést do příjemné atmosféry letošního návratu do středověku i dalších doprovodných akcí, 
které  se  odehrávaly  za  velkého  zájmu  veřejnosti  přímo  v centru  města  (park  u  divadla, 
náměstí  1.  máje,  parkoviště  u  Delvity).  Podrobnější  program  uvádím  v kapitole  odboru 
školství a kultury městského úřadu, který je hlavním organizátorem.  Generálním sponzorem 
byly Severočeské doly a.s. Chomutov. Akce byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie. 
Na jejím hladkém průběhu spolupracovalo hned několik organizací města, atraktivní program 
Středověkého městečka již tradičně smluvně připravila místní agentura Modua Jiřího Šnábla.  

 

Městský park se stal dějištěm oblíbeného středověkého tržiště, kde si návštěvníci slavností  
mohli koupit tradiční výrobky z keramiky, skla, dřeva, kůže či plátna. Někteří  prodejci své 

výrobky vytvářeli přímo před zraky diváků... do toho všeho voněla medovina či výborné 
pečivo, to vše za zvuků středověkých hudebních nástrojů či dunění bubnu vyvolávače, který 

zval na jednotlivá vystoupení kejklířů, rytířů a tanečnic.   
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                                    Udatní rytíři, kteří se utkali v souboji. 
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Rytíři též tvořili družinu krále při jednom z historických  představení.

V prostoru parku ohraničeném dřevěnou ohradou se odehrávala řada představení  
v historických kostýmech, kdy měli diváci  účinkující téměř na dosah. 
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Množství diváků vždy  přiláká atraktivní přehlídka automobilových veteránů.

156



Velkým lákadlem této akce, kterou zajišťuje zejména sdružení Veteran car Chomutov,  byla 
prohlídka a poté i projížďka britským patrovým autobusem.
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Náměstí 1. máje patřilo mažoretkám z Taneční školy Stardance Milady Zelenkové, které 
předvedly hned několik pódiových sestav v nejrůznějších věkových kategoriích, v nichž sbírají  

ocenění na mistrovských soutěžích. 

Mažoretky na náměstí 1. máje doprovázel dechový orchestr.
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Půvabné mažoretky se stávají již každoroční ozdobou slavností.  

Novinkou letos byla soutěž o nejudatnějšího hasiče, která se odehrávala na Žižkově náměstí
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Do Chomutova zavítal dánský velvyslanec

Aktivitě  školního časopisu Felix  při  ZŠ v Heyrovského ulici,  který neúnavně vede 
učitel  Jiří  Griml,  se  dostalo  ocenění  v podobě  návštěvy  velvyslance  Dánského  království 
v České republice  pana Jorgena Bojera.  Ten se  přijel  dne 31.  května podívat  na vernisáž 
výstavy Svět Andersenových pohádek, která se uskutečnila v prostorách této školy. Ta se totiž 
zapojila  do  mezinárodního  projektu  Potomci  slavného  pohádkáře  a  připravila  výtvarnou 
soutěž i program plný pohádek. 

Pan velvyslanec byl  slavnostně přijat  i  na historické radnici,  kde se za účasti  paní 
starostky podepsal do Pamětní knihy města. 

          

Pan velvyslanec (vlevo) spolu s ředitelem školy Mgr. Milošem Zelenkou si prohlíží umělecké 
výtvory dětí na témata Andersenových pohádek.
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Mezinárodní spolupráci s Italy

Italský  podnikatel  a  milovník  umění  Claudio  Melotto  přijel  do  Chomutova  se 
zajímavým celoevropským projektem s názvem Arcimboldo Touch of Penello. Záměrem je 
založení Alchymistického mezinárodního centra, věnovaného Rudolfu II. V rámci něj budou 
mít  mladí  lidé  z celé  Evropy  možnost  vést  dialog,  na  jehož  základě  mohou  vzniknout 
ojedinělá kulturní díla. Se svými plány, ve kterých nechybí organizování konferencí, výstav, 
udílení  stipendií  či  realizace  poznávacích  cest,  seznámil  zmíněný  podnikatel  radnici.  Ta 
jménem starostky města Ing. Ivany Řápkové tuto iniciativu přivítala a přislíbila jí podporu. 
Poté pan Melotto uspořádal na náměstí 1. máje program, který provázeli hudbou pro mladé 
moderátoři místního rádia Agara (na snímku). Představil se i soubor mladých zahraničních 
zpěváků. Rozdávala se trička zdarma se symbolem projektu i oblíbená italská pizza. „Cílem 
projektu je odstranění územních a kulturních hranic oslavou umění ve všech jeho formách“, 
uvedl italský mecenáš. Do Chomutova rovněž přivezl sošku Jezulátka, která byla umístěna do 
kostela  sv.  Ignáce  (blíže  v  kapitole  o  Středisku  knihovnických  a  kulturních  služeb).  Při 
zábavném  programu  na  náměstí  zazněl  i  plán  na  vznik  Multimediálního  centra  přímo 
v Chomutově, které bude zaměřeno na ekologii, studium zvířat v zooparku, výměnné pobyty 
na poli tradičních řemesel či výtvarnou a divadelní tvorbu. Chystá se i spolupráci v oblasti 
gastronomie. Co vše nám mohou Italové nabídnout se ukázalo i na Italských dnech, o nichž se 
blíže zmiňuji v kapitole o „Nejdůležitějších událostech roku“.
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Bambiriáda letos ještě lákavější

Dům dětí a mládeže, Junák a Pionýr již pošesté uspořádaly přehlídku volnočasových 
aktivit  s  názvem Bambiriáda.  Chomutov se přitom letos  stal  zástupcem celého Ústeckého 
kraje,  takže se na našem Kamencovém jezeře představily se svojí  nabídkou děti  i  dospělí 
z Ústí  nad  Labem,  Mostu,  Teplic,  Žatce,  Bíliny,  Duchcova  i  Oseka.  Akce  přitom  byla 
otevřená pro všechna sdružení, která působí na poli volného času dětí a mládeže. A tak bylo o 
víkendu 26.  a  28.  května  na  jezeře  opět  velmi  živo,  krásné  letní  počasí  navíc  nalákalo  i 
návštěvníky, kteří přišli za prvním letošním koupáním a opalováním. Zněla jim k tomu hudba 
z pódiových vystoupení i rány ze zbraní, které pravidelně představují členové klubu vojenské 
historie  Nord-Sever  (na snímku).  K vidění  byly  i  ukázky ze života  mladých  skautů,  kteří 
v kempu  postavili  svůj  tábor,  hned  vedle  týpí  Indiánů,  a  všichni  hráli  své  oblíbené  hry. 
Nechybělo  samozřejmě  představení  samotného  domu  dětí  a  mládeže  i  partnerských 
„Domečků“. Zde se děti mohou věnovat nejrůznějších sportovním, kulturním i na techniku 
zaměřeným aktivitám. Na všech vystoupeních se aktivně podílelo na 650 dětí a dospělých. 
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Začátek Bambiriády byl tentokrát netradiční a to zahájením výstavy „Už zase 15 let 
skautujeme“,  která  se  přímo  v Domečku  setkala  s velkým  ohlasem  veřejnosti.  Poté  se 
v Městské  sportovní  hale  uskutečnil  Turnaj  o  pohár  starostky města,  na kterém se utkalo 
jedenáct týmů základních škol z celého okresu. Mezitím už na jezeře vyrostlo městečko, kde 
se například představili  rytíři  (vystoupení  skupiny historického šermu Rekruti)  či  dokonce 
černošští  tanečníci  a  zpěváci  ze  Zimbabwe  (tento  soubor  totiž  na  pozvání  pracovníků 
zooparku pobýval zrovna v Chomutově a tak se podařilo domluvit jeho vystoupení navíc i na 
Bambiriádě). 

Další skvělou atrakcí  bylo nafouknutí  obrovského balónu, který v pátek v podvečer 
vynesl  zhruba  stovku dětí  do  výšky.  V sobotu  pak  mohli  diváci  zhlédnout  další  unikátní 
záběry  a  to  přílet  vrtulníku  a  ukázku  policejní  akce  přímo  nad  hladinou  Kamenčáku. 
Pořadatelé  letos  navíc  vedle  místní  dopravy zdarma  Bambibusem připravili  i  Bambivlak, 
který svážel děti z Mostu a zpět. Tradičně byl zajištěn i volný vstup do místních historických 
památek. 

            

Akce  by  se  těžko  mohla  uskutečnit  bez  vstřícnosti  důležitých  partnerů.  Finančně 
pomohlo Město Chomutov, Severočeské doly a.s., Krajský úřad Ústeckého kraje, Statutární 
město Most, MUS a.s. ČEZ as.s., Karneval – kabelová televize a Poštovní spořitelna. Vítanou 
hmotnou  pomoc  zajistila  pekárna  Odkolek,  chomutovský  Globus,  Intersport  a  IBA 
Chomutov. 
Pořadatelé si rovněž pochvalovali vstřícný přístup médií, k těm místním  se tentokrát přidala i 
celostátní  televize  ČT1 a kabelová  televize  Minimax.  A tak byla  účast  opravdu rekordní, 
odhadem až ke dvaceti tisícům návštěvníků (za tři dny). A spokojeni byli myslím všichni.
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Tradiční Řopík a Letecký den

Milovníci vojenské historie si opět mohli přijít na své na Military show, která se již 
tradičně  uskutečnila  na  vrchu  Kočičák  kousek  od  Blatna.  Zde  se  setkali  členové  Klubu 
vojenské  historie  Nord-Sever  se  svými  přátel  i  z dalších  klubů a  připravili  tak  veřejnosti 
podívanou s názvem Řopík 2005.  Sjelo se na 250 účinkujících, kteří názorně předvedli, jak 
mohly  vypadat  poslední  dny  Československé  republiky,  kdybychom  se  po  mobilizaci 
nemuseli  podřídit  mnichovskému  diktátu.  Další  ukázka  připomínala  postup  spojenců  na 
Západní frontě roku 1944 a poté rok 1945, kdy se odehrávaly poslední boje německé armády 
v Krušných horách  proti  postupující  Rudé armádě.   Nálet  německého  bombardéru  přitom 
simuloval pilot z pesvického letiště, zvukové i vizuální efekty zajistili pyrotechnici v terénu. 

Letadla  na  zemi  i  ve  vzduchu,  ukázky  hasičské  techniky,  dovednosti  parašutistů, 
možnost vyhlídkových letů nad městem,  soutěže pro děti, hudební vystoupení – to vše čekalo 
na Chomutováky na letišti v Pesvicích, kde Aeroklub Chomutov za finanční pomoci města a 
dalších sponzorů připravil před začátkem letních prázdnin lákavý Letecký den. 

        

Ukázky atraktivní  techniky a jejího využití  vždy přilákají  dostatek diváků, často rodin 
s dětmi. Tatínci si prostě alespoň takto plní své dětské sny a jejich děti získávají nové 

zkušenosti či přímo zaujetí pro svůj budoucí koníček.  
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Skauti uklidili Bezručovo údolí 

Velké pytle na odpadky, hrábě, krumpáče a lopaty vzali do rukou skauti, aby uklidili 
nepořádek nashromážděný v Bezručově údolí.  Na tuto akci,  kterou pravidelně  každoročně 
pořádají, pozvali formou plakátů i veřejnost. Přišel pouze známý ekolog PaedDr. Jiří Roth, 
který mladým ochráncům přírody zároveň povyprávěl o krásách místní flory.  Mladí přitom 
utvořili rojnici a dali se do důkladného úklidu od budovy Povodí Ohře až po druhý mostek v 
údolí. Největší nepořádek byl opět pod garážemi, kde děti našly hned několik pneumatik, dva 
akumulátory, zářivku i použité injekční stříkačky. Všechen nepořádek pak skončil na korbě 
Avie,  kterou  pro  tento  účel  poskytly  Technické  služby  města  Chomutova.  Pětadvacet 
Comutováků a deset jejich kamarádů z Jirkova tak vlastními silami zvelebili tu část města, 
kde mnozí z nás rádi tráví svůj volný čas. Předseda Krajské rady Junáka Ústeckého kraje 
Comutovák  Zbyněk  Nejezchleba  pak  mohl  s trochou  hořkosti  v hlase  zvolat:  „Občané  – 
odhazujte odpadky vesele dál, skauti to příští rok zas vyčistí!“

Chomutovská  organizace  Junák  letos  oslavila  15  let  od  obnovení  skautingu  na 
Chomutovsku,  ke  kterému  došlo  4.  1.  1990  v prostorách  tehdejšího  Domu  železničářů 
v Jiráskově ulici. Ten už dnes nefunguje, skauti si brzy našli jiné prostory. Jejich doménou 
jsou přitom pobyty v přírodě, které v létě vrcholí letním táborem, ten si pravidelně staví na 
jednom  hůře  přístupném  místě  na  Šumav  poblíž  hranic  s Rakouskem.  Děti  si  tak  užijí 
opravdovou drsnou romantiku, kdy jsou závislí na svých dovednostech a kamarádství. Sami si 
vaří v plní kuchyni a celý program tábora je plný nejrůznějších her. 

          

Chomutovští skauti ve své klubovně (v budově bývalé MŠ ve Václavské ulici, ve které 
má zázemí také Taneční škola Stardance) při hře zvané Šmodrchaná.
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Ve městě začal působit spolek Domovina  
 

Oživení dobrého sousedského soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic 
regionu Podkrušnohoří,   uspokojování kulturních,  sportovních a vzdělávacích zájmů členů 
sdružení, se zaměřením na děti a mládež, vedení mladých členů sdružení ve vztahu k přírodě, 
ekologii  a  základním  hodnotám  života  (např.  úcta  k rodině  a  jejím  hodnotám),  podpora 
talentovaných členů sdružení  při rozvíjení zájmové umělecké činnosti, jakož i možnost její 
bezplatné  prezentace  na  veřejnosti  i  aktivní  spolupráce  s dalšími  kulturně  společenskými 
subjekty v regionu, kteří projeví zájem o spolupráci se sdružením – to nejsou prázdné fráze ze 
stanov nově vzniklého sdružení, ale opravdová aktivita, která vznikla „zdola“, mezi sousedy 
na Domovině.  Motorem přitom je  nadšení a organizátorské schopnosti  místostarosty Ing. 
Rudolfa  Kozáka,  který  tuto  novou spolkovou činnost  uvedl  v  praktický život.  Zajímal  se 
přitom i o tradice baráčníků, kteří v Chomutově působili za I. republiky a ještě několik let po 
válce. Z jeho popudu jsem se snažila nalézt v dobových archivních materiálech informace o 
baráčnících, ale příliš zmínek se v písemné podobě nedochovalo. Tak alespoň následovníci, 
lidé, kteří nechtějí žít jen za zdmi svých soukromých domovů, budou takto zapsáni do historie 
tohoto města. 

Dne  21.  8.  2005  se  v restauraci  „U  Feryho“  uskutečnilo  ustavující  shromáždění 
sousedů spolku Domovina, kde se sešlo 25 zájemců o členství ve spolku, přihlášek přitom 
bylo  již  39.  Neopomnělo  se  na  „úřední“  úkony  jako  je  schválení  stanov  sdružení 
Ministerstvem vnitra, volbu představenstva občanského sdružení či schválení výše členských 
příspěvků. Do představenstva byli zvoleni: Ing. Rudolf Kozák, Vladimír Bártů, Milan Šteffek 
ml., Čestmír Novák a Jan Coufal.  Členové, kteří jsou zaměstnaní platí 50,- Kč měsíčně a 
důchodci  30,-  Kč.  Oficiální  registrace  přitom  umožňuje  získávání  sponzorských  darů  na 
jednotlivé akce, kdy organizátoři zaručují svým sponzorům zpětnou reklamu.  

Poté se již mohla organizačně  připravovat první akce, kterou byla  Neckiáda 2005, 
naplánovaná na 27. 8. v prostorách kolem nádrže zvané Kačák. Bylo třeba zajistit ozvučení a 
hudbu,  dostatek  lavic,  stolů,  odpadkových  košů,  chemické  toalety,  zdravotnický  dozor  i 
profesionálního  plavčíka.   O  tom,  že  se  vše  podařilo  a  dobrá  zábava  nechyběla,  svědčí 
následující záběry :
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Organizátoři –  Ing. Kozák a Jan Coufal šli v bláznivém maskování všem sousedům za 
příklad, jak se lze bavit i bez televize a najatých „hvězd“ z šoubyznysu.
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Další povedenou akcí byla Drakiáda, která se rovněž setkala se zájmem místních dětí. Dospělí 
se pak koncem roku družili na Zabijačce. 
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Občanské sdružení mladých – to je Kuprospěchu
Již  vloni  jsem  psala  o  prvních  vydařených  akcích  nově  vzniklého  občanského 

sdružení,  které  tvoří  mladí  lidé,  většinou studenti  a absolventi  středních a vysokých škol. 
„Nepodléháme negativním pocitům ze života na severu Čech, který se stále vzpamatovává  
z následků dřívější  ničivé  industrializace.  Rozhodli  jsme se tuto oblast  neopustit,  jak je  u 
mladých lidí  zvykem, a svou aktivitou přispět ke zlepšení kvality  života v Ústeckém kraji,  
zvláště  na Chomutovsku.  Naše činnost  směřuje  ke kulturní  a  sociální  regeneraci  lokality.  
Kromě ekonomické a fyzické regenerace prostoru je třeba regenerovat i místní komunity“, 
těmito slovy uvádějí členové sdružení  své plány a upřesňují cíle. Těmi jsou:  

• vyhledávat  a  podporovat  místní  talenty,  udržet  je v kraji  a zapojit  je  do aktivit  ve 
prospěch lokality

• vytvářet a realizovat projekty zaměřené na neorganizované děti a mládež
• přispívat  k rozvoji  umění,  kultury  v Krušnohoří  i  ve  spolupráci  se  zahraničními 

partnery a zatraktivnit tak lokalitu
• propagovat Chomutovsko
• přispět k založení sociálního a kulturního centra v Chomutově
• ekologickým  vzděláváním  a  výchovou  zvyšovat  povědomí  o  Ústecké  kraji  a  o 

principech udržitelného rozvoje. 
Jednateli sdružení jsou: Bc. Miroslav Koranda (produkční, student magisterského stupně 

studia  produkce  na  DAMU,  Praha),  Martin  Moulis  (hudební  skladadatel,  absolvent 
Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, student VŠE Praha), Petr Karásek (absolvent Právnické 
fakulty  ZČU  v Plzni),  Zdeněk  Březina  (překladatel  z německého  jazyka,  herec,  studoval 
Rakouské  gymnázium,  Praha),  Markéta  Kubalová  (studentka  oboru  Sociální  politika  a 
sociální práce FSE UJEP, Ústí nad Labem, praktické zkušenosti v této oblasti). Mezi členy a 
spolupracovníky patří dalších zhruba deset studentů různých vysokých škol či lidí zabývají se 
profesně  kulturou.  Působí  zde  také  předseda  občanského  sdružení  Orfeus  a  vydavatel 
studentských novin Ostudyum Václav Jánoščík. A vůbec práce s místními médii, to je jedna 
z oblastí, které občanskému sdružení opravdu jde a přispívá tak k jejich zviditelnění, které je 
dnes důležité. K šíření dobrých myšlenek i získávání potřebných sponzorů a partnerů. 

Je to například Město Chomutov, kde se sdružení podařilo získat jak dotaci na činnost, tak 
i pochopení pro projekt vzniku Kulturního a sociálního centra,   které vznikne v bývalém 
kině Evropa,  dnes další  nevyužívané  a  postupně chátrající  budově ve městě  (na snímku). 
Koncem roku 2005 se již konkrétně projednávala nájemní smlouva. 
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Doufejme, že se mladým z Kuprospěchu podaří zastavit chátrání bývalého kina a oživit  
tak celý tento doslova nevábný  prostor uprostřed sídliště

Letos se opět konala Prospěšná sobota a to 16. 4. na sídlišti Březenecká. Posláním těchto 
akcí je oživit  chomutovská panelová sídliště a zapojit  jejich občany do pozitivní  přeměny 
místa,  kde  žijí.  Děje  se  tak  za  pomoci  uměleckých,  ekologických  a  vzdělávacích  aktivit. 
Dopoledne bylo určeno mladším dětem, kdy pro ně organizátoři měli připravené různé hry 
s tématikou stromu, za jejich vyluštění byly odměněny sladkostmi a malými hračkami.  Pak 
byly  vysazeny  skutečné  stromy,  které  byly  pořízeny  z financí  poskytnutých  Nadací 
Partnerství.  Pro starší návštěvníky akce byla připravena mobilní  čajovna, hudbu zajišťoval 
Tesla Sound Systém. 

Sdružení se poté podílelo na 4. ročníku soutěže rockových kapel z Krušnohoří, která se 
uskutečnila  13.  8.  v Annaberg-Buchholz  pod  názvem  Erzgebirgisher  Rockpreis  2005. 
Chomutováci  sem  vypravili  autobus  s českými  fanoušky  a  zajistili  i  vystoupení  českých 
hudebních skupin. Přímo z Chomutova to bylo uskupení X-LEFT TO DIE, které předvedlo 
své  energické  vystoupení  vydatně  podporované  ohnivou  show  v podání  některých  členů 
Tesla Sound Systemu a jejich přátel. Organizátoři vyšli českým fanouškům vstříc tím, že se 
s německým  moderátorem na podiu střídal  český kolega,  vstupenka stála jen 99 Kč, což 
zahrnovalo i cestu autobusem a navíc dva nápoje zdarma. 

Přeshraniční  spolupráce  pak  pokračovala  26.  –  27.  8.  kdy  se  v chomutovském 
městském parku uskutečnil druhý ročník festivalu kultury Cumbajšpíl. Představilo se zde 17 
hudebních  formací  z Čech i  Německa.  Největší  ohlas  zaznamenaly  např.  romská  skupina 
Gypsy  trend,  kytarista  Xaver  Baumaxa,  němečtí  Maniak  a  hvězda  sobotního  večera, 
legendární elektronický mág se svou novou skupinou, Mojmír Papalescu the Nihilists. 

Na louce u městského divadla se o hudební produkci postaraly různé soundsystemy pod 
taktovkou chomutovského Tesla soundsystemu. Vystoupili zde i domácí hiphopeři ZYSK a 
TAZZ a jejich kolegové sprejeři vytvořili na místě zeď ze sololitových desek, kterou potom 
zaplnili svými graffiti. Třetí místo bylo zřízeno u městských lázní, kde k odpočinku sloužila 
malá čajovna v jurtě a ke hře bubny a didjeridoo. Festivalový prostor byl doplněn o několik 
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interaktivních instalací (pavoučí síť, pavoučí nohy), které sloužily k odreagování diváků. Na 
festivalu se nevybíralo vstupné. V průběhu dvou dnů se do parku přišlo podívat více jak jeden 
tisíc  lidí.  Přijeli  i  přátelé  z Německa,  jejichž  autobus  zajistila  partnerská  organizace  Alte 
Brauereiv e.V.     

       

Další velmi zajímavou aktivitou sdružení jsou Ekologické výukové programy pro žáky 
chomutovských základních škol. Tématicky jsou rozdělené do několika směrů (lidské smysly, 
zdroje, odpady, práva a povinnosti, globalizace a lokalizace, reklama a spotřebitelská volba), 
kdy  jsou  dětem  objasňovány  širší  souvislosti  v rámci  přírodních  cyklů  a  místa  člověka 
v přírodě. S realizací těchto projektů souvisí i sdružování koordinátorů tohoto programu, kdy 
se  v Podkrušnohorském  zooparku  jednou  měsíčně  scházejí  vybraní  pracovníci  škol  a 
vyměňují  si  své  zkušenosti  s prosazováním  principů  udržitelného  rozvoje  na  školách. 
Zmíněná   témata  jsou  přitom dětem zpřístupňována  pomocí  prožitkových  aktivit,  kdy se 
využívá  simulačních  her  a  nejnovějších  ekovýchovných  pomůcek.  Těchto  programů  se 
v průběhu  září  do  prosince  r.  2005  uskutečnilo  celkem 20  a  prošlo  jimi  378  žáků  a  20 
pedagogů.  Projekt podpořil Ústecký kraj (Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a 
osvěty).

Projekt, na který se podařilo získat prostředky z Evropské unie i státního rozpočtu ČR, 
nese název Kuprospěchu pro zaměstnanost. Odstartoval v říjnu r. 2005 a potrvá 13 měsíců. 
V průběhu prvního půl roku pracovníci sdružení prošli řadou školení a kursů (např. propagace 
nebo  metody  individuální  sociální  práce)  a  pořídili  vybavení  potřebné  pro  efektní  chod 
organizace. Druhá fáze projektu bude zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě 
nezaměstnaných  mladých  lidí,   ke  kterým  bude  směřována  pomoc  v podobě  školení  a 
poradenství. Jedním z cílů je také neformální cestou přimět klienty k absolvování některého 
z rekvalifikačních  kurzů chomutovského Úřadu práce.   Partnery tohoto  projektu  je  kromě 
města Chomutova a Úřadu práce též Dětský domov v Chomutově.  

  K dalším  aktivitám  sdružení  Kuprospěchu  patří  produkce  akce  Kořeny,  o  které  se 
podrobněji zmiňuji v samostatné kapitole.  
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Horoklub Chomutov slavil výročí

Horolezecká tradice v našem okrese sahá do roku 1960, kdy byl založen horolezecký 
klub při TJ Doly J. Švermy Jirkov. Od 1. 1. 1985 pak horolezci přešli pod křídla TJ Klínovec. 
Novodobá  tradice  pokračuje  od  1.  1.  1995  založením  Horoklubu  Chomutov,  který  je 
samostatným právním subjektem a je zastřešen Českým horolezeckým svazem a Mezinárodní 
horolezeckou asociací.

Hlavním  posláním  klubu  je  vytváření  příznivých  podmínek  pro  provozování 
horolezectví za pravidelné účasti a pomoci svých členů. V roce 1995 jich bylo kolem stovky, 
nechyběly ani děti a ženy. Nejedná se přitom zdaleka jen o Chomutováky, ale také obyvatelé 
Karlových Varů, Sokolova, Prahy, Loun či Mostu.    

Pro své členy, zejména nováčky, klub pořádá pravidelně čtyřikrát do roka metodické 
dny. Zde začínající adepti tohoto sportu získávají potřebné znalosti a bezpečné návyky pro 
provozování  tohoto  koníčka.  Seznamují  se  se  základy  první  pomoci,  získávají  teoretické 
znalosti o lanech, karabinách, uzlech, jištění, topografii, meteorologii, chráněných územích, 
lavinách,  akutní  horské  nemoci  apod.  Při  praktické  části  si  zkoušejí  uzlovací  techniku, 
zakládání  jištění,  budování  stanoviště,  bezpečné  slanění,  zachycení  modelového  pádu 
spolulezce a další speciální  dovednosti. 

Čelnové klubu se také pravidelně jednou měsíčně scházejí v klubovně ve Středisku 
knihovnických  a  kulturních  služeb,  kde  přitom  mají  možnost  i  výstavovat  fotografie  či 
představovat  veřejnosti  zážitky  z cest  formou  promítání  diapozitivů.  A  o  tom,  že  se 
chomutovští  horolezci  dostali  až  do  nejatraktivnějších  míst  celého  světa,  svědčí  přehled 
výstupů,  který  zveřejňují  na  svých  internetových  stránkách.  Kromě  několika  míst  ve 
Vysokých Tatrách je zde zaznamenána i  řada vrcholů v Alpách,  v roce 2005 se například 
někteří  členové  klubu vypravili  na  Ulrichshorn  (3.925 m).  Jezdí  se  i  na  několik  míst  na 
Kavkaze. V roce 1998 mohli  chomutovští  zaznamenat výstup na Huascarán v Cordillérách 
(6.768 m), v r. 2002 to byl Chan-Tengri v Ťan.Šanu (7.010 m), v r. 1999 a 2003 návštěva 
Pamíru na Pik Lenina (7.134 m) a Pik E. Korženěvské (7.105m). V roce 2004 pak někteří 
členové našeho Horoklubu navštívili Himaláje, kde dostoupili do výšky 7.500 m na vrcholu 
Shisha Pangma (ten měří 8.014 m).

Horoklub Chomutov je opravdu otevřený veřejnosti, provozuje velmi dobře vedené a 
doslova informacemi nabité internetové stránky, ze kterých jsem čerpala i já při psaní tohoto 
malého  shrnutí  ze  života  klubu.  Za  zmínku  jistě  stojí  i  zmapování  „bílých“  míst  a 
zpopularizování  horolezectví  v našem  regionu,  kde  byl  právě  za  pomoci  chomutovských 
členů vydán Lezecký průvodce po oblastech SZ Čech. Členové klubu spolu se sponzory mají 
také  „na  svědomí“  výměnu  fixních  zajišťovacích  prostředků  v některých,  klubem 
spravovaných skalních oblastech našeho regionu (Perštejn, Kotvina, Pyšná, Orasín, Kálek). 
Tento krok bezesporu přispěl ke zvýšení bezpečnosti lezení v těchto oblastech. Pro trénování 
za nepříznivých klimatických podmínek byla vybudována umělá lezecká stěna v tělocvičně 
gymnázia v Kadani. Na této stavbě se významně sponzorsky podílely Severočeské doly a.s. 
Další  menší  boulderingové  stěnky  ve  vlastnictví  horoklubu  Chomutov  byly  postaveny 
v tělocvičně gymnázia v Kadani a Domu dětí a mládeže v Chomutově. 

V kronice klubu za rok 2005 nacházím hned několik akcí věnovaných mládeži, byla to 
například návštěva Tiských a Bürschlických stěn, kde nováčci získávali nové zkušenosti se 
zdoláním jednotlivých  skal  i  nástrah  počasí.  Členové klubu se podívali  i  na  Šumavu,  do 
Jizerek nebo zdolávali vrcholy v zahraničí při akcích Šuby duby Amerika, Zimní Glockner 
v létě i Nadelhorn 4327 m.   
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Státní svátek ve znamení vzpomínky na pokácenou lípu 

„Není  nám  lhostejné,  že  kolem  nás  ubývá  zeleň,  jejíž  místo  zabírají  parkoviště,  
reklamní tabule a neosobní markety. Vadí nám arogance těch, kteří pod vidinou materiálních  
zisků ničí vše, co jim v tom překáží. Bez ohledu na lidi a vše živé. I bez ohledu na zákony,  
které říkají, že zdravé stromy není možné kácet jen proto, že někomu překážejí ve výhledu na 
plastovou reklamní tabuli. A když jde o nádherně košatou lípu, která přežila dvě světové války  
i tanky v srpnu 1968, ale nepřežila současný dravý kapitalismus, tak se dovedeme znepokojit.  
A  protože  policie  viníka  nezná,  neboť  kácející  dřevorubec  pod rouškou tmy  byl  opravdu 
rychlý a profesionální, tak si řekneme, že je třeba alespoň vyjádřit svůj občanský postoj. A 
bojkotovat ty, které považujeme za viníky. A tak se scházíme v den státního svátku 28. října na 
parkovišti  před  supermarketem  Lidl  a  vyjadřujeme  tímto  způsobem  svůj  protest  proti  
zlikvidování  stromu.  Připravená  ochranka  i  městští  strážníci,  kteří  dohlížejí  na  to,  aby 
potlačili  případné nepřístojné projevy nespokojenosti  jako je třeba rozbíjení  výloh, nejsou  
zapotřebí. My jsme totiž slušní lidé. Vážíme si přírody kolem nás a prostě jenom nechceme,  
aby  ubývalo  zdravých  krásných  stromů.  Proto  se  scházíme  na  parkovišti  u  zmíněného 
marketu,  kde již byly zahlazeny stopy po nočním tajném kácení.“, těmito slovy jsem v roce 
2003 popisovala onu smutnou událost, která  by neměla upadnout v zapomnění a lhostejnost. 

A proto představitelé občanských sdružení, strany Zelených a radnice opět uspořádali 
občanské shromáždění, které gradovalo slavnostní událostí. A to odkrytím sochy Kořeny od 
mladého  umělce  Šporgyho.  Prosazení  této  myšlenky  v zastupitelstvu  je  dílem  zejména 
zastupitelky a představitelky strany Zelených MUDr. Džamily Stehlíkové. Naštěstí našla pro 
tento  nápad –  obnovit  lípu  v této  symbolické  podobě –  dostatek  pochopení  i  u  ostatních 
zastupitelů  (bylo  totiž  třeba uvolnit  peníze z městského rozpočtu na nákup kamene)  a tak 
veřejné prostranství  města  zdobí  nové  umělecké  dílo.  Jeho umístění  v travnatém prostoru 
vedle  kruhového  objezdu  (naproti  Lidlu)  bylo  realizováno  po  dohodě  s architektem  ing. 
Pachnerem.  Bylo tak postaveno určité memento myšlence o kořenech zdejších lidí. O tom, že 
zde  potřebujeme  mít  kořeny,  jako  poctivé  stromy,  které  vytvářejí  příznivé  klima  a  pocit 
domova. Protože mít zde kořeny znamená také chránit životní prostředí kolem nás,  prostředí, 
ve kterém chceme žít s láskou. A nepřejeme si další drancování, kterého si tento region užil 
už dost.  

Slavnostnímu  odhalení  nové  sochy  předcházela  pantomima  z dílny  občanského 
sdružení  Kuprospěchu.  Její  tvůrci  tak  sehráli  příběh  jednoho  stromu,  na  který  zaútočili 
„silnější“  lidé  s motorovou  pilou.  Tuto  pantomimu  jsem  zachytila  na  následujících 
fotografiích.  Nechyběla  ani  řeč  Džamily  Stehlíkové,  Přemysla  Rabase,  Ivany  Řápkové  a 
moderování  akce  Martinem  Šílem.  Nesměle  se  předvedl  i  autor  sochy  Šporgy,  v náručí 
s miminkem,  které  přišlo  na  svět  pár  dní  před  odhalením jeho dalšího  dítěte,  pískovcové 
sochy  s názvem Kořeny.  A děti,  které  odpočívaly  v kočárcích,  hrály  divadlo  či  pobíhaly 
kolem dokola, jsou naší velkou nadějí do budoucna. Výchova k uvědomělému ekologickému 
chování, které se jim dostává doma a také v každé naší mateřské či později základní škole 
doufejme přinese do budoucna své dobré plody. 
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Pantomima, při které si děti vesele hrají pod svým stromem... brzy ale přijdou lidé  
s motorovými pilami a lípu přemůžou.
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Na akci přišli všichni důležití místní ekologové, zleva PaedDr. Jiří Roth (dříve učitel,  
poté vedoucí odboru životního prostředí na MěÚ, nyní nadále představitel Společnosti pro 
trvale udržitelný život a také známý bylinkář, vedle něj MUDr Džamila Stehlíková, v civilu  

lékařka, představitelka místní i krajské  strany Zelených, v pozadí JUDr. MiIan Kindl,  
v civilu významný právník a vysokoškolský pedagog, příležitostný spisovatel a velký ochránce 

přírody, MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Podkrušnohorského zooparku, který se rovněž 
intenzivně věnuje ochraně  přírody na různých úrovních  a RNDr. Martin Bursík,  celostátní  

šéf strany Zelených. 

              

Autor Šporgy (civilním jménem Josef Švancar) se svými dětmi, s živým lidským 
v náručí  a druhým neživým, ale i tak mluvícím ze svého podstavce. 
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Po odhalení sochy se někteří lidé přesunuli ještě do zooparku, kde v restauraci Tajga 
Šporgy četl ze svého deníku a prozradil tak niterné pocity tvůrce, který poprvé dostal šanci ke 
ztvárnění tak velkého díla.  K vidění zde byla i výstava fotografií aktů, které byly vytvořeny 
v souvislosti se sochou, od Dana Černého. Pak lidé sázeli nové stromy ve skanzenu  zooparku 
a  večer se hrál v Sallonu u Bizona dobrý jazz a reggae.  
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Čestní dárci krve

Dne 2.  6.  2005 se v prostorách  starobylé  radnice  uskutečnilo  slavnostní  předávání 
zlatých  křížů  Českého  červeného  kříže  II.  stupně  za  80  bezplatných  odběrů  krve a 
slavnostní zápis jmen těchto mnohonásobných dárců do Pamětní knihy města Chomutova. 

Dárci  krve  a  všichni  hosté  (například  primářka  transfúzního  oddělení  Nemocnice 
Chomutov  MUDr.  Kezniklová)  byli  slavnostně  přijati  starostkou  města  Ing.  Ivanou 
Řápkovou, která všem osobně poděkovala a věnovala jim symbolický dárek. 

Do pamětní knihy města byli zapsáni tito nezištní „hrdinové všedního dne“ : 

Rudolf  Pavlíček,  Jiří  Zuska,  Karel  Rozkovec,  Vlastimil  Osvald,  Ladislav  Kubeš, 
Jaroslav Světlý,  Miloslav Klement,  František Lipka, Libor Kundrát,  Jindřich Hlas a 
Petr Vrz. 

A co o těchto lidech vlastně víme? V novinách se o nich bohužel nic nedočteme, protože 
nejsou mediálně dost „zajímaví“. Prostě „jen“ pomáhají neznámým lidem, kteří by se neobešli 
bez  transfúze.  Zachraňují  tak  lidské  životy.  Odměnou  jim je  dobrý  pocit,  že  dělají  něco 
opravdu důležitého. Některé z nich přivedla k dárcovství osobní zkušenost s nemocí někoho 
z blízkých, jiní prostě jednou začali, třeba na vojně a už chodí na odběry pravidelně... kromě 
morálního ocenění mají snad jen tu výhodu, že je pravidelně kontrolován jejich zdravotní stav 
a čas strávený v transfúzní stanici jim zaměstnavatel proplatí jako odpracovaný. No a možná 
si vlastně svojí obětavostí něco „předplácejí“, protože kdo sám nezištně pomáhá, tak tomu je 
také pomoženo. A nikdo nevíme, kdy budeme jakou pomoc potřebovat. Kdy budeme závislí 
na ochotě a obětavosti třeba i „cizích“ lidí.  
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Chomutovačky bodují jako Miss

Jistým fenoménem dnešní  doby jsou soutěže  Miss,  na nichž se mladé  dívky snaží 
prosadit zejména díky své vnější kráse. Nakolik publikum a porotce upoutává i krása vnitřní, 
to si  nedovolím odhadnout.  Jedním z pravidel  v sítě tvrdých předkol  je splnění  podmínky 
velké výšky, nejméně 170 cm. Jedná se o parametry důležité pro modeling. A protože je tento 
způsob obživy a následné možné celosvětové „slávy“ velmi lákavý, mají tyto soutěže stále 
dost zájemkyň i přízeň publika, které se rádo dívá na hezké slečny na pódiu. V letošním roce 
se nebývale dařilo dívkám z Chomutova, které tak určitým způsobem zviditelnily naše město. 
Byla to 17 letá studentka Michaela Štoudková, která ve volném čase  ráda sportuje a chce 
v budoucnu „pracovat pro lidi“, jak se vyjádřila pro média. Tak snad slečně Štoudkové otevře 
zisk titulu 2. české vicemiss dobré možnosti pro životní uplatnění. O tom, že letošní soutěž 
Česká Miss, kterou organizovala jako konkurenční podnik proti Miss České republiky bývalá 
Miss ČR Michala Maláčová, byla významnou událostí, svědčila i účast prezidenta republiky 
Václava Klause.

                     

Blondýnka na snímku vlevo je Michaela Štoudková z Chomutova. Získaná stříbrná korunka jí  
možná umožní život v záři reflektorů, bez finančních starostí.

Poté  se  do  finále  soutěže  Miss  ČR (tu  organizuje  Miloš  Zapletal,  jedná  se  o  dvě 
celorepublikové  soutěže)  probojovala  22letá  chomutovačka  Eva  Martinovská.  Tato 
sympatická dívka se ve volném čase věnuje voltiži a v době konání soutěže jí skončila stáž na 
chomutovském  soudě.  Rozhodování  o  dalším  uplatnění  jí  jistě  napomohou  nově  získané 
kontakty. A jak už to tak ve světě médií bývá, o osudu těchto dívek, které se na chvíli staly 
„hvězdami“ se dozvíme tehdy, pokud se opravdu celosvětově proslaví anebo pokud využijí 
své  krásy  například  k  propagaci  charitativních  akcí  či  se  jim  povede  prosadit  se  jiným 
mediálně zajímavým způsobem.     
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Opět přijeli slavní olympionici

Dana Zátopková, Imrich Bugár, Oldřich a Pavel Svojanovští, Jan Kůrka, Karel Engel, 
Antonín  Procházka,  Jiří  Adam,  Petr  Kment,  Jiří  Čtvrtečka,  Ivan  Satrapa  i  chomutovská 
legenda  Bohumil  Kubát,  všichni  tito  členové  Českého  klubu  olympioniků  přijeli  do 
Chomutova a to již počtvrté od jara 1999, na besedu se školáky. A jednalo se opět o iniciativu 
ZŠ Akademika Heyrovského, kterou podpořily Severočeské doly. Akce byla určena mladých 
redaktorům školních časopisů, kteří kladli známým sportovcům zvídavé otázky. 

               

                

              

Legendární oštěpařka Dana Zátopková (83 let !)všechny  zaujala svou vitalitou a energií
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Bohumil Kubát, olympionik - zápasník, je  v Chomutově uznávanou a známou osobností,  
dlouhá léta se pravidelně  věnuje mládeži i se účastní nejrůznějších sportovních akcí. 
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Nejúspěšnější sportovci Chomutovska 

Chomutovská  sportovní  unie,  jednotlivé  sportovní  kluby  i  veřejnost  rozhodovaly 
prostřednictvím ankety o  v Deníku Chomutovska o nejlepších sportovcích roku. Za rok 2005 
toto ocenění získali: 

Jednotlivci dospělí:

  1. Lubomír Vrbenský   (SC 80 Chomutov, softbal)  

  2. Ladislav Boušek (KLH Chomutov, lední hokej)

  3. Jan Říha  (TJ Ohře Klášterec nad Ohří, kanoistika)

  4. Radka Češková (SK Chomutov NH, národní házená)

  5. Jan Přibyl (SC 80 Chomutov, softbal)

  6. Štěpán Bernátek (HC Kadaň, pozemní hokej)

  7. Milan Doksanský (BK Chomutov, basketbal)

  8. Jaroslav Hübl (SK Kadaň, lední hokej)

  9. Jaroslava Čihařová (SK Chomutov NH, národní házená)

10. Jana Klečková (Slovanka Chomutov, basketbal)

           

Marcela Krauzová (ocenění předává Jindřich Stádník,                 Lubomír Vrbenský 
radní města a člen komise pro rozvoj občanských aktivit)
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Kolektivy dospělí: 

1. KLH Chomutov (lední hokej)

2. Beavers Chomutov (softbal)

3. SK Chomutov NH (národní házená)

Jednotlivci mládež:

1. Jan Hlinovský (VK Ervěnice, volejbal)

2. Simona Baumrtová (Slávie Chomutov, plavání)

3. Marcela Krauzová (SC 80 Chomutov, kanoistika)

Kolektivy mládeže:

1. VK Ervěnice - kadeti (volejbal)

2. KLH Chomutov - dorost (lední hokej)

3. ASK VALZAP - žáci (zápas)
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Další sportovní úspěchy

Plaveckou  sezónu  končili  chomutovští plavci účastí  na  Mistrovství  ČR  v plavání 
mladších a starších dorostenců, kam se probojovalo vždy 16 nejlepších plavců ročníku 89-90 
a 88-87.   Michaela Gärtnerová si doplavala pro stříbrnou medaili na 800 m volný způsob, na 
400m VZ skončila na 10. příčce a na 200 m VZ byla 13. D. Hennlich obsadil 5. příčku na 50 
m znak, na 100 m znak byl 12. a na 100 m volný způsob 16. J. Havlík byl 7. na 50 m volný 
způsob, 9. na 50 m motýl, 11. na 100 m motýl a 13. na 100 m volný způsob. Další z výpravy 
P. Neumann obsadil 14. místo na 50 m VZ a 50 m prsa.  

Slušné umístění  získali  plavci  TJ Slavie  Chomutov i  na mezinárodních plaveckých 
závodech v německém Darmstatu, kde se nejlépe dařilo Martinu Lencovi (4. místo 100 m P), 
Petru Neumannovi (5. místo na 100 m VZ), Alexandru Lajtnerovi (6. místo na 100 a 200 m 
VZ). M. Gärtnerové (8. místo na 200 m VZ, 9. místo na 100 m VZ).

Chomutovský kickboxer Lukáš Šeršeň  získal v kategorii lowkick ve váze nad 91 kg 
stříbrnou medaili a titul vicemistra republiky na Mistrovství ČR v Klatovech. Startoval zde za 
místní klub CHB GYM. 

Tanečnice  a  tanečníci z chomutovského  vrcholového  střediska  Beethoven  opět 
nezaháleli a vozili do Chomutova medaili za medailí. Na Mistrovství Evropy a světa, které se 
konalo  v Prostějově,  si  v konkurenci  tanečních  souborů  z Belgie,  Polska,  Slovenska, 
Německa, Maďarska, Švédska, Dánska, Norska, Finska, Ruska, Itálie a jednoho týmu z jižní 
Afriky  nejlépe vedli mladší chomutovští tanečníci, kteří s discoformací „Holiday with dance“ 
vybojovali titul prvního vicemistra Evropy  v disco formacích.  Druhá disccoformace „Silver 
day“  obsadila  sice  neoblíbené,  ale  přesto  skvělé  4.  místo.  Ze  sólistů  byla  nejúspěšnější 
Veronika Hartmanová,  která  skončila  7.  v konkurenci  40 závodníků a byla  nejlepší  z těch 
českých.   V duu s Terezou  Košťálovou  pak  tyto  nadějné  dívky přivezly  titul  nejcennější. 
Z chlapců se nejlépe dařilo Petru Ferbasovi, který obsadil 2. příčku. Titul druhých vicemistrů 
Evropy 2005 v dětské kategorii si přivezla sedmičlenná skupina „Zlatíčka“, která se umístila 
na bronzovém místě.   Pro juniory se  v Prostějově konalo Mistrovství  světa,  na němž nás 
reprezentovali  dvě  discoformace.  Starší  junioři  s choreografií  „Here“  se  stali  druhými 
vicemistry  světa  a  mladší  junioři  s formaci  „Big  bang“  obsadili  6.  příčku.  S juniorských 
sólistů  byla  nejúspěšnější  Pavla  Musková,  která se stala  druhou vicemistryní  světa.  Velký 
důvod k radosti měla i děvčata Michaela Studničková a Denisa Císařová, které patří v duu už 
dva roky mezi světovou elitu a na tomto šampionátě toto potrdily titulem prvního vicemistra 
světa 2005. V kategorii dospělých vytančily chomutovské dívky s formací „Nadlavum, ha“ 
bronzový pohár. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Ludmile Fišrové, která vybojovala stříbro a 
spolu s Magdou Votavovou získaly stříbro v disciplíně duo disco dance. Obě dívky působí 
v taneční škole úspěšně i jako trenérky a předávají tak svoje zkušenosti mladším. Medailové 
žně dovršil bronz malé skupiny „Sněženky bez machrů“. 

Julek  Kovácz  skvěle  reprezentoval  na  Mistrovství  světa  v hip  hopu  v německém 
Bremenu,  kde  naposledy  v juniorské  kategorii  získal  titul  druhý  vicemistr  světa.  Na 
Mistrovství  Evropy a  světa  v Žilině  v disco dance vybojovala  cenné  zlato  dětská  skupina 
Zlatíčka ve složení:  Adámková, Hartmanová, Janů, Švecová, Tutteová, Bártů. V disciplíně 
duo  se  dostala  do  světové  špičky  děvčata  Veronika  Hartmanová  a  Tereza  Košťálková. 
V juniorech  se  dařilo  Pavle  Muskové,  která  vytancovala  6.  příčku  a  zejména  pak  Julku 
Kovácsovi,  který  si  odvezl  titul  první  vicemistr  Evropy  2005  v disco  dance  sólo  muži. 
Z dětských  sóĺistek  si  nejlépe  vedla  Veronika  Hartmanová  se  ziskem  bronzové  medaile. 
Tradičně nezklamala juniorská formace postavená ze čtyřiadvaceti dívek, která přiváží tituly 
z každé mistrovské soutěže. S choreografií „Here“ si dívky přivezly titul prvních vicemistryň. 
V dětské kategorii na diskoformace „Silver day“ získala nejcennější zlato. Úspěchem bylo i 
obsazení 6. příčky druhé dětské diskoformace nejmladších tanečníků „Holiday with dance“ 
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Olympiáda dětí 

Sedm  set  čtyřicet  dětí  z mateřských  a  základních  škol  z celého  Chomutovska, 
nevyjímaje školy pomocné a zvláštní, se utkalo začátkem června na čtyřdenním olympijském 
klání, které pro ně připravila ZŠ Akademika Heyrovského, sportovní  klub při této škole a 
Dům dětí a mládeže. A nutno dodat, že se jednalo zejména o iniciativu manželů Grimlových, 
kteří oba působí léta ve školství (paní Grimlová je ředitelkou Pomocné školy a pan Griml 
učitelem na  pořádající  ZŠ)  a  snaží  se  vést  děti  dobrým směrem.  A tak  se  děti  zdravé  i 
postižené  vzájemně  sešly,  užily  si  opravdový  olympijský  ceremoniál,  soutěžily  v patnácti 
sportovních disciplínách a pak se radovaly z vítězství jednotlivců či celých týmů.  
         

                     

                     

        Olympijský ceremoniál na hřišti ZŠ, dole u zapalování ohně v pokleku pan Josef Griml
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Nástup jednotlivých družstev s balónky, ty pak děti  vypustily do vzduchu a vytvořily tak spolu 
se seskokem parašutisty  další neobvyklou  podívanou, která podkreslila tento den.
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Neplatiči na Dukelské a co bude dál 
15. 9.  2005 vyšel  v celostátním týdeníku  Reflex následující  článek,  který pravdivě 

popsal problém, o kterém se bohužel příliš nehovoří … státní politiky, kteří tvoří legislativu, 
buď dostatečně nepálí  nebo snad dokonce nechtějí  přijít  o své levicově zaměřené voliče? 
Nebo se všichni bojí „romské otázky“ ? Tento problém se však netýká jen Romů, i když v této 
komunitě je dost častým jevem. 

Jako psi 
"Říkám jim Berušky,"  usměje  se  Miluše  Fialová.  Je  úterý  odpoledne  a  jdeme  na 

Dukelskou.  Mezi  lidi,  jimž  říká  Berušky,  chodí  zaměstnankyně  chomutovského  odboru 
bydlení už patnáct let. Má i nemá je ráda. Až moc dobře zná jejich problémy stejně jako fígle. 
Je to práce. 

Za patnáct let se na Dukelské téměř nic nezměnilo, přestože zde město před časem 
utratilo za rekonstrukci tři milióny korun. A když - tak jen k horšímu. Víc a stále mladších lidí 
čichá  toluen.  Víc  rodin  má  napíchnutou  elektřinu  z  lamp  veřejného osvětlení.  Víc  domů 
vyhořelo. Víc násilí. Víc strachu, že skončíte právě tady. "Ani nevím, proč jim tak říkám," 
řekne Fialová. Než se ve všem zorientuji, stojíme před ghettem. 

ODSTRAŠENÍ 

Chomutov  samozřejmě  není  zdaleka  jediným  městem,  jemuž  neplatiči  nájemného 
dluží  desítky miliónů korun.  Zajeďte kamkoli  a  zeptejte  se  na bytovém odboru.  Rostoucí 
databáze  neplatičů  pomalu  přesahují  kapacitu  stárnoucí  odborové  logistiky.  Mnozí  -  bez 
rozdílu etnického původu - dluží stovky tisíc a jezdí si pro sociální dávky zánovními auty. 

"To je kapitalismus," řekl mi před rokem litvínovský dlužník. Patrně nemyslel stejné 
slovo jako Václav Klaus, když mluvil o opascích. Kapitalismus nicméně dostal i jeho. Dluhy 
za bydlení ho zahnaly do holobytu na kraji města, kde nejde nedlužit.  Za rohem je už jen 
opravdový kapitalismus - ulice. 

Vzhledem  k  tíživé  socioekonomické  situaci  a  skladbě  obyvatel  jsou  však  severní 
Čechy  -  nejen  pokud  jde  o  neplatiče  nájemného  -  specifické.  Například  Most,  Litvínov, 
Chomutov. Učebnicový trojúhelník, učebnicová epidemie. Stovky jejich obyvatel způsobily 
radnicím za léta dluhy stovek miliónů. Jejich počet drtivě převyšuje počet míst v ghettech a 
ubytovnách, kam je města mohou za trest stěhovat. Drtivá většina z nich navíc peníze má, jen 
prostě  neplatí  nájem.  Řečeno  politicky  korektně  ho  třeba  na  rozdíl  od  kožené  bundy 
nepovažují za mandatorní měsíční výdaj. 

"Působí to na ně jako odstrašující příklad," říká o efektu buněk na neplatiče Fialová. 
Ve své kanceláři projíždí statistiky, neplatiči jsou rozeseti po celém městě. Ze sedmi neplatičů 
si klíče převzali pouze tři. 
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 Foto: Milan Jaroš

Dukelská. V Chomutově nemusíte k tomuhle slovu nic dodat. (poznámka kronikářky: na této 
fotografie je zachycen panelový dům naproti poliklinice, který slouží jako soukromá 
ubytovna)

Čtyři  náhle  zjistili,  že  nájem platit  mohou,  ale  jinde.  "Když  jsme  jim  řekli,  kam 
půjdou, hned si našli náhradní bydlení." Většinou jde o sociálně slabší občany, nezaměstnané 
či  rozvedené  matky s  dětmi.  "Otázka  je,  proč  jsou mnozí  z  nich  sociálně  slabší,"  ptá  se 
Fialová. Chce říct: Proč nepracují, když můžou? 

"Říkají,  že  na nájem nemají.  Jenže my víme,  že na něj  dostávají  státní  příspěvek. 
Prostě ho neplatí." Systém, kdy příjemci tohoto příspěvku musejí zaplatit nájem ihned po jeho 
vyplacení, funguje v Chomutově pouze rok. Do té doby mnozí brali tyto příspěvky jako státní 
kapesné. "Navíc nejde pouze o dluh za nájemné," vysvětluje Fialová. "Penále z dluhu často 
bývá  stejně  vysoké  jako  samotný  dluh."  Když  se  někteří  neplatiči,  kteří  se  obávají 
vystěhování, pokusí dluh i penále splácet, což bývá podmínkou, často pak zjistí, že peníze 
najednou doopravdy nemají. Někdy přestanou splácet. 

Hýbat  se věci  v Chomutově  začaly,  když  radní  odsouhlasili  buňky.  A když  soudy 
začaly  rychleji  pracovat.  "Poslední  rok  je  vyřízení  naší  žaloby  mnohem  rychlejší,"  říká 
Fialová. Kromě buněk se neplatiči stěhují do tzv. ateliérů, což ve skutečnosti nejsou ateliéry. 
Jde o sídlištní byty se společným sociálním zařízením. Anebo do hotelů, což ve skutečnosti 
nejsou hotely. Jde o ubytovny za pár korun na noc. Pořád lepší než ulice. (pozn. Město takto 
využívá  ubytovnu  u  Kamencového  jezera,  kde  se  ve  skutečnosti  nikdo  ze  soudně  
 vystěhovalých neubytuje, když zjistí, že se  zde platí předem. Město tak má stále k dispozici  
volné pokoje, které může vystěhovaným nabízet.) 

DOKUD NEZAPLATÍTE 

"Paní Fialová, paní Fialová ...," vítá nás v ghettu v Dukelské romský mladík ve fotbalovém 
dresu, zhruba na prahu dospělosti. Tři hodiny odpoledne. Uhihňává se a zakopává si o nohy. 
Je tak sjetý toluenem, že stěží vysloví p-a-n-í F-i-a-l-o-v-á. Dokonce je tak sjetý, že toluen ani 
neschovává jako většina feťáků. Lahvičku má zastrčenou za pasem džínů a fotbalovým 
dresem. 
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 Foto: Milan Jaroš 

Svým způsobem jsou bílé buňky nejluxusnějším bydlením. 

"...zase nám nejde elektrika," dořekne svůj pozdrav uvnitř ghetta. "To je taky v pořádku," 
odpoví Fialová. "A ani nepůjde, dokud nezaplatíte. A víš, že jsi slíbil, že přestaneš fetovat?" 
"Já vím, já vím ..." Pět bílých buněk, z toho dvě společná sociální zařízení, svítí uprostřed 
polorozpadlých a vypálených domů plných nájemníků a hromady odpadků jako memento. 

Třináct metrů čtverečních s elektrickým přímotopem. Nájem včetně záloh za vodu a 
elektřinu 2000 korun měsíčně. Maximální doba nájmu jeden rok. Do jedné z buněk se má 
nastěhovat devět lidí. "Tak co jim říkáte?" ptá se mě Fialová. Až je přivezete, do čtrnácti dnů 
je  vypálíme.  Nebudeme  bydlet  jako  psi  v  boudách!  vyhrožovali  místní.  Zatím  nikdo  nic 
nevypálil. V buňkách je přinejmenším nejčistší sprcha a záchod v celém ghettu. Nejen proto 
ho  nonstop  monitorují  dvě  kamery.  Jedna  policejní,  druhá  agenturní.  Zaměstnanci 
bezpečnostní  agentury  současně  obývají  jeden  z  bytů.  Dvě  buňky  sloužící  jako  sociální 
zařízení  jsou  nové,  zbytek  opravené.  Jedna  vyšla  město  asi  na 350 000 korun.  Běžně  se 
používají pro dělníky na stavbách. Není vyloučeno, že v budoucnu přibudou další. 

 Foto: Milan Jaroš

Přesně tohle zbylo z některých domů na Dukelské 

"Počítáme, že se tady budou točit," přibližuje mi Fialová záměr města. Nepočítají, že v nich 
někdo vydrží  celý rok.  "Je to  horší  než byt,"  říká starší  Romka stojící  na prahu otevřené 
buňky. "Musím chodit pro vodu." Verona Bodyová v buňce bydlí se dvěma syny pár dnů. Do 
buňky ji nastěhovali, protože dlužila za byt na Dukelské. Na Dukelskou ji nastěhovali proto, 
že dlužila za byt jinde. Ptám se, jestli ví, že je zde jen na rok. Říká, že ví. Ptám se, jestli si pak 
najde byt. "Já bych si ho klidně našla, kdyby mi ho někdo našel," říká. 

Mezitím si někdo jiný našel její původní byt, špinavé holé stěny ve vlastnictví města. 
A pomalu se zde zabydluje. Nejen proto na zemi leží dřevěný kotouč s drátem na napíchnutí 
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elektřiny, místní esence přežití. "No to snad ne!" zhrozí se Fialová, když to zjistí. "Čí to je?! 
Čí to je?!" Všichni koukáme na drát, nikdo neví, co říct. 

"Nemám skočit pro housle?" zeptá se fotografa jeden z nájemníků. "Město nám vyšlo 
vstříc a my jsme selhali," kaje se před Fialovou Tibor Cirok, napůl samozvaný tetovaný 
"správce" ghetta. Průšvih se snaží vyřešit tím, že napomíná všechny ostatní. Má dobrý důvod: 
sám městu dluží 400 000 korun. 

 Foto: Milan Jaroš

Nebudeme bydlet jako psi, říkají nájemníci. Někteří už tak dávno bydlí. 

Stejně jako většina podobných správců vůbec není nejlepším místním charakterem. 
Bohužel  zcela  naopak.  "Byl  to  s  ním  z  naší  strany  takový  pokus,"  říká  Fialová,  když 
opouštíme Dukelskou. "Rozhodli jsme se pro Dukelskou, protože jiné místo, kam bychom 
buňky umístili, by nejspíš čekal její osud," vysvětlil v Mf Dnes chomutovský místostarosta 
Rudolf Kozák. 

PROČ? 

Mluvítka  u  vchodů  do  starých  paneláků  nemívají  nejlepší  přenos  zvuku,  hlasu  v 
tomhle je ale i přes šumění celkem dobře rozumět. Stojím před soukromým chomutovským 
panelákem a mluvím se ženou, jež měla i se třemi syny skončit v buňce na Dukelské. Její 
skóre za léta neplacení nájmu v městském bytě: zhruba 350 000 korun. Penále z dluhu dalších 
350 000 korun. Celkem téměř tři čtvrtě miliónu korun. "Protože jsem na to asi neměla peníze, 
ne?" vysvětluje žena, proč neplatila. Je nezaměstnaná, její druh v invalidním důchodu. Město 
jí  přispívá přes 3000 korun měsíčně do životního minima.  V lepším městském bytě měla 
měsíčně platit 4200 korun - a většinou neplatila. Nyní platí i s energií 6000 korun - a musí 
zaplatit každý měsíc. Protože jinak ... Jinak už nic. 

Musela to nechat dojít tak daleko? je otázka, kterou jí chci položit, jenže reproduktor 
náhle zmlkne. "Dlužila jsem, nevím, padesát šedesát tisíc," říká mi znovu žena. I se synem 
vyšla po čase před panelák. Nevypadá příliš šťastně. Stejně tak její příběh, zčásti výmluva o 
letech chození na špatný úřad či úmyslu byt vyměnit. "Možná trochu víc?" Dívá se mi do očí. 
"Tři  roky jsme žili  bez energií,  o svíčkách.  Vařila  jsem na bombách.  Děti  se koukaly na 
televizi na autobaterii ... Na úřadě mi řekli, že jestli nechceme na Dukelskou, máme si venku 
postavit stan. Já bych to tam snad i přežila, ale děti ne. Viděl jste to tam? Když jsme tam 
přišli, řvali na nás, že tam gadže nechtějí. Doufám, že už se nikdy nebudeme muset stěhovat." 

Musela to nechat dojít tak daleko? je otázka, kterou už jí nepoložím.  Co s neplatiči 
nájemného?          Petr Holec, Reflex č. 38/2005
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