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Po osmileté přestávce byl minu-
lý pátek opět uveden do provozu 
hotel Royal na náměstí 1. máje. 
Chátrající hotel, který dělal ostu-
du přímo v centru města řadu let 
a který se nepodařilo chomutovské 
radnici dlouhou dobu prodat nebo 
alespoň pronajmout, tak konečně 
ožije a přiláká místní i okolní 
návštěvníky. Před dvěma lety jej 
od města odkoupila za 2,5 miliónu 
korun spolu se sousední kinoka-
várnou společnost Hotel Evropa, 
v.o.s., která byla tehdy jedním ze 

tří uchazečů ve výběrovém řízení. 
Nabídka společnosti zaujala tehdy 
nejen nejvyšší cenou, ale rovněž 
určitou solidností firmy, za kterou 
jsou vidět výsledky v oboru ho-
telnictví. Zachovat zde stravovací 
a ubytovací služby byla totiž jedna 
z prioritních podmínek tehdejších 
zastupitelů, kteří právě proto ne-
chtěli přistoupit na návrhy jedné 
z firem, jež chtěla v objektu vy-
budovat kasino a noční bar. „Jsme 
zcela jistě první hotel v republi-
ce, který má rozvod internetu po 

elektrické síti,“ prozradili jeden 
z nadstandardů objektu majite-
lé Tomáš Hospodka a Vladimír 
Horák, kteří se prý oba v hotelu 
kdysi zaučovali v oboru číšník. 
Hotel disponuje jedenatřiceti 
pokoji s kapacitou čtyřiaosmde-
sáti lůžek, má také dvě luxusní 
apartmá s kuchyní a dvěma lož-
nicemi. Zdejší restaurace dokáže 
obsloužit šedesát lidí, dále je zde 
salonek se čtyřiadvaceti místy a 
z bývalého skladu vznikla noč-
ní vinárna o kapacitě 80 míst. 
„V zadním traktu se nachází par-
koviště pro třicet vozidel, celý 
hotel je bezbariérový,“ informo-
val Tomáš Hospodka a dodává, 
že název Royal zůstane samo-
zřejmě tomuto domu, který zde 
stojí zhruba 600 let, zachován. 
První zmínky o budově pochází 
z roku 1423, kdy jej jako dům 
s várečným právem postavil rod 
Hynců. Už tehdy v něm kro-
mě pivovarnictví a sladovnictví 
provozoval zájezdní hostinec, 
posléze se z toho stal nejlepší  
chomutovský hotel. V devatenác-
tém století nesl název REITER. 
„Toto označení poukazovalo na 
minulost domu jako zájezdního 
hostince a místo noclehu a od-
počinku jezdců císařské pošty. 
Jelikož naproti v jezuitském are-
álu bývala kasárna, hotel sloužil 
mimo jiné pro ubytování vyšších 
důstojníků. Sousední rohový 
dům č.p. 15 vedle Royalu sloužil 
také jako zájezdní hostinec a 
později jako hotel pod jménem 
ADLER.  (Pokračování na str. 2)
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Slovo starostky

Hotel Royal, který ve své historii zažil 
významné hosty, je opět v provozu

Jak spočítal odbor ekonomiky, 
celkové náklady pro nadcházející 
rok na systém nakládání s komu-
nálním odpadem přesahují 21,863 
miliónu korun. Skládají se přitom 
z nákladů technických služeb na 
zajištění odpadového hospodář-
ství a z nákladů města na zajiš-
tění provozu systému nakládání 
s odpady a výběru poplatku. „Při 
propočítání celkových nákladů na 
jednu osobu jsme došli k ceně 430,- 
Kč. Odečteme-li od těchto nákladů 
finanční prostředky, které město 
získává od společnosti EKO-KOM 
z prodeje tříděného komunálního 
odpadu, dostáváme konečné nákla-
dy pro stanovení sazby poplatku 
pro rok 2004. Navrácením příjmů 

ze separace zpět do odpadového 
hospodářství přispívá město kaž-
dému občanovi na likvidaci komu-
nálního odpadu 26 korunami,“ in-
formoval ekonom města Jan Mareš.

Konečná navržená výše poplatku 
pro rok 2004 tedy činí 404,- Kč 
na osobu, což je o 26,- Kč méně 
než letos. Konečné slovo ke sta-
novení výše poplatku za odpady 
bude mít však zastupitelstvo, kte-
ré na svém prosincovém zasedání 
schválí obecně závaznou vyhlášku 
o poplatku za odpady pro rok 2004. 
„Poprvé si tedy mohou sami obča-
né ovlivnit snížení sazby poplatku 
tím, že vytřídili větší množství od-
padu než v roce předcházejícím,“ 
dodal Mareš.                                (mile)

CHOMUTOVCHOMUTOV

 Poplatek za odpadyPoplatek za odpady
 20042004

 404,- Kč404,- Kč

 (splatnost: 202,- Kč  31.3., 202,- Kč  30.9.)

Třídili jsme, proto zaplatíme méně
Jedním z prvních adventních 

svátků, kterému naši předci přisu-
zovali magickou moc, je svátek sv. 
Barbory připadající na 4. prosinec. 
Lidé si toho dne řežou větvičky 
ovocných stromů - barborky, které 
si doma dávají do vázy a které mají 
věštit budoucnost dívek. Rozkvetlá 
prozrazovala, že se dívka v příštím 

roce vdá. Pokud nevykvete, je to dů-
kaz, že dívka již není panna (doby 
se mění, že...). Rozkvetlý proutek si 
má dát dívka do šněrovačky, aby 
si ho mládenec všiml. Převážně se 
řežou třešňové větvičky, ale mo-
hou být i z jiných stromů.  Podle 
pradávných zvyků má být voda 
v nádobě s barborkou denně měně-

na. Dívka, která o snítku pečuje, ji 
má přinášet od pramene či studny 
ve vlastních ústech a z nich zvolna 
do nádoby vypustit po větvičkách. 
Tento postup je nesmyslný jen 
zdánlivě, ve skutečnosti má své 
botanické opodstatnění. Dává totiž 
rychlené dřevině perfektní stimula-
ci. Voda ohřátá po cestě od pramene 
na tělesnou teplotu probouzí život. 
Voda obsahuje sliny a ty enzyma-
tickou cestou narušují pryskyřičné 
povlaky pupenů. Výsledek je ově-
řený - tři týdny od Štědrého dne 
postačuje k tomu, aby pupeny na 
snítce rozkvetly. Z přírody si berte 
jen tolik, kolik opravdu potřebujete, 
třešeň vám ty tři větvičky ráda dá, 
zvláště když ji předem poprosíte 
a vysvětlíte, proč je potřebujete. 
Svatá Barbora není jedinou světicí, 
k níž se vážou adventní zvyky, 
13. prosince ji následuje svátek 
svaté Lucie. Dnes již jeho tradice 
takřka vymizela, ale přesto to býval 
jeden z nejhezčích předvánočních 
svátků. Zatímco Barbora klepala na 
okno a ohlašovala svůj příchod, Lu-
cie přicházela znenadání, někde s ní 
chodíval od chalupy k chalupě prů-
vod masek, jinde chodívala sama, 
bíle zahalená. Ztělesňovala strach 
a hrůzu, někde dokonce nosívala 
dlouhý nůž, kterým strašila děti 
a hrozila, že jim rozpáře břicho. 

 (Pokračování na str. 2)

Dodržujete svátek svaté Lucie a Barbory v době adventu?

Rozsvícení vánoční výzdoby měs-
ta spolu s vánočním stromem na 
náměstí 1. máje je připraveno na 
5. prosince. Od deváté hodiny ranní 
si přijdou na své děti ze zdejších 
mateřských škol, které si před měst-
skou věží ozdobí své stromečky. Od 
16.30 hodin se postupně rozsvítí 
vánoční výzdoba v centru města, 
přijede čertovský rej a je rovněž 
připraven tradiční ohňostroj. Z dů-
vodu konání akce dojde tento den od 
6.00 do 20.00 hodin k úplné uzávěře 
náměstí - s výjimkou zásobování do 
14.00 hodin, poté bude zcela ome-
zen průjezd vozidly. Od 17.00 hodin 
bude po dobu dvou hodin díky bez-
pečnostním důvodům při pořádání 
ohňostroje uzavřen také přístup 
občanům na náměstí 1. máje z ulice 
Ruská, z Příčné uličky a z vedlejších 
přístupových cest u pizzerie od 
tržnice. Pořadatelé akce apelují na 
řidiče i chodce, aby dodržovali tyto 
pokyny i veškeré dopravní značení.  
                                                               (mile)

V pátek se rozsvítí 
vánoční strom

To, že se dají peníze spočítat 
během chvilky klidně i na zemi, 
dokazuje náš snímek, na kterém 
modelky  z Beauty Faces počí-
tají se starostkou města Ivanou 
Řápkovou peníze z tubusu, do 
kterého věnovali diváci na vá-
noční módní přehlídce pořádané 
v městském divadle minulý týden 
celkem 12 465 korun. Tyto peníze 
spolu s šekem na 48 700 korun 
z výtěžku ze vstupného věnovala 
pořádající agentura Martiny Staň-
kové nadačnímu fondu Škola s 
handicapem.      (text a foto: mile) 

Show přinesla dětem 
jednapadesát tisíc  

Vánoční atmosféru můžete načerpat na výstavě jedenačtyřiceti betlémů v ob-
lastním muzeu v prostorách starobylé radnice. Co všechno lidská ruka dovede, 
můžete spatřit nejen na překrásných dřevěných betlémech, které letos tvoří 
převážnou část expozice, ale i na těch, které vznikly ze slámy, keramiky, cínu 
či porcelánu. Nechybí pochopitelně ten mechanický chomutovského řezbáře 
Josefa Fialy, který má 370 postaviček. Kouzlo nepostrádá ani Krušnohorská 
pyramida, kterou na našem snímku  obdivuje jedna z návštěvnic Jiřina Fárová 
(vpravo). Muzeu jej zapůjčili Jan Roda a Bohuslav Dušek z Prahy. Výstavu si 
můžete prohlédnout až do 11. ledna příštího roku.                   (text a foto: mile)

První adventní koncert v kostele 
sv. Ignáce zahájila zapálením svíč-
ky starostka města Ivana Řápková. 
Milovníci hudby si přišli opravdu 
na své, vystoupila jedna z nejlep-
ších bluegrassových skupin RELIEF 
a chomutovská skupina ALBUM.      
                                               (foto: mile) 

Milí spoluobčané, nastal čas 
Adventu, který je spojován nejen 
s půstem a očekáváním vánočního 
zázraku, ale i s rekapitulací pomalu 
končícího roku. Blížící se Vánoce by 
v nás neměly vyvolávat jen shon 
a stres, jak tomu v mnoha přípa-
dech bývá, ale měly by být naopak 
příležitostí pozastavit své kroky. 
Mám moc ráda Chomutov, když se 
v adventní době rozzáří vánoční vý-
zdobou, když kostel svatého Ignáce 
znovu rozezvučí tóny adventních 
koncertů. Předvánoční čas prostě 
našemu městu sluší. Také lidé na 
sebe bývají hodnější a usměvavější, 
a to mám potom pocit, jako bychom 
všichni táhli za jeden provaz. Doba 
po vánočních a novoročních svát-
cích přináší obvykle vystřízlivění 
z této iluze. Zvláště v politice opět 
nastávají všední tahanice a lec-
kdy nesmyslné a malicherné pře, 
v nichž jde více než o dobro měs-
ta o vlastní zviditelnění některých 
politiků. Je jasné, že politické 
strany jsou tu od toho, aby spolu 
soupeřily, a že opozice jen málokdy 
nalezne společný hlas s koalicí. Ale 
stejně by bylo pěkné, kdyby všich-
ni, kdo spolurozhodují o budouc-
nosti našeho města, si do příštího 
roku nesli s sebou kousek adventní 
a vánoční pohody a toho fajn pocitu 
obecné pospolitosti, který přispěje 
k větší pohodě při společné prá-
ci pro naše město. Klidný advent 
plný lásky Vám přeje Vaše Ivana 
Řápková.Z ostudy náměstí se hotel Royal opět stal jeho chloubou.             (foto: sk)
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Z deníku policie 

Zásadní finanční předpoklady 
pro existenci společnosti SSZ  
vytváří Město Chomutov  dotač-
ní politikou ze svého rozpočtu. 
Celkový rozpočet organizace činí 
pro letošní rok 36 126 tisíc ko-
run, přičemž tři pětiny z celko-
vého příjmu tvoří dotace (21 374 
tisíc) a dvě pětiny vlastní tržby 
(14 752 tisíc). Dotacemi provozu  
město vlastně podporuje sport  
a  vytváří schůdné podmínky pro 
existenci celé řady sportovních 
klubů, plavecké školy nebo ostat-
ních pravidelných nájemců spor-
tovišť. Bez těchto dotací by ceny 
nájemného pro kluby i veřejnost 
musely teoreticky několikanásob-
ně stoupnout.  Všechny  získané 
prostředky používá organizace 
výhradně k financování provozu 
tělovýchovných zařízení. Jejím pr-
vořadým cílem není vytvářet zisk, 
ale trvale na vysoké profesionální 
úrovni zajišťovat nejen bezporu-
chový provoz zařízení, ale i roz-
víjet sport  ve městě na vrcholové 
i rekreační úrovni. Podíváme-li se 
na strukturu vlastních tržeb, je 
patrné, že největší příjmy vyka-
zují městské lázně, které také 
poskytují nejširší nabídku pro 
veřejnost. Největší finanční zátěž 
pro SSZ představují náklady na 
energie, které tvoří téměř polovi-

nu  rozpočtu firmy. Na tento fakt 
poukazuje i nedávno provedená 
hloubková analýza hospodaře-
ní firmou Newton Management, 
a.s. „Je to výsledek stavebního 
a projektového přístupu, který byl 
zvolen při výstavbě jak sportovní 
haly, tak především zdejších lázní. 

Obě stavby byly  vyprojektovány 
a postaveny před více než dvaceti 
lety, kdy náklady na energie neby-
ly zdaleka tolik v centru pozor-
nosti jako dnes. Také technologie 
v lázních je již značně zastaralá 
a vysoce energeticky náročná, 
dokonce i náklady jen na stočné 
z lázní představují částku přes 
1,3 miliónu korun ročně,“ vyjádři-
la se ředitelka Správy sportovních 
zařízení Jitka Fischerová. Dnešní 
moderní haly a bazény  se podle 
jejích slov už nestavějí například 

s obrovskými prosklenými  stě-
nami, ale  právě pro energetickou 
šetrnost se projektují zcela jinak 
s využitím nových materiálů a 
moderních technologií.  Jsou tak  
daleko méně náročné na provozní 
výdaje. „Zaměstnanci lázní i celé 
SSZ by byli velmi rádi, kdyby se 
v budoucnu dočkali výrazné re-
konstrukce objektu. Sami nejlépe 
víme podle návštěvnosti, kolika 
občanům se lázně staly součástí 
jejich životního stylu, a to nemlu-
vě o počtech dětí, které prošly 
plaveckou školou nebo závodně 
plavou,“ sdělil Václav Mertl, pro-
vozní mistr městských lázní. 
„Naše obava z odlivu návštěvní-
ků ke konkurenčním  bazénům a 
aquaparkům v okolních městech  
se naštěstí nepotvrdila a čísla 
návštěvnosti pozvolna stoupají. 
Městské lázně navštíví ročně již 
280 až 300 tisíc návštěvníků,“ 
dodala ředitelka organizace. 

Kde hledat penízeKde hledat peníze
Analýza však mimo jiné ho-

voří i o tom, že je zapotřebí 
zvýšit ceny ve všech oblastech 
vstupného a pronájmů, nedoto-
vat vedlejší poskytované služby, 
jako například saunu a masáže a 
zapojit se aktivně do získávání 
externích zdrojů při rekonstruk-
ci bazénu. Celková úspora by se 
tak mohla analýzy Newtonu vy-
šplhat na 6 až 11 miliónů korun. 
„Jedna věc jsou úsporná opatření 
v provozu, ale neméně důležitou 
otázkou je rovněž zvýšení příjmů 
do celkového rozpočtu organiza-
ce. Správa sportovních zařízení 
bohužel zatím sama nezískala 
žádné dotace, ani se je nesnažila 
získat  přes městský úřad. Prá-
vě vstupem do Evropské unie se 
ale otevírají nové možnosti, jak  
získávat dotace i pro obchodní 

společnosti. Znamená to přijít 
s takovými projekty, které za-
ujmou takříkajíc na první pohled,“ 
míní starostka města Ivana Řáp-
ková a dodává, že se nemusí jed-
nat jen o projekty investiční, ale
i projekty, které zapojí do činnosti 
různé sportovní kluby a zájmová 
sportovní sdružení. Správa spor-
tovních zařízení má kromě lázní 
a haly pod sebou další menší spor-
toviště, která by se dala při získání 
těchto externích zdrojů maximálně 
využít. Dalším  zdrojem pro navý-
šení příjmů je úprava vstupného. 
„Na základě provedené analýzy je 
nevyhnutelné přistoupit k postup-
nému navýšení vstupného pro ve-
řejnost u téměř všech poskytova-
ných služeb. Asi žádný návštěvník 
bazénu si neuvědomuje, že vstu-
penka na jednu hodinu plavání pro 
dospělé, která dnes stojí 25 Kč, je 
z rozpočtu města dotována část-
kou 51 Kč. Jinými slovy by měla 
stát 76 Kč,“ uvedla Jitka Fische-
rová. 

S účinností od 1. ledna 2004 pro-
to budou v platnosti níže uvedené 
ceny vstupenek:

                  (Pokračování  na str. 8)

Město nemůže dotovat donekonečna, navýšení vstupného je neodkladné
Městská sportovní hala patří spolu s městskými lázněmi a zimním Městská sportovní hala patří spolu s městskými lázněmi a zimním 

stadionem k těm sportovním areálům, které využívá v našem městě nej-stadionem k těm sportovním areálům, které využívá v našem městě nej-
více Chomutováků a zdejších sportovních klubů. Jejich provoz zajišťuje více Chomutováků a zdejších sportovních klubů. Jejich provoz zajišťuje 
Správa sportovních zařízení, s.r.o., která je organizací řízenou městem. Správa sportovních zařízení, s.r.o., která je organizací řízenou městem. 
A právě o těchto třech areálech se hovořilo při nedávné prezentaci A právě o těchto třech areálech se hovořilo při nedávné prezentaci 
hloubkové analýzy v souvislosti s úsporami financí v nadcházejících le-hloubkové analýzy v souvislosti s úsporami financí v nadcházejících le-
tech. Správa sportovních zařízení se rovněž stará o další sportoviště ve tech. Správa sportovních zařízení se rovněž stará o další sportoviště ve 
městě, jako jsou letní fotbalový stadion, fotbalové hřiště na Mostecké, městě, jako jsou letní fotbalový stadion, fotbalové hřiště na Mostecké, 
travnatá plocha na Spořické, k SSZ patří také hřiště pro hokejbal v ulici travnatá plocha na Spořické, k SSZ patří také hřiště pro hokejbal v ulici 
Tomáše ze Štítného, Golf club (kuželky)  nebo minigolf na Kamencovém Tomáše ze Štítného, Golf club (kuželky)  nebo minigolf na Kamencovém 
jezeře. Celkem pracuje v SSZ  68 zaměstnanců, kteří se denně starají jezeře. Celkem pracuje v SSZ  68 zaměstnanců, kteří se denně starají 
o provoz těchto sportovišť.o provoz těchto sportovišť.

• Dne 21. 11. ve 13.00 hod. Dne 21. 11. ve 13.00 hod. byla 
nalezena černá skládka v zadním 
traktu restaurace Smíchovská. Jed-
nalo se o rozbitý starý nábytek 
a různé sociální zařízení. Hlídka 
zjistila původce, kterého ihned 
kontaktovala. Ten přislíbil okamži-
té odklizení. 

• Dne 21. 11. ve 14.50 hod. Dne 21. 11. ve 14.50 hod. bylo 
oznámeno, že v ulici Šafaříkova 
dochází k používání zábavné pyro-
techniky. Vyslaní strážníci na mís-
tě zadrželi tři žáky zvláštní školy, 
kterým domluvili.

• Dne 23. 11. v 00.20 hod. Dne 23. 11. v 00.20 hod. přijal 
velitel směny telefonické oznámení, 
že na sídlišti Písečná stojí několik 
osobních vozidel v zákazu vjezdu. 
Vyslaná hlídka na tato vozidla vyle-
pila „upozornění pro nepřítomného 
řidiče“, v němž sděluje řidiči, že 
v případě opakování může být vo-
zidlo odtaženo.

• Dne 23. 11. ve 14.16 hod. Dne 23. 11. ve 14.16 hod. vy-
jela hlídka strážníků řešit stížnost 
do jednoho bytu v ulici Haškova. 
Jak na místě bylo zjištěno, jednalo 
se o nedodržování OZV - zákaz po-
užívání hlučných strojů a zařízení 
o nedělích a svátcích. Hlídka však 
nakonec žádnou sankci neudělila, 
protože se jednalo o nutné a neod-
kladné odstranění havárie v bytě.

• Dne 23. 11. v 19.00 hod. Dne 23. 11. v 19.00 hod. prově-
řovala hlídka telefonické oznámení 
týkající se porušování OZV - zákaz 
používání hlučných strojů a zaří-
zení o nedělích a svátcích. Jak na 
místě zjistila, zakládalo se na prav-
dě. Přestupce tvrdil, že předělává 
byt a porušování OZV si je vědom. 
Na místě zaplatil strážníkům bloko-
vou pokutu.

• Dne 23. 11. ve 22.10 hodDne 23. 11. ve 22.10 hod. byli 
strážníci vysláni do baru Leyla 
v ulici Na Příkopech, kde údajně 
má být obsluhou naléván alkohol 
mladistvým. Na místě se však nic 
neprokázalo. Po chvilce byla pro-
vedena náhodná kontrola přímo 
u baru, ale žádní mladiství se zde 
nenacházeli.

Komise pro výchovu a vzdělá-
vání rady města Chomutova zahá-
jila přípravné práce na zpracování 
koncepce výchovy a vzdělávání 
v našem městě. Komise se při plně-
ní tohoto komplikovaného úkolu ne-
chala inspirovat podobnou koncepcí 
Ústeckého kraje i koncepcemi jiných 
měst v regionu. Členové komise si 
prozatím rozdělili jednotlivé oblasti 
výchovy a vzdělávání a začínají pra-
covat na první části koncepce, tedy 
na sběru dat a informací. Teprve 
potom mohou pracovat na analytic-
ké části koncepce a na zhodnocení 
našeho města z hlediska výchovy 
a vzdělávání. Závěr budoucí koncep-
ce budou tvořit návrhy koncepčních 
kroků do budoucna. Komise by byla 
ráda, kdyby materiál, na kterém pra-
cuje, pomohl ovlivnit vzdělanostní 
strukturu Chomutova v budoucnos-
ti. Je smutné, že v našem městě je 
6,5 % obyvatel starších patnácti let 
úplně bez jakéhokoliv vzdělání, ač-
koliv celorepublikový průměr tako-
výchto lidí je pouhých 2,5 %. Rozvoj 
města brzdí i nízký počet vysoko-
školáků a středoškoláků. Proto je 
nutné se zamýšlet nad možnostmi 
jak tato smutná fakta ovlivňovat. 
Pravdou je, že přímý vliv může 
mít město pouze na zařízení, která 
zřizuje (MŠ, ZŠ). Ale existují i vlivy 
nepřímé (např. vytvářením určitých 

podmínek či grantovou politikou 
města), které mohou formovat edu-
kativní prostředí ve městě právě 
tak, jak to bude pro rozvoj města 
nejvhodnější. Nesmíme zapomí-
nat, že na výchově a vzdělávání 
se nepodílejí jen školská zařízení 
a že otázka vzdělávání není spoje-
na jen s dětmi a mládeží. Koncepce 
výchovy a vzdělávání našeho města 
bude příspěvkem ke snaze připravit 
naše město pro nový rozvoj ve věku 
moderní techniky, vědy a globální 
komunikace. Tato koncepce by měla 
být dokončena v prvním pololetí 
roku 2004.

Pavel Markvart, předseda Komise 
pro výchovu a vzdělávání

Nejpozději v polovině příštího roku vznikne koncepce vzdělávání

Více jak šest procent chomutovských 
obyvatel postrádá jakékoliv vzdělání 

Až do 6. ledna příštího roku Až do 6. ledna příštího roku 
můžete navštívit živý betlém můžete navštívit živý betlém 
v zooparku. v zooparku. Ten bude instalo-
ván na zdejším statku, přímo ve 
chlévě. Jeho součástí budou po-
stavy Josefa, Marie a jezulátka, 
jimž vyřezal obličeje Jaroslav 
Stejný, kastelán Červeného Hrád-
ku. Chybět samozřejmě nebudou 
zvířátka, která malého Ježíška 
zahřívala svým dechem. Živý 
betlém bude zakončen tradiční 
Tříkrálovou jízdou od zooparku 
do centra města a zpět.     (mile)

Za původní lípy v Jiráskově ulici 
bylo minulý týden vysázeno deset 
růžově kvetoucích akátů. „I přes 
veškerou snahu se nám občas sta-
ne, že se lidem nelíbí druh vysáze-
ného stromu nebo jej dokonce do 
svého okolí ani nechtějí,“ reaguje 
na připomínky občanů Eva Veselá 
z odboru životního prostředí, kte-
rý investoval letos do výsadby 128 
stromů (49 jehličnatých a 79 list-
natých) více jak 297 tisíc korun. 
Cihlářskou ulici tak zdobí sakury, 
na Kadaňské rostou jerlíny, ve 
středovém pásmu kruhového ob-
jezdu na Palackého ulici byly na-
hrazeny uhynulé keře, u zimního 
stadionu tři uhynulé platany. Na 
Písečné rostou nové javory, plata-
ny, červené duby a borovice.          
                            (text: mile, foto: vk)  

Tento týden začne odborná firma 
stříkat všechny jehličnaté stromy, 
které by mohli lidé na volném pro-
stranství uříznout a odnést si je 
domů jako vánoční stromek. Stejně 
jako předchozích pět let bude i le-
tos pastí na zloděje speciální přípra-
vek Aversol, který při pokojové tep-
lotě silně páchne. Jelikož se ale jeho 
účinek v průběhu několika měsíců 
vlivem povětrnostních podmínek 
ztratí, musí se postřik každoročně 

opakovat. Tímto způsobem město 
ochrání 3 750 kusů jehličnanů včet-
ně devětačtyřiceti nově vysázených 
černých borovic na Písečné. Postřik 
jednoho stromu vyjde zhruba na 
7 korun. „Nemůžeme si dovolit 
takový hazard, abychom do veřej-
né zeleně investovali tolik peněz 
a přitom následně nezabezpečili 
jejich ochranu, dokud nevyrostou,“ 
prohlásila Eva Veselá z odboru ži-
votního prostředí.                       (mile)

Chystají past na zloděje stromků

Akce Slušný řidič města Chomutova 
pokračovala na čerpací stanici Aral 
na Černovické ulici. Veřejnosti zde 
byl k dispozici simulátor čelního 
nárazu, tedy jakýsi třímetrákový 
vozík sjíždějící z nakloněné roviny. 
Zařízení simuluje náraz automobilu 
v rychlosti zhruba 30 kilometrů za 
hodinu. Akce měla řidičům přede-
vším připomenout opodstatnění 
bezpečnostních pásů, ale třeba 
je i nabádat k zabezpečování za-
vazadel v kabině. Akci výrazně 
chyběla přítomnost policistů nebo 
strážníků, bez nich měla mizivý 
výchovný dopad i ohlas. Za dva 
dny si simulátor vyzkoušelo jen 
třicet až čtyřicet lidí. Na snímku si 
pocit nárazu v třicetikilometrové 
rychlosti „vychutnávají“ manželé 
Březinovi, kteří si tak zajistili dal-
ší kladný zápis do karty slušného 
řidiče.                          (text a foto: sk)

(Dokončení ze str. 1) 
Podle jiných tradic vystupovala 

ve veselejší podobě a škádlívala 
děti vařečkou. Svatá Lucie bdí 
nad domácností, proto nosívala 
s sebou peroutku nebo koště 
a vymetala všechny rohy, zda 
v nich nejsou pavučiny. Lucie je 
rovněž patronkou a ochránky-
ní švadlen. Snad aby si trochu 

odpočinuly, nesměly tento den 
příst ani prát. Proto při svých 
obchůzkách nosila v ruce dřevě-
ný nůž. Když zjistila, že má ně-
kde hospodyně rozdělané přádlo, 
tak jí ho mohla nožem pocuchat. 
Byla však také symbolem čistoty 
- proto je tento den jako dělaný 
pro vánoční úklid. 
 (mile + pama) 

Dodržujete svátek svaté Lucie 
a Barbory v době adventu?

Městské lázně: Městské lázně: 

Bazén - 1 hod.  . . dospělí 30 Kč
Sauna - 2 hod.  . . dospělí 50 Kč
Kondiční lázně  . . dospělí 35 Kč
Fitness - dospělí  . . . . . . . . .35 Kč
Rehabilitace (část. masáž)  . . .80 Kč

Sportovní hala:Sportovní hala:
Cvičební kurzy  . . dospělí 35 Kč

Zimní stadion:Zimní stadion:
Veřejné bruslení  . . . . . . . . . .30 Kč

Úplný ceník nabízených slu-
žeb bude k dispozici na jednot-
livých provozech.

(Dokončení ze str. 1)
„Tyto dva domy byly po roce 1945 

propojeny a byly využívány pro hotel 
ROYAL. V srpnu roku 1813 byl v ho-
telu ubytován doprovod rakouského 
císaře, ruského cara a pruského krále 
při jednání protinapoleonské koalice. 
Vlastní jednání tehdy  probíhalo 
v rohovém sousedním domě purk-
mistra Dobrauera - dnešní dům č. p. 
12. Kromě monarchů ve městě tehdy 
přebývali vyslanci Anglie, Španělska 
a Švédska. To byli asi nejvýznam-
nější hosté v historii hotelu,“ zmínil 
se o zajímavých nocležnících měst-
ský architekt Jaroslav Pachner. Ještě 
v šedesátých letech 19. století měl 
objekt pouze jedno patro, součas-
nou podobu dvoupatrového domu 
získal dům na konci 19. století. 
Dlouho nevyužívaný objekt se nyní 
vrací ke svému původnímu poslání 
a oživí tak východní prostor nedáv-
no obnoveného prostoru náměstí 
1. máje. Podle poptávky ohledně 
ubytování bude případně přilehlá 
kinokavárna podle slov obou maji-
telů rovněž v budoucnu rozšířena 
o ubytovací kapacity. Jak prozradil 
šéfkuchař Martin Špát, zdejší restau-
race nabízí nepřeberné množství ry-
bích specialit, tou nejlákavější je však 
sladkovodní žralok.                          (mile) 

Hotel Royal je 
opět v provozu


