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Z nevyužívané budovy č.p. 5030 
na sídlišti Písečné vzniká rekon-
strukcí Sociální centrum, v němž 
Městský ústav sociálních služeb 
hodlá pod jednu střechu soustředit 
krizové bydlení pro chomutovské 
občany ve všech věkových kategori-
ích a sociálních situacích. Fungovat 
zde bude azylové bydlení pro seni-
ory, navrátilce z výkonu trestu, uby-
tovna pro muže, pro matky s dětmi, 
byt na půli cesty pro děti z dětského 
domova, pohotovost sociálně-právní 
ochrany dětí, místnost pro noční 
hlídání dětí, ale i pobočka klubu 
důchodců a poradna pro rodinu 
a mezilidské vztahy. MÚSS sem pře-

stěhuje své ředitelství a také provoz 
údržby a dopravy.

Idea soustředit většinu svých služeb 
do jednoho centra v ústavu existovala 
již dříve, jako ekonomicky výhodnou 
ji při svém hodnocení schválila au-
ditorská firma Newton Management. 
Možnost využít bývalou MŠ na Píseč-
né se nabízela, zvlášť když sami oby-
vatelé začali poukazovat na pustnutí 
několik let opuštěné budovy, do které 
se začaly stahovat různé pochybné 
existence. Ředitelka MÚSS Alena Töl-
gová je přesvědčená, že se v tomto 
ohledu situace pro obyvatele okolních 
domů zlepší, přestože jsou skupiny, 
kterým bude centrum určeno, vede-

ny v povědomí jako problémové: 
„Veřejnost nemusí mít obavy ze 
sociální struktury ubytovaných 
osob, protože na centru bude ne-
přetržitá služba. Naopak, osoby 
s rizikovým chováním budou pod 
permanentním dohledem a vlivem 
zaměstnanců MÚSS, zatímco dopo-
sud nekontrolovaným pohybem po 
sídlišti obyvatele spíše ohrožovali. 
Ti, co se ubytují, jsou už ochotni 
dodržovat pravidla. Horší jsou ti, 
co zůstávají na ulici.“ Negativně 
se podle ní záměr nedotkne ani 
sousedících zařízení pro děti - 
23. MŠ a Rehabilitačně pedago-
gického centra a jeslí, které jsou 
odděleny plotem a zelení.  

Jak uvedl vedoucí Odboru rozvo-
je a investic města MěÚ Chomutov 
Petr Chytra, v současné době se 
připravuje projektová dokumen-
tace ke stavebnímu řízení, přímo 
v budově pak probíhají vyklízecí 
a přípravné práce. Veškerou čin-
nost provádí pracovní skupina 
města Chomutova. „Pokud by se 
rekonstrukce dělala dodavatelsky, 
náklady by se vyšplhaly až zhru-
ba na deset milionů. Teď platíme 
jen materiál, za který dáme dva 
až tři miliony,“ dodal P. Chytra.  
MÚSS sestěhováním uvolní někte-
ré dosud využívané objekty nebo 
jejich části. Týká se to především 
ubytovny pro ženy v Riegrově ul., 
ubytovny pro muže v Grégrově 
ul., místností ředitelství a údržby 
na Písečné, prostorů v Cihlářské a 
Blatenské ulici. Některé město na-
bídne ke komerčnímu využití, ale 
třeba ubytovnu v Grégrově ul. hod-
lá přestavět na sociální byty pro 
celé rodiny v nouzi se stanovenou 
maximální délkou pobytu.         (sk)
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Zapomnětlivcům ještě do konce dubna bez penále
Odbor ekonomiky města vyzývá zapomnětlivé občany, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz odpadu 

za první pololetí roku 2004, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce dubna. Neuhradí-li jej ani v tomto 
náhradním termínu, bude jim nedoplatek vyměřen s navýšením, které může dle zákona činit až trojnásobek 
původní částky. Ten, kdo uhradí poplatek ve stanoveném náhradním termínu, nebude ze strany města pena-
lizován, i když splatnost poplatku za první pololetí skončila již k 31. 3. 2004. 
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Členové rady města začínají 
v těchto dnech pracovat novým 
způsobem. Již v minulém roce 
bylo rozhodnuto, že radní získají 
pro ulehčení své práce notebooky, 
které by měly ulehčit jejich práci 
a především tuny spotřebovaného 
papíru. Proto byla částka nutná 
pro nákup přenosných počítačů 
vyčleněna v rozpočtu na letošní 
rok v kapitole odboru informatiky 
a na základě výběrového řízení 
bylo rozhodnuto, že radní budou 
mít k dispozici počítače značky 
Acer za zhruba čtyřicet tisíc korun. 
Tyto počítače mají radní zapůjčeny 
na dobu výkonu své funkce. Až do 
dnešního dne byly veškeré mate-
riály do jednání rady města kopí-
rovány, což znamenalo celkovou 
spotřebu asi osmdesáti tisíc listů 

papíru ročně. Používáním noteboo-
ků tak radním odpadá i problém 
s likvidací již projednaných ma-
teriálů, které museli dosud sami 
likvidovat tak, aby se nedostaly 
do rukou nepovolaných osob. Nyní 
dostávají veškeré podklady pro jed-
nání na jednom kompaktním disku, 
který po nahrání materiálů do po-
čítače vrátí zpět a disk může být 
používán opakovaně. Práce radních 
se ještě více zlepší, až bude zave-
deno digitální zpracování map a 
fotografií odborem majetku města, 
což by se mělo stát v nejbližších 
dnech. Již dříve jsme informovali 
o rozvoji moderních informačních 
technologií na našem městském 
úřadě. Notebooky pro členy měst-
ské rady jsou dalším krokem do 
21. století.                                   (pama)

Tuny papíru jsou minulostí,
radní pracují noteboocích

Odbor ekonomiky vyčíslil vý-
sledky hospodaření města za prv-
ní čtvrtletí roku 2004. Rozpočet 
města, který zastupitelé schválili 
v závěru loňského roku ve výši 
902,3 mil. Kč a následně na letoš-
ním březnovém zasedání upravili 
o odsouhlasený souhrnný dotační 
vztah a dotace na neinvestiční ná-
klady ve školství, činí výsledných 
1 097,3 mil. Kč. Vlastní městský 
úřad pak hospodaří s částkou 
o 448,9 milionů nižší, se kterou 
počítají ve výdajích obchodní a pří-
spěvkové organizace města, včetně 
školních a předškolních zařízení. 

K poslednímu březnu dosáhlo 
město v příjmové části rozpočtu 

výsledku 261,5 mil. Kč, což činí 26,3 
procenta z celoroční částky. Příjmo-
vá stránka rozpočtu je tvořena 
dotacemi (118,0 mil. Kč), daňovými 
příjmy (112,0 mil. Kč), nedaňovými 
příjmy (11,5 mil Kč) a kapitálovými 
příjmy (20,0 mil. Kč). Výdajová část 
městského rozpočtu se zastavila na 
čísle 204,9 mil. Kč, což představu-
je čerpání ve výši 18,7 procenta 
z celoroční částky. Z této částky 
představují běžné výdaje 203,5 mil. 
Kč a kapitálové výdaje 1,4 mil. Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji města 
za první čtvrtletí činí přebytek 56,6 
mil. Kč. Podíváme-li se na samotný 
provozní rozpočet města, zjistíme, 
že město zaznamenalo ve sledova-

ném období provozní přebytek ve 
výši 37,9 mil. Kč. Kapitálový rozpo-
čet vykazuje v prvním čtvrtletí rov-
něž přebytek, a to ve výši 18,7 mil. 
Kč. Ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2003 dosáhlo Město Chomutov 
vyššího přebytku o 29,3 mil. Kč 
(výsledek hospodaření za první 
čtvrtletí roku 2003 činil 27,3 mil. 
Kč). Plnění příjmů rozpočtu za prv-
ní čtvrtletí, které bývá ve srovnání 
s dalšími částmi roku slabší, je nad 
očekávání dobré a již signalizuje, 
že se bude rozpočet opět upravovat 
směrem nahoru.                              (jmš) 

Za první čtvrtletí přebytek 56,6 milionů korun

Deset nových lip srdčitých zkrášluje 
pozemek ve Wolkerově ulici v těsné 
blízkosti prodejny Lidl. Zbývajících 
devět z nich nechal nechvalně zná-
mý prodejní řetězec vysadit v úvodu 
dubna, čímž dostál závazku vyplýva-
jícímu ze smlouvy s organizací Děti 
Země. Zatímco výsadba osmi lip 
o výšce přes dva metry proběh-
la standardním způsobem bez 
pozornosti veřejnosti, sázení de-
váté bylo v místních poměrech 
dosud nevídanou akcí. Třicetiletý 
strom měl totiž nevšední roz-
měry, výšku zhruba osm metrů 
a obvod kmene 72 cm. Přivezen byl z 
Itálie a jeho cena se podle provádějící 
firmy blížila dvou set tisícům korun. 
Do Chomutova ho dopravil kamion, 
vyložení a zapuštění do jámy, kterou 
předtím vyhloubil bagr, provedl auto-
jeřáb. Lidl touto akcí uznal morální 
zodpovědnost za to, že, jak se píše 
ve smlouvě, nedokázal zabránit káce-
ní stromů na svých pozemcích. Celo-
státně ji smlouva zavazuje vysázet za 
každý padlý strom deset nových, čili 
celkem 1 020 kusů.    (text a foto: sk)  

Hospodaření města Chomutova 
bude v následujících dvou měsících 
přezkoumávat nezávislá auditorská 
firma. Ročním ověřením účetní 
uzávěrky, údajů o plnění příjmů 
a výdajů rozpočtu, ostatních pe-
něžních operací včetně tvorby 
a použití peněžních fondů, údajích 
o nákladech a výnosech podni-
katelské činnosti byla pověřena 
společnost ACON audit, s.r.o., na 
základě smlouvy o provedení audi-
tu účetní uzávěrky a přezkoumání 
hospodaření města za období od 
1. 1. do 31. 12. 2003. Zpráva auditora 
o přezkumu hospodaření pak od-
bor ekonomiky předloží ke schvá-
lení zastupitelstvu města, a to na 
jeho červnovém zasedání.       (jmš)

Město čeká audit

• Odbor ekonomiky připravuje Odbor ekonomiky připravuje 
aktualizaci aktualizaci rozpočtového výhledu 
města Chomutova na období let 
2005 až 2009. Dokument bude 
sloužit jako návod pro sestavová-
ní městského rozpočtu a je z něj 
patrný vývoj hospodaření města 
v následujících letech. Podle záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, je 
tento dokument jedním z hlavních 
nástrojů finančního hospodaření, 
který slouží pro střednědobé fi-
nanční plánování rozvoje hospoda-
ření města.                                    (jmš)

Pozdravit starostku a zaměstnance 
úřadu přišly na starobylou radnici 
děti z chomutovských mateřských 
školek. Ve vlastnoručně vyzdobe-
ném Rytířském sále jejich zpěv 
a recitace navodily tu správnou ve-
likonoční atmosféru a byly milým 
vytržením z pracovních povinnos-
tí.                               (text a foto: sk) 

Děti sál vyzdobily a potom
v něm zazpívaly starostce

Vážení spoluobčané, v tuto chvíli 
zbývá již jen několik desítek hodin 
do chvíle, kdy se naše země stane 
členem Evropské unie. Po mnoha 
desítkách let se tak znovu zařadí-
me mezi vyspělé evropské země, 
kam naše republika patřila, než se 
jí před padesáti šesti lety zmocnili 
komunisté. Budeme ale muset svou 
prací dokázat, že chceme být našim 
novým evropským spoluobčanům 
spolehlivými partnery. A to se týká 
nejen naší republiky jako celku, ale 
i jednotlivých měst a obcí a také 
i každého občana. Naše město má 
svou polohou blízko německých hra-
nic přímo předurčeno, aby nejinten-
zivněji spolupracovalo se Spolkovou 
republikou Německo. Proto také naše 
radnice podporuje například kultur-
ní projekty, které jsou založeny na 
přeshraniční spolupráci českých 
a německých umělců. Pohlížíme 
i do budoucna a podporujeme vznik 
nového areálu našeho zooparku, kde 
by mimo jiné měla vyrůst i jakási 
vesnička - skanzen, která by připo-
mínala, že již v dávných dobách žili 
na tomto území vedle sebe Slované 
i Germáni. Na tomto projektu by se 
přitom měli podílet vědci a studenti 
z českých i německých univerzit. 
Vzájemná spolupráce našich národů 
by měla dát zapomenout na staré 
křivdy a já věřím, že příští generace 
dokážou udělat již definitivní tečku 
za minulostí a že naše děti se již 
budou cítit jako opravdoví Evropané. 
Přeji vám všem šťastné vykročení do 
Evropy.                  Vaše Ivana Řápková
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Konkurzní komise Konkurzní komise jmenovaná Radou Města Chomutova dne 5. 4. 
2004 oznamuje oznamuje v souladu s  ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 72/2003 
Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při 
konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství požadavky požadavky 
stanovené Radou města Chomutova pro 

konkursní řízení na funkci ředitele konkursní řízení na funkci ředitele 
příspěvkové organizace Základní školy Chomutov, Zahradní 5265.Základní školy Chomutov, Zahradní 5265.

Požadavky:Požadavky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky č. 139/1997 Sb., o pod-

mínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracov-
níků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců,

• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti,
• dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený 

posledním zaměstnavatelem,
• profesní životopis,
• originál, popřípadě ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne 

starší 6 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3  zákona číslo 451/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů,
• koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu,
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne 

starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup do funkce:  1. 8. 2004Předpokládaný nástup do funkce:  1. 8. 2004
Přihlášky s doklady zasílejte do 17. května 2004do 17. května 2004  na adresu: 
Městský úřad Chomutov, odbor školství a kultury, Zborovská 4602, 430 
28 Chomutov. 
Obálku označte: Konkurz ZŠ - neotvírat. 

Již dvanáct let mají děti z Cho-
mutova, Jirkova a dalších měst 
a vesnic v okolí možnost vybrat 
si jako místo svých studií Chomu-
tovské soukromé gymnázium, s.r.o. 
Jak vyplývá z názvu, jedná se 
o soukromou školu, a tak je jasné, 
že se tu platí školné. Za své pení-
ze však dostávají rodiče studentů 

jistotu, že bude jejich dětem věno-
vána individuální péče v přátelské 
atmosféře, kde mezi nejdůležitější 
zásady patří, že každý student má 
mít příležitost v něčem vyniknout. 
Díky tomu, že se jedná o poměrně 
malou školu, se vlastně všichni 
studenti a učitelé vzájemně znají. 
Snad proto panuje v soukromém 
gymnáziu skoro rodinné prostředí, 
což je určitě hlavním důvodem 
faktu, že škola nemá problémy se 
šikanou a s drogami na rozdíl od 
některých velkých škol. „Ve své 
práci se snažíme přicházet stále 
s dalšími novinkami, a tak jsme 
například v letošním roce popr-
vé otevřeli i dálkové maturitní 
studium,“ říká ředitel školy Pavel 
Cibulka. Škola se snaží podporovat 
studenty v jejich uměleckých či 
sportovních sklonech, je všeobecně 

známo, že soukromé gymnázium 
vychází vstříc i individuálním 
potřebám studentů - sportovců. 
A jaké typy studia kromě dálko-
vého nabízí soukromé gymnázium 
pro příští školní rok? „Jako každý 
rok nabízíme čtyřleté i šestileté 
studium. Zvláště letošní sedmáky 
bych rád upozornil, že pokud ne-
uspějí se svými přihláškami na 
státní gymnázia, mají ještě druhou 
šanci u nás, protože přihlášky 
na soukromé školy nejsou ničím 
omezovány a přijímací zkoušky se 
u nás budou konat až 27. dubna 
2004,“ prozradil ředitel Cibulka. 
A tak všichni zájemci, neváhejte 
a přijďte se podívat buď přímo 
do školy ve Školní ulici nebo na 
webové stránky http://chsgym.ch
omutov.indos.cz, kde najdete další 
informace i přihlášky.                    (PI)

Škola, odkud vycházejí studenti s úsměvem

Město Chomutov sice není chu-
dé, ale rozhodně není ani výrazně 
bohaté. Analýza jeho hospodaření 
mluví jasně: není možné do budouc-
na počítat s prodejem majetku jako 
jedním ze zásadních zdrojů příjmů 
městského rozpočtu a je zcela zjev-
né, že pokud si bude chtít naše město 
uchovat možnost investovat i v bu-
doucích letech dostatečné prostředky 
do oprav a úprav ve městě či dokonce 
na nové stavby, bude muset mnohem 
hospodárněji nakládat s prostředky 
městského rozpočtu. I přesto, že 
musí vedení města hledat možnosti 
úspor, dokázalo i v letošním roce 
navýšit finanční prostředky, které vě-
nuje na podporu vybraných sportů. 
Je jasné, že podporu věnují sportu 
všechna větší města v naší zemi, 
některá možná větší než Chomutov, 
ale některá i menší. Dost zarážející 
je aktivita fanoušků chomutovského 
hokejového klubu, kteří se v po-
sledních dnech pustili do veřejné 
kritiky vedení města za jeho lakotu 
a nedostatečnou podporu místního 
hokeje. Představitel Klubu ledního 
hokeje přitom v tisku uvedl, že roční 
rozpočet hokejistů je asi čtrnáct mi-
lionů korun a město poskytlo klubu 
dotaci přes tři a půl milionu. „...v mě-
řítku nákladů našeho sportu jde jen 
o určité procento,“ řekl novinářům 
doslova ředitel KLH Pavel Vosyka. 
Z jeho slov je přitom jasné, že „určité 
procento“ činí celou čtvrtinu rozpoč-
tu hokejového klubu a to jistě není 
zase tak málo! A to hovoříme jen o 
přímé dotaci. Další finanční prostřed-
ky poskytuje město hokeji nepřímo, 
například bezplatným pronájmem re-
klamních ploch, které klub pronajímá 

inzerentům. Právě nyní uvažuje rada 
města také o výhodném pronájmu 
parkoviště před zimním stadionem 
klubu, který bude parkoviště se zis-
kem provozovat. A to už nemluvím 
o podpoře hokejového dorostu, který 
město dotuje jak prostřednictvím 
zvýšených provozních prostředků 
pro školu s hokejovými třídami 
v Hornické ulici, tak třeba i příspěvky 
v rámci dotační politiky. Fanouškové 
hokeje by si měli uvědomit, že i když 
se jich schází na každém zápase dva 
tisíce, přeci jen netvoří většinu spor-
tovní veřejnosti města. Podle mého 
názoru by další tisíce občanů na-
šeho města uvítaly více prostředků 
do úprav lázní tak, aby odpovídaly 
sportovním i rekreačním účelům dle 
požadavků 21. století. Větší podporu 
by si jistě zasloužily aktivity, kterých 
se masověji aktivně účastní obyvatelé 
našeho města. Chomutov by si doce-
la určitě zasloužil nový letní stadion, 
další vybavování areálu Kamenco-
vého jezera, vybudování sportovišť 
pro děti a tak podobně. Vše se ale 
z rozpočtu našeho města nedá. Cho-
mutov se snaží sportovní a tělový-
chovné aktivity podporovat alespoň 
formou dotační a grantové politiky. 
Když se nám podaří otevřít další dvě 
hřiště ve městě pro širokou veřejnost 
a děti i dospělí si párkrát do měsíce 
půjdou zahrát fotbal nebo volejbal 
nebo prostě cokoliv je baví, bude to 
možná cennější než dva tisíce ose-
zených zadků na stadionu. Všichni 
přejeme chomutovskému hokeji to 
nejlepší a jeho fanouškům hodně 
radosti z gólů v soupeřově brance. 
Jen ať se ale nechovají jako baba 
hladová.                                               (pama)

Chléb a hry a baba hladová

Celoroční akce Slušný řidič města 
Chomutova, ktero pořádá město 
a městská policie ve spolupráci 
s Policií ČR a rádiem Agara, vyvr-
cholila plesem v divadle. Pobavit 
se a zahrát si o ceny přišla řada 
z 1 190 účastníků 3. ročníku. 
K tanci hrála skupina Flash Dance, 
dále vystoupili revivaloví hudebníci 
nebo skupiny Michael Jackson, Ka-
rel Gott, Tatu, ABBA. Úspěch měly 
i kankánové tanečnice (na snímku), 
stejně jako módní přehlídka. Netr-
pělivě očekávané losování cen nej-
více uspokojilo Jiřího Houžvičku 
(zájezd pro čtyři osoby do Itálie), 
Miroslava Holečka (digitální fotoa-
parát) a Marii Královou (sada pne-
umatik podle vlastního výběru). 
V souběžně probíhající akci Slušný 
řidič junior, kterou pořádal DDM, 
si ceny rozdělili Martin Strejc, Sta-
nislav Vaněk a Lukáš Vaněk.
                       (text: sk, foto: moder) 

• Páté výročí vstupu České Páté výročí vstupu České 
republiky do NATO připomene republiky do NATO připomene 
veřejnosti o víkendu 27. a 28. 
dubna sdružení Řád rytířů radi-
otechnického vojska spolu s měs-
ty Chomutov a Jirkov. V sobotu 
od 20 hodin společně pořádají 
v Městském divadle v Chomutově 
galavečer pro vojáky a příznivce 
armády, v neděli od 9 hodin pak 
u zámku Červený Hrádek pro-
gram pro školy a veřejnost. Ten 
bude sestávat z výstavy vojenské 
techniky, ukázek z výcviku elitní 
bojové jednotky a besedy s od-
borníky. Na akci se dále budou 
podílet Český svaz bojovníků za 
svobodu, Československá obec 
legionářská, Územní vojenská 
správa Chomutov a Klub vojen-
ské historie.                                  (sk)

Do 23. 4. Dětský filmový festival Do 23. 4. Dětský filmový festival 
aneb  Pohádkové dny - kino Pra-aneb  Pohádkové dny - kino Pra-
haha, od 15.45 hodin. 21. 4. Hledá se 21. 4. Hledá se 
NemoNemo - animovaný film USA, 22. 4. 22. 4. 
Doba ledováDoba ledová - animovaný film USA, 
23. 4. Looney Tunes: Zpět v akci 23. 4. Looney Tunes: Zpět v akci - 
rodinný animovaný film USA.

21. 4. od 9.00 do 11.00 hod. Ma-21. 4. od 9.00 do 11.00 hod. Ma-
lujeme pro radostlujeme pro radost - malování dětí 
z MŠ v městském parku.

23. - 25. 4. Chomutovští lapkové 23. - 25. 4. Chomutovští lapkové 
a mordýři - středověké městečko na a mordýři - středověké městečko na 
náměstí 1. májenáměstí 1. máje (bohatý program, 
na 60 řemesel a trhovců, dobová 
hudba, historický šerm  atd.)

23. 4. ve 20.30 hod. historický 23. 4. ve 20.30 hod. historický 
průvod městemprůvod městem - sraz u divadla, 
ulicemi B. Němcové, Dr. Farského, 
Táboritská, náměstí 1. máje. Ve Ve 
21.30 hod. Poslední hra Kartových 21.30 hod. Poslední hra Kartových 
mužů - večerní program s ohňo-mužů - večerní program s ohňo-
strojemstrojem - náměstí 1. máje.

24. 4. v 10.00 hod. Otevření stře-24. 4. v 10.00 hod. Otevření stře-
dověkého tržiště - 11.00  zahájení dověkého tržiště - 11.00  zahájení 
trhu. Ve 14.30 Chomutovští lapkové trhu. Ve 14.30 Chomutovští lapkové 

a mordýři - Falešná hra Žaludského a mordýři - Falešná hra Žaludského 
krále. V 10.00 a 15.00 hod. Kruš-krále. V 10.00 a 15.00 hod. Kruš-
nohornohor - vystoupení národopisného 
souboru, Big Band pod vedením Big Band pod vedením 
Z. Tölga Z. Tölga - atrium SKKS.

25. 4. v 10.00 hod. zahájení trhu 25. 4. v 10.00 hod. zahájení trhu 
- během dne řada vystoupení do-
bových hudebních skupin, tanců, 
kejklířů, skupin historického šermu, 
bubeníků, živá zvířátka pro děti. 
V 15.00 Chomutovští lapkové V 15.00 Chomutovští lapkové 
a mordýři - Grošíkova hra o hrdlo. a mordýři - Grošíkova hra o hrdlo. 
Ve 13.00 hod. Přehlídka mažoretko-Ve 13.00 hod. Přehlídka mažoretko-
vých skupin TŠ Stardancevých skupin TŠ Stardance - náměstí 
1. máje. V 16.00 hod. Koncert decho-V 16.00 hod. Koncert decho-
vých hudeb Chomutova a Annaberg-vých hudeb Chomutova a Annaberg-
-Buchholz-Buchholz - atrium SKKS.

26. 4. od 8.00 do 16.00 hod. Den 26. 4. od 8.00 do 16.00 hod. Den 
plný sportu plný sportu - sportovní klání žáků ZŠ.

30. 4. od 19.30 hod. S lampionem 30. 4. od 19.30 hod. S lampionem 
za pohádkouza pohádkou - lampionový průvod 
od divadla na letní kino. Ve 20.00 Ve 20.00 
hod. vystoupení Beethoven D.C. hod. vystoupení Beethoven D.C. 
ChomutovChomutov. Ve 21.00 hod. Pat a Mat Ve 21.00 hod. Pat a Mat 
- pohádkové pásmo pro nejmenší. 

Ve 21.15 hod. ohňostroj. Ve 22.00 Ve 21.15 hod. ohňostroj. Ve 22.00 
Samotáři Samotáři - černá komedie ČR.

1. 5. od 14.00 hod. Májový hudební 1. 5. od 14.00 hod. Májový hudební 
festival festival - Furt Funk, Zysk&Skyzzah, 
Ztráta času, Bahrainn, Noční let, Self-
brush, Only, 5th April, Clou - zahrad-
ní restaurace městského divadla.

Ve dnech 24. a 25. 4. 2004 mohou 
návštěvníci využít jízd historického 
vlaku Klášterec - Chomutov - Jirkov 
(a zpět). Jízdní řád sledujte na pla-
kátech. Chomutovské slavnosti jsou 
spolufinancovány z prostředků Ev-
ropské unie.

Letos proběhne hlavní část slavností opět na náměstí 1. máje, kde vyroste středověké městečko

Program Chomutovských slavností a přidružených akcí


