
Výzdoba v ulicích a vánočně laděné 
výlohy v obchodech sice připomínají 
adventní atmosféru, ta pravá vánoční 
nálada v Chomutově však začne až 
5. prosince rozsvícením výzdoby 
v centru města a jeho přilehlých uli-
cích. Nejvýraznější světelnou ozdo-
bou náměstí bude i tento rok vánoční 
strom. Smrk ztepilý, který bude vy-
soký 14 metrů, městu věnoval pan 
Olšavský s manželkou z Květnova. 
Stejně jako loni bude na jeho ukot-
vení do země dohlížet statik. Strom 
rozsvítí starostka města Ivana Řáp-

ková spolu s kardinálem Miloslavem 
Vlkem, který poté odslouží mši svatou 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

„Myslím, že to bude hezký začátek 
adventního času a zároveň to pravé 
slavnostní zakončení oslav čtyřstého 
výročí vykoupení města z poddan-
ství,“ poznamenala starostka města 
Ivana Řápková.

Chybět nebude ani tradiční slav-
nostní ohňostroj. 

Město Chomutov pořádá již tře-
tím rokem akci s názvem Vánoční 
tradice Krušnohoří, která je spolu-

Slovo starostky

Adventní náladu navodí vánoční výzdoba, 
vše ale začne až rozsvícením stromu
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financována ze zdrojů Evropské 
unie. Její součástí jsou vánoční 
trhy, kde nebude od 9. do 23. pro-
since chybět medovina, svařené 
víno, ale zakoupit si zde můžete 
i vánoční dárky či zhlédnout od 
9. do 11. prosince ukázku dobo-
vých řemesel. Děti z mateřských 
školek zahájí trhy zdobením 
sedmnácti stromečků před měst-
skou věží. Dětské fantazii se meze 
nekladou a malí tvůrci dokáží vy-
robit vánoční ozdoby z nejrůzněj-
ších materiálů. 

K vidění bude rovněž velký ad-
ventní kalendář se čtyřiadvaceti 
osvětlenými okny, ve kterém bu-
dou žáci mateřských a základních 
škol prezentovat své výrobky, 
jimiž chtějí připomenout vánoční 
tradice. Velkým lákadlem je jako 
v předchozích letech Ježíškova 
pošta, kde pošťák v historické 
uniformě bude rozdávat až do 
Štědrého dne razítka od Ježíška 
na vánoční pohledy, ale i na dětské 
seznamy s přáním pod stromeček. 
Zazvonit pro štěstí si můžete i na 
zdejší zvoničku. Letošní novinkou 
bude zvonkohra, chybět nebude 
jízda vláčku z Podkrušnohorského 
zooparku. Na trhy můžete zavítat 
každý den od 9 do 18 hodin. 

Pro milovníky hudby jsou sa-
mozřejmě připraveny adventní 
koncerty v kostele sv. Ignáce, kte-
ré se uskuteční 4., 11. a 18. prosin-
ce od 19 hodin. „Na Štědrý den je 
tu připravena Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby,“ prozradila 
Silvie Škubová z odboru školství 
a kultury.                          (mile/red)

Příští speciální vánoční 
číslo CHN vyjde 

14. prosince 200514. prosince 2005
i pro čtenáře z Jirkova 

a sousedních obcí.

14. prosince 2005
od 19 hodin

kostel sv. Ignáce

II. adventní 
koncert

Pěvecký sbor HLAHOL

TIP
 

Vážení spoluob-
čané, minulý týden 
se v Chomutově 
za účasti předních 
českých historiků 
i hostů ze zahraničí 
konala konference 
Comotovia 2005. 
Jejím smyslem bylo připomenout 
historické okolnosti vykoupení města 
Chomutova z poddanství před čtyřmi 
sty lety. Možná jako mnohý laik jsem se 
domnívala, že historikové k tak dávné 
události nemohou přijít s příliš novými 
zjištěními, ale byla jsem překvapena, 
jakým dobrodružstvím vlastně historic-
ká věda je. Každý detail nově objevený 
v archivech se stává kamínkem do cel-
kové mozaiky dějinného příběhu o naší 
minulosti. I dnes tak historikové mohou 
stále upřesňovat naši představu o době 
před několika staletími, o okolnostech 
závažných momentů v dějinách města, 
ale i o životě jeho obyvatel. Když jsem 
tak poslouchala příspěvky badatelů na 
konferenci, zamyslela jsem se i nad 
tím, co budou říkat historikové o naší 
době za další stovky let. Budou mít 
snazší práci, neboť my po sobě nejspíš 
díky vyspělejší technice zanecháme 
mnohem víc informací. Bylo by jistě 
zajímavé sledovat, jak budoucí histo-
rikové prohledávají ty hromady papírů, 
počítačových disket, videozáznamů 
a dalších nosičů a sestavují z nich 
objektivní obraz naší doby. Kéž k nám 
budou shovívaví a budou si všímat více 
těch podstatných faktů a méně různých 
žabomyších válek a bouří ve sklenici 
vody. Snad i my můžeme těm budou-
cím historikům pomoci a zanechat po 
sobě více toho dobrého a pěkného, aby 
si naši potomci mohli říkat: ten Chomu-
tov byl v jednadvacátém století dobrým 
místem pro život. Pěkné dny Vám přeje 
Vaše Ivana Řápková

TIP
 

Děti budou stěhovat 
do okolních školek

Mladou generaci v Chomutově zajímá, jak bude město vypadat v nadchá-
zejících letech. Svědčí o tom i zájem studentů prvního ročníku státního 
gymnázia, kteří přišli se svou profesorkou Jitkou Krejčovou na radnici zjis-
tit, co vše obnáší zpracování územního a strategického plánu města. Jak se 
ukázalo, jejich představy o Chomutově v roce 2020 jsou podobné jako vize 
Řídící skupiny pro Strategický plán. Mladí lidé si nedovedou budoucnost 
města představit bez vysoké školy, sportovních stadionů, divadla a lázní. 
Studentům na zvídavé dotazy ochotně odpovídaly Lenka Petříková z úse-
ku územního plánování (druhá zprava) a projektová manažerka Alexandra 
Zdeňková (vpravo).                                                           (text: mile/lm, foto: sk)

Studenty zajímaly probíhající změny územního plánu

Upozornění
Z důvodu konání akce rozsvíce-

ní vánočního stromu 5. prosince 
dojde na náměstí 1. máje v Cho-
mutově tento den od 15 do 20 ho-
din k úplné uzávěře náměstí. Od 
17 hodin bude po dobu dvou 
hodin kvůli bezpečnostním dů-
vodům při pořádání ohňostroje 
uzavřen také přístup občanům 
na náměstí 1. máje z ulice Rus-
ká, z Příčné uličky a z vedlejších 
přístupových cest u pizzerie od 
tržnice. Pořadatelé akce prosí ři-
diče, aby dodržovali tyto pokyny 
i veškeré dopravní značení.       (r)

Už delší dobu panuje spor mezi 
provozovateli autoškol na Chomutov-
sku a Odborem dopravních a správ-
ních činností MěÚ Chomutov. Obě 
strany si navzájem vytýkají pochybe-
ní a nechuť k řešení vzniklé situace. 
Po tom, co se jeden z provozovatelů 
autoškol obrátil se žádostí o pomoc 
na starostku města Ivanu Řápkovou, 
se zřejmě daly věci do pohybu. Sta-
rostka pozvala obě strany na jednání. 
V bouřlivé diskuzi každý tvrdě hájil 
svoji stranu. „Jde o přístup autoškol, 
respektive jejich klientů. Pokud se 
ke zkouškám průběžně nedostavuje 
až čtvrtina z nich, a ti, co se dostaví, 
nejsou dostatečně připraveni, záko-
nitě narůstá počet nevyzkoušených 
žáků. Časový skluz se stále prodlu-
žuje, aniž bychom to mohli ovlivnit,“ 
obhajoval zkušební komisaře Bedřich 
Rathouský, vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností. Zástupci 
autoškol mu oponovali tím, že když je 
žák přezkoušen o dva měsíce později 
než je plánováno, je jasné, že pokud 
si nepřiplatí na další zkušební jízdy, 
jeho připravenost na to zvládnout 
úspěšně zkoušku prudce klesá. 

                         (Pokračování na str. 2)

Úřad versus autoškoly:
vstřícný krok radnice

Pracovníci technických služeb při instalaci vánoční výzdoby na budovu fary.

V Chomutově, stejně jako v ostat-
ních městech, se již několik let 
snižuje počet dětí, navštěvujících 
mateřskou školu. V současné době 
stávající kapacitu 1 416 míst ve všech 
pracovištích mateřské školy využívá 
pouze 1 296 dětí. Proto od příštího 
školního roku bude mít Chomutov 
o školku méně. Odloučené pracoviště 
na Dřínovské ulici se však rušit ne-
bude, děti pouze přejdou do okolních 
zařízení v docházkové vzdálenosti. 
„Podle místa bydliště, školního vzdělá-
vacího programu a vhodného doprav-
ního spojení děti umístíme od prvního 
září do školy v ulici 17. listopadu nebo 
na Kundratickou ulici a to dokonce 
i s celým kolektivem a paní učitelkou,“ 
vyjádřila se ředitelka Mateřské školy 
Chomutov Irena Kopecká.

                            (Pokračování na str. 2)

Každý, kdo chtěl navštívit Odbor 
rozvoje a investic města Městského 
úřadu Chomutov, kancelář místosta-
rosty Jana Řeháka a nebo kancelář 
starostky Ivany Řápkové, musel ab-
solvovat strmý výstup po schodech 
z přízemí starobylé radnice do Rytíř-
ského sálu. Nebylo výjimkou, když na 
radnici zavítal občan na vozíku, že ho 
po schodech vynášelo několik mužů 
z Odboru správy majetku města. 

Nejen pro občany na vozíku pro-
to v současné době, v rámci rekon-
strukce zasedací místnosti, řeme-
slníci na starobylé radnici instalují 
dvě zdvihací plošiny. První bude 

Radnice bude pro občany přístupnější díky dvěma výtahům
umístěna u vstupního schodiště 
a druhá pomůže překonat schodiště 
vedoucí do Rytířského sálu. Obě bu-
dou mít nosnost 300 kg a budou se 
pohybovat rychlostí 0,13 m/s. Cena 
plošin včetně montáže a stavebních 
úprav je 1 489 880 korun.

I když budou hotové již začátkem 
prosince, čeká je ještě kontrola 
revizním technikem. Slavnostní 
otevření se uskuteční na posled-
ním jednání zastupitelstva města 
v tomto roce, které poprvé zasedne 
v nově zrekonstruované místnosti 
na radnici na nám. 1. máje dne 
19. prosince. 

Radnice přestane být pro občany 
se sníženou pohyblivostí nedobyt-
ným hradem a díky nové zasedací 
místnosti výrazně ožije.                  (il)
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Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 15. 12. 2005 15. 12. 2005 

od 16 do 17 hodin od 16 do 17 hodin v místnosti 
č. 101 č. 101 na  MěÚ ve Zborovské ulici.

Z hlediska dopravy měla po dlouhou 
dobu historie největší význam dnešní 
ulice Palackého. Již asi na úsvitu osíd-
lení kraje procházela podél toku říčky 
Chomutovky cesta. Když na levém 
břehu vzniklo město, rostly podle ces-
ty nejprve zemědělské usedlosti a pak 
i zájezdní hostince. Od 16. století tudy 
procházela císařská silnice od Prahy 
na Lipsko. Podél tehdy Dlouhé ulice se 
postupně rozrůstaly domy obchodníků 
a posléze i velké činžovní domy. Tato 
důležitá silnice tudy pak procházela až 
do 60. let 20. století, kdy byla komuni-
kace I/7 přeložena do souběžné Školní 
ulice. Právě v 60. a 70. letech 20. století 
došlo k zásadní změně uliční čáry 
i vozovky v Palackého ulici. Uliční čára 
se po zboření historických domů posu-
nula o 20 metrů jižním směrem. Poté 
tu mohla vzniknout současná čtyřpru-
há komunikace. Původní renesanční 
a barokní dvoupodlažní domy nahradi-
la hradba panelových domů, u kterých 
však se s nemalým úsilím podařilo 
prosadit přízemí s obchody, službami 
a s poštou. I fasády panelových domů 
byly oproti tehdejší bytové výstavbě 
nebývale členité. Tato těžce prosazená 
úprava průčelí panelových domů dnes 

Chomutov včera a dnes – ulice Palackého – dříve Dlouhá 

V minulých dnech se opět naplno 
rozjela činnost chomutovské Poradny 
pro rodinu a mezilidské vztahy, která 
je součástí příspěvkové organizace 
Městského ústavu sociálních služeb 
Chomutov. Služby zajišťují dvě sociál-
ní pracovnice. Činnost poradny nám 
přiblížila ředitelka MÚSS Chomutov 
Mgr. Alena Tölgová, které jsme polo-
žili několik otázek.

Co je poradna pro rodinu a lidské Co je poradna pro rodinu a lidské 
vztahy?vztahy?

„Dříve měla název Manželská 
a předmanželská poradna. Dnes už 
samotný název signalizuje možnost 
obrátit se na ni i s jinými než man-
želskými problémy. Poradna pracuje 
zcela bezplatně, nevyžaduje žádné 
doporučení a lidé se na ni mohou 
obracet anonymně. Pracovníci po-
radny při poskytování rady zaručují 
klientům nezávislost na jakýchkoliv 
politických, obchodních nebo ná-
boženských vlivech, nestrannost 
a v neposlední řadě diskrétnost. Bez 
souhlasu klienta neposkytují infor-
mace o jeho návštěvě v poradně nebo 
podrobnosti jeho dotazu.“

S čím je možné se na poradnu ob-S čím je možné se na poradnu ob-
rátit?rátit?

„Především sem přicházejí lidé, kte-
ří mají problém v rodinných, manžel-
ských a partnerských vztazích, např. 
rozvodové úvahy jednoho z partnerů, 
nevěra, manželská krize, problémové 
vztahy. V poslední době se často ob-
jevují klienti, kteří řeší problémy sou-
visející se zaměstnaností, nabízíme 
i poradenství v sociální oblasti. Klien-
ti mohou využít i bezplatných služeb 
externího právníka a psychologa.“

S jakými očekáváními sem lidé při-S jakými očekáváními sem lidé při-
cházejí?cházejí?

„Někteří chtějí pomoci ke změně, aby 
svůj život nějak zlepšili. Další nechtějí 
nebo nepovažují za nutné svoji situaci 
měnit, ale potřebují pomoci k tomu, aby 
ji lépe snášeli. Třetí skupinu tvoří lidé, 
kteří od poradny nic nečekají, o její po-
moc nestojí, protože přišli z donucení. 
Přesto se občas stane, že si pracovníci 
poradny získají jejich důvěru a oni za-
čnou mít o pomoc zájem. Klienti si však 
musí uvědomit, že pracovníci poradny 
za ně nic nevyřeší. Mohou jim být pou-
ze průvodcem a rádcem, poskytovat 
jim podporu při řešení jejich tíživých 
situací.“

Kde lidé poradnu najdou?Kde lidé poradnu najdou?
„Poradna pro rodinu a mezilidské 

vztahy  má sídlo v Sociálním centru 

Poradí při řešení životních „zádrhelů“
Písečná, čp. 5030. Obyvatelé z celého 
regionu, tedy nejen obyvatelé Chomu-
tova, se tam mohou dostat autobusy 
č. 1 a 2, trolejbusy č. 21, 23, 30, 31, 33, 
34 a 35, zastávka Písečná, zdravotní 
středisko. Odtud půjdou směrem k Do-
movu důchodců a penzionu  pro dů-
chodce  a podél jeho zahrady dojdou 
až k Sociálnímu centru.“
Kdy je možné ji navštívit? Kdy je možné ji navštívit? 

„Bez ohlášení  od pondělí do čtvrtka 
v době od 8 do 15 hodin, v pátek pak od 
8 do 13 hodin. Po domluvě i mimo tuto 
dobu. Konzultace je možné sjednat při 
osobní návštěvě, telefonicky na telefon-
ním čísle 474 620 005 nebo e- mailem 
na adrese: poradna@musscv.cz . V zájmu 
klientů je, aby si konzultaci se sociálními 
pracovnicemi či externími pracovníky 
dohodli předem. Pak se jim budou moci 
ve stanovenou dobu plně věnovat.“   (red)

Koncept 7. změny Územního plánu 
sídelního útvaru Chomutov - Jirkov 
bude veřejně vystaven v hale Městské-
ho úřadu Chomutov v ulici Zborovská 
a část týkající se Jirkova v Městském 
úřadu  Jirkov na náměstí E. Beneše  
v době od 18. 11. 2005 do 21. 12. 
2005. Dále je tato dokumentace ulo-
žena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A 
v budově historické radnice MěÚ Cho-
mutov na náměstí 1. máje, v úřední 
dny pondělí a středa  vždy od 8.00. 
hod do 17.00 hod. V ostatních dnech 
po předchozí domluvě na telefonním 
čísle 474 637 427 (Ing. Petříková).

Veřejné projednání konceptu Veřejné projednání konceptu 
7. změny Územního plánu sídel-7. změny Územního plánu sídel-
ního útvaru Chomutov - Jirkov ního útvaru Chomutov - Jirkov 
proběhne ve středu 21. 12. 2005 proběhne ve středu 21. 12. 2005 
v zasedací místnosti č. 18 Měst-v zasedací místnosti č. 18 Měst-
ského úřadu Chomutov v ul. Zbo-ského úřadu Chomutov v ul. Zbo-
rovská od 13.00 hod pro dotčené rovská od 13.00 hod pro dotčené 
orgány státní správy a správce orgány státní správy a správce 
inženýrských sítí, pro ostatní ve-inženýrských sítí, pro ostatní ve-
řejnost od 16.00 hod.řejnost od 16.00 hod.

Dotčené orgány státní správy  Dotčené orgány státní správy  
a ostatní včetně vlastníků dotčených a ostatní včetně vlastníků dotčených 
pozemků a staveb uplatní svá stano-pozemků a staveb uplatní svá stano-
viska do 30 dnů ode dne veřejného viska do 30 dnů ode dne veřejného 
projednání, tj. do 20. 1. 2006.projednání, tj. do 20. 1. 2006.                 (r)

Koncept  7. změny územního plánu 
sídelního útvaru  Chomutov – Jirkov

Občané poukazovali na to, že na cyk-
listické stezce na Březenecké směrem 
k jezeru chodí mezi cyklisty i chodci.

Zajímalo je, kdy začne městská 
policie neukázněné chodce pokutovat, 
protože je zde značka „Stezka pro 
cyklisty“, kterou je třeba  respekto-
vat. Zástupci z městské policie však 
argumentují tím, že kontroly provádí 
a nejen na tomto místě. 

Podrobněji je význam doprav-
ního značení stanoven vyhláškou 
30/2001 Sb., ve které jsou rozlišeny 
tři typy stezek. Stezka pro chodce 
a cyklisty bez vyhrazení pruhů 
k užívání jednotlivým uživatelům. 
Stezka pro chodce a cyklisty, kde 
každému účastníkovi je vyhrazena 
k užívání určená část komunikace 
a stezka pouze pro cyklisty. Je proto 
potřeba rozlišovat tyto značky:

Značka „Stezka pro cyklisty“ Značka „Stezka pro cyklisty“ 
přikazuje cyklistům užít v daném 
směru takto označeného pruhu nebo 
stezky. Pruhu nebo stezky smí užít 
i osoba vedoucí jízdní kolo. Pruh 
nebo stezku pro cyklisty lze v jejím 
průběhu rovněž označit barevně od-
lišeným provedením povrchu. Jiným 
účastníkům provozu na pozemních 
komunikacích, než pro které je 

tento pruh nebo stezka určena, je 
jejich užívání zakázáno, což platí 
právě pro chodce.

Značka „Stezka pro chodce Značka „Stezka pro chodce 
a cyklisty“ a cyklisty“ přikazuje chodcům 
a cyklistům užít v daném směru takto 
označeného společného pruhu nebo 
stezky. Chodci a cyklisté se nesmějí 
navzájem ohrozit. Značka „Stezka pro 
chodce a cyklisty“ přikazuje chodcům 
a cyklistům užít v daném směru vy-
značeného samostatného pruhu nebo 
stezky a označuje jejich situování. 
Chodci a cyklisté smějí sousedního 
pruhu užít jen při obcházení nebo 
objíždění překážky. 

Lidé ze Stavbařské si naopak na 
setkání s občany postěžovali, že 
zdejší cyklostezku nikdo nevyu-
žívá, cyklisté jezdí po chodníku 
a jsou bezohlední. Z dosavadních 
kontrol městské policie ale vyply-
nulo, že se naopak ve větší míře 
dopouštějí přestupků chodci, kteří 
chodí po cyklostezkách, ačkoli hned 
vedle cyklostezky je pás určený pro 
chodce. Ti však častěji využívají 
pás pro cyklisty a tím se dopouští 
přestupku.

Na chování chodců a cyklistů 
v uvedených lokalitách bude nadále 
zaměřen dohled MěPo.              (mile)

Zaznělo na setkání s občany

Obecní živnostenský úřad v Cho-
mutově patří mezi ty, jež  v rámci 
městského úřadu reprezentují státní 
správu. Má patnáct pracovníků, kte-
ří obhospodařují oblast Chomutova 
a Jirkova. 

„Čtyři lidé pracují na úseku kont-
roly,“ říká vedoucí odboru Vladimír 
Dědeček ke zřejmě nejznámější 
části činnosti, zejména kvůli me-
diálně vděčným kontrolám na viet-
namských tržnicích. Jak dodává, jde 
o práci, která s sebou nese jistá 
úskalí. „Naši lidé už čelili fyzickým 
útokům, při kontrolách stánkařů se 
jim stává, že je hrubě vystrkají ven 
a sami se zamknou zevnitř.“ Za tři 
čtvrtletí roku 2005 provedli kontro-
loři živnostenského úřadu 302 kont-
rol a uložili na místě blokové pokuty 
ve výši 122 300 korun. 

Mnohem citelnější postihy hro-
zí nepoctivcům, pokud proti nim 
živnostenský úřad zahájí správní 
řízení. Na úseku správního řízení 
pracují tři úředníci, kteří zpraco-
vávají výstupy z kontrol a rovněž 
ukládají pokuty za porušování záko-
nů. Ty jsou ovšem znatelně citelnější 
- od ledna do září činí jejich souhrn 
858 000 korun. Úsek správního 
řízení má k dispozici i jiné sankce - 
ruší nebo pozastavuje živnostenská 
oprávnění. 

Prioritou živnostenského úřadu 
ovšem není represe, ale služba ve-
řejnosti. „Šest pracovníků máme na 
úseku registrace, kde zpracovávají 

ohlášení živností a žádosti o konce-
se, jejich změny a  ukončení, zkrát-
ka vše, co souvisí se zahájením, 
průběhem a ukončením podnikání,“ 
shrnuje V. Dědeček. Jako jakýsi nad-
standard pro podnikatele ověřuje 
další pracovnice živnostenského 
úřadu listiny a podpisy a od letoš-
ního září přijímá úhrady správních 
poplatků platební kartou. „Je to 
služba našim klientům, aby nemu-
seli běhat po různých institucích a 
vše potřebné si vyřídili najednou u 
nás,“ vysvětluje Dědeček, který na 
závěr představení „svého“ odboru 
nabízí další příznivé informace. 
„Chystáme novinky, které lidi  zba-
ví i dalšího obíhání úřadů a vypl-
ňování nejrůznějších formulářů. 
Od začátku příštího roku přejdeme 
na nový program, v důsledku jehož 
zavedení odpadne našim klientům 
nutnost vyřizovat si výpis z rejstří-
ku trestů, uděláme to za ně. Časem 
jim zajistíme i potvrzení o tom, že 
klient nemá dluhy vůči státu a ještě 
později samotnou registraci do ob-
chodního rejstříku.“                    (lm)

Odbory městského úřadu se představují: Obecní živnostenský úřad

Živnostníky čeká v příštím roce méně běhání po úřadech

C H O M U T O V 

Poplatek za odpady 

2006

424,- K

(splatnost: 212,- K   31.3., 212,- K   30.9.) 

Za svoz komunálního odpadu za-
platí obyvatelé Chomutova v příštím 
roce 424 korun. Cena je ovlivněna 
novými částkami za uložení odpa-
du na skládkách, ale i tak se výši 
poplatku podařilo městu udržet na 
poměrně nízké úrovni. S navýšením 
oproti letošnímu roku o dvě koru-

ny patří Chomutov k nejlevnějším 
v regionu. Převážná většina obcí to-
tiž využívá možnost stanovit popla-
tek na samé horní hranici zákona, 
což je 500 korun. Poplatek lze jako 
obvykle platit jednorázově nejpoz-
ději k 30. březnu, nebo pololetně ve 
dvou stejných splátkách, a to vždy 

ke konci března a září. „Jestliže pla-
títe formou trvalého příkazu, pro-
síme o provedení změny jeho výše, 
všechny ostatní platební údaje zů-
stávají nezměněné,“ vyzval občany 
ekonom města Jan Mareš. Zároveň 
ujistil všechny, kteří hradí poplatek 
formou služby sdruženého inkasa, 
že v jejich případě se město samo 
postará o změnu platebních údajů.

Celkové náklady na systém naklá-
dání s komunálním odpadem přesa-
hují 26,7 milionu korun, v přepočtu 
na jednu osobu činí 540 korun. Tato 
částka se skládá z několika složek. 
Například jedna z nich je náklad na 
sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu, což znamená 173,93 ko-
run na jednotlivce. „Vzhledem 
k tomu, že maximální výše každé 
sazby poplatku je přesně stanove-
na, znamená to, že výsledná výše 
poplatku pro rok 2005 představuje 
424 korun na osobu a rok. Město 
tedy napřesrok přispěje každému 
občanovi na jeho náklady spojené 
s likvidací domovního odpadu té-
měř 116 korunami,“ prozradil eko-
nom města Jan Mareš. Nutno dodat, 
že z toho 15,70 Kč představují pří-
jmy z EKO-KOMu, které si občané 
sami vydělali tím, že komunální 
odpad třídili.                             (mile)

Cena za odpad se navýší jen o dvě koruny 

(Dokončení ze str. 1)
„I když je to věc státní správy 

a od státu nedostaneme ani korunu, 
i za cenu vlastních investic uděláme 
vše pro to, abychom dodrželi zákon 
a občané Chomutovska nedopláceli 
na spor autoškol a úřadu,“ nabídla 
ruku ke smíru starostka Ivana Řáp-
ková. V průběhu prvního čtvrtletí 
příštího roku se městský úřad po-
kusí vysoké procento nevyzkouše-
ných minimalizovat. Ing. Rathouský 
zmínil služby komisařů nad rámec 
pracovní doby a nevylučuje ani za-
pojení dalších zkušebních komisa-
řů. Budou tak odstraněny všechny 
resty a po prvním čtvrtletí příštího 
roku začnou obě strany tzv. „od 
nuly“. Dobrým signálem je i to, že 
některé autoškoly začaly klást větší 
důraz na přípravu svých žáků. O zá-
věru jednání zřejmě nejlépe hovoři-
ly výrazy ve tvářích provozovatelů 
autoškol, když opouštěli kancelář 
starostky. Úsměv znamenal, že ledy 
se opravdu pohnuly.                  (lm/ij)

Úřad versus autoškoly:
vstřícný krok radnice

Upozorňujeme inzerenty, zá-
jemce o inzerci a spolupracovníky 
a návštěvníky redakce, že Chomu-
tovské noviny změnily v rámci 
staré radnice působiště. Nově síd-
lí v kanceláři, která se nachází 
ve spojovací chodbě mezi dvěma 
trakty radnice. Lepší přístup je od 
vchodu z náměstí 1. máje.

(Dokončení ze str. 1)
„Vše je řešeno s dostatečným před-

stihem, a tak si mohou rodiče vybrat 
i jinou školku a do konce letošního 
roku si podat návrh. Chceme udělat 
maximum pro to, aby byl přechod 
zdárný a děti se v zařízeních cítily 
dobře,“ dodala Kopecká.

Volná místa ve školkách jsou i na 
Zahradní a v Šafaříkově ulici. Změny 
se týkají zhruba 50 dětí. Objekt na 
Dřínovské by město rozhodně vyu-
žilo. Kromě stávajícího zázemí pro 
nevidomé a slabozraké, kteří již na 
Dřínovské působí, by tu mohlo sídlit 
mateřské centrum, občanské sdružení 
Zvony naděje, případně další nezisko-
vé organizace z Chomutova.       (mile)

Děti budou stěhovat 
do okolních školek

ke škodě věci částečně mizí v rovné 
zateplené stěně. Výstavba okružní kři-
žovatky v roce 2000 komunikaci obo-
hatila o střední pruh s vysazenou alejí 
stromů. Na historickém snímku z kon-
ce 19. století vidíme průhled tehdejší 

Dlouhou ulicí jižním směrem k areálu 
radnice, kde ještě v popředí stojí komí-
ny starého městského pivovaru, který 
spolu s objektem tiskárny zaplňoval 
prostor Žižkova náměstí. Tyto objekty  
byly zbořeny v roce 1946 a uvolnily 
prostor pro autobusové nádraží. Zá-
stavba  dnešního Žižkova náměstí se 
v nejbližších letech obnoví, vznikne 
tu soubor převážně dvoupodlažních 
objektů obchodu, služeb i bydlení. 
Alej podél Chomutovky včetně opra-
veného nábřeží zůstane dle projektu 
zachována a její sousedství bude 
využito při umístění předzahrádek 
drobných provozoven navrhovaného 
souboru.                                                       (jp)
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Město Chomutov vás zve na náměstí 1. máje na

„Vánoční tradice Krušnohoří 2005“ 
5. 12.  od 17.00 do 17.45 Rozsvícení vánoční výzdoby města 
 •  čertovský rej PZOO, zdravice pana kardinála Mi-

loslava Vlka, slovo starostky, rozsvícení vánočního 
stromu a výzdoby, ohňostroj 

9. – 23. 12. od  9.00 do 18.00  VÁNOČNÍ TRHY 
9. 12.   OTEVŘENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ 
 9:00  Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ před měst-

skou věží 
 9:45  Vánoční koledy v podání dětí MŠ
 10:00  Prezentace adventního kalendáře
 10:15 a 16:00  mobilní zvonkohra
 •  UKÁZKA VÁNOČNÍCH PRODUKTŮ – prezentace 

vánoční keramiky, perníčků a dalších výrobků dětí 
mateřských, základních a zvláštních škol 
v adventním kalendáři

 •  VÁNOČNÍ JÍZDY AMÁLKY Z PZOO 
– dle jízdního řádu 

 •  VE DNECH 9. – 11. 12. UKÁZKY ŘEMESEL – KO-
VÁŘ, KAMENÍK

 •  JEŽÍŠKOVA POŠTA pro malé i velké, 
ZVONIČKA pro štěstí

 •  STÁNKOVÝ PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ, PRO-
DEJ KAPRŮ, PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

11. 12.  19.00  III . ADVENTNÍ KONCERT – kostel sv. Ignáce
  TRUBKOVÝ KONCERT B. ČECHA A JEHO HOSTŮ 
18.12.  19:00  IV. ADVENTNÍ KONCERT – kostel sv. Ignáce 
  KONCERT LOUTNY ČESKÉ A JEJÍHO HOSTA
24. 12.  24:00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY 
  kostel sv. Ignáce

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

Vánoce v chomutovském Ob-
lastním muzeu, to je především 
tradiční výstava betlémů. Pra-
covnice muzea Eva Šamšulová 
a Ivana Loudová ji letos připravily 
už pošestnácté, tentokrát v duchu 
krušnohorských tradic. Ježíškovi, 
Josefovi, Marii a dalším biblickým 
postavičkám jsou v muzejních 
prostorách na starobylé radnici 
vyhrazeny dva sály. Ve velkém 
je zhruba dvacet betlémů včetně 
všech stálic – především velkého 
mechanického betlému Josefa Fi-
aly. V řadě výtvorů ze dřeva, ale 
i keramiky, kameniny, překližky 
a textilu, zaujmou netradičním 
pojetím třeba „kočičkový“ a „pej-
skový“ betlém nebo betlém „hos-
podský“, jehož figurky znázorňují 
štamgasty z brandovské hospody. 
Malý sál je věnován betlémářům 
ze Saska. Sto let stará pyramida, 
mnohafigurkový betlém a sada 
betlémových figur pocházejí z Oe-
deranu, ostatní exponáty výrazně 
odlišného designu pak z Rübenau. 
Jedná se o současnou produkci 

Betlémy z obou stran Krušnohoří v muzeu

Zátiší se Třemi králi z rübenauské dílny předvádí Eva Šamšulová.  (foto: sk)

jisté řezbářské firmy, díky čemuž 
se návštěvníci mohou seznámit 
s typickými saskými betlémovými 

pyramidami, minibetlémy, závěs-
nými svícny, vánočními figurkami 
a dřevěnými ozdobami.             (sk)

DIVADLODIVADLO
• 4. 12. CHLUPATÁ POHÁDKA4. 12. CHLUPATÁ POHÁDKA. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní 

dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 6. 12. PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU6. 12. PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Městské divadlo 

od 9.30 hodin.
• 14. 12. DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA14. 12. DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA. Slavnostní premiéra hry Milana 

Kopeckého. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 14. 12. KAŠPÁRKOVY VÁNOCE14. 12. KAŠPÁRKOVY VÁNOCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS na Palackého 

ul. od 9.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 14. 12. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU14. 12. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 4. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT4. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT. Pěvecký sbor Hlahol a dětský sbor Hlásek. 

Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 11. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT11. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT. Trubkový koncert Bořivoje Čecha a hostů. 

Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT VE ŠPEJCHARU12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT VE ŠPEJCHARU. Vox Cantabilis a Cech svaté Cecilie. 

Galerie Špejchar od 19.00 hodin. 
• 12. 12. FEŠÁCI – VÁNOČNÍ KONCERT12. 12. FEŠÁCI – VÁNOČNÍ KONCERT. Kulturní dům Zahradní od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KATEDRÁLY - LADISLAV CHABRKATEDRÁLY - LADISLAV CHABR. Galerie Lurago, vernisáž 1. 12. v 17.00 hodin, 

výstava potrvá do 22. 12.
• VÁNOCE V MUZEUVÁNOCE V MUZEU. Výstava betlémů v muzeu na radnici potrvá do 8. 1. 2006.
• VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIAVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA. Galerie 

Na schodech v SKKS do 31. 12.
• NARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁKNARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁK. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 10. 12.
• OBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKOOBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKO. Galerie Lurago, výstava potrvá do 3. 12.
• SEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVYSEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. Fotografie Petra Svobody a Ondře-

je Jungmanna ve výstavní síni knihovny SKKS do 3. 12.
• HISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKYHISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKY. Areál muzea na Palackého ulici, výstava potr-

vá do 30. 12.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) 
    1.1.     –      2. 12. 2. 12.  NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU – horor Francie. 
               3. 12. 3. 12.  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ – dokument Francie. Začátek v 17.00 hodin.
   8.8.     –      9. 12. 9. 12.  OLIVER TWIST OLIVER TWIST – rodinné drama Velká Británie, ČR, Francie.
            10. 12. 10. 12.  LEGENDA O ZORROVI LEGENDA O ZORROVI – romanticko-dobrodružný film USA.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
               1. 12. 1. 12.  ART KINO: MELINDA A MELINDA ART KINO: MELINDA A MELINDA – komedie USA. Od 19.30 hodin.
               2. 12. 2. 12.  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ – dokument Francie. Začátek v 17.00 hodin.
   3.3.     –      4. 12. 4. 12.  NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU – horor Francie. 
    5.5.     –    6. 12. 6. 12.  GÓÓÓL!GÓÓÓL! – akční film USA.
    7.7.     –      9. 12. 9. 12.  LEGENDA O ZORROVI LEGENDA O ZORROVI – romanticko-dobrodružný film USA.
 10. 10.  – – 11. 12. 11. 12.  OLIVER TWIST OLIVER TWIST – rodinné drama Velká Británie, ČR, Francie.
 12. 12.  – – 13. 12. 13. 12.  40 LET PANIC 40 LET PANIC – komedie USA.
            14. 12. 14. 12.  JESKYNĚ JESKYNĚ – akční horor USA.

Městská galerie Špejchar nabízí 
až do 10. prosince návštěvníkům 
ojedinělou možnost zhlédnout dílo 
Milana Knížáka, nejvýznamnějšího 
představitele českého akčního umění. 
Všech devatenáct obrazů a osm plastik 
vzniklo po roce 1990. O vernisáž byl 
velký zájem, do galerie zavítalo zhru-
ba tři sta padesát návštěvníků, včetně 
starostky Ivany Řápkové, která nad 
akcí převzala záštitu. 

K názvu výstavy Naruby je nalíc 
a k samotným dílům Milan Knížák 
řekl: „Odrážejí trochu zmatený pocit 
ze života, sny a představy o lidech. 
Mají vyjádřit, že život má mnoho 
poloh, že člověk nemá definitivní po-
dobu, že erotika je v životě něčím pod-
statným, že se může odehrávat hlavně 
ve snu, v představách... Nemá to žádné 
jednotné téma, jsou to zkrátka takové 
dotyky světa.“

Knížák, který je ředitelem Národní 
galerie v Praze a profesorem Akademie 
výtvarných umění, je současně i velmi 
kontroverzní osobností. Této pověsti 
nezůstal nic dlužen ani ve Špejcharu. 
Jednak několika výroky pronesenými 
v rámci vernisáže třeba na adresu 
novinářů, jednak vystavenými díly.  
V nich provokuje například nezastíra-
nou, syrovou erotikou nebo bizarními, 
téměř „rouhačskými“ kombinacemi. 

V Česku Knížák mimo metropoli 
velmi nerad vystavuje, a tak k zajiš-
tění jeho první výstavy v Chomutově 
musela programová vedoucí Správy 
kulturních zařízení Marie Hipská pro-
jít cestou trnitou. Záměr se jí podařilo 
splnit až po mnohaměsíčním úsilí. „Já 
myslím, že jí můžete poděkovat. Ona 

byla v tomhle velmi úporná a neuvěři-
telná. Opravdu se snažila velice silně,“ 
řekl Milan Knížák. K důvodům své 
nechuti vystavovat dodal: „Já chápu, 
že výstavy v malých městech jsou 
velkou osvětou a že by bylo dobré 
je dělat. Ale musel by je někdo dělat 
za mě. Protože mě zajímá především 
práce a ohlížení zpátky mě osobně 

vůbec nebaví. Takže kdyby si někdo 
vzal moje věci a vystavoval je, vůbec 
by mi to nevadilo. Vadí mi, že to mu-
sím dělat já. Bere mi to čas a energii.“ 
Jak Milan Knížák dodal, s výstavami 
mimo Prahu pravděpodobně nadobro 
končí. Špejchar tak zřejmě nabízí o to 
unikátnější příležitost dílo známého 
autora spatřit na vlastní oči.            (sk)

Provokuje nezastíranou, syrovou erotikou nebo bizarními, téměř „rouhačskými“ kombinacemi

Knížákovy dotyky světa ve Špejcharu

Městské divadlo v Chomutově má 
před sebou výjimečnou událost. Ve 
středu 14. prosince od 19 hodin uve-
de českou premiéru hry Dveře aneb 
Pane, vy jste náhoda, kterou napsal 
chomutovský rodák Milan Kopecký. 
Představení režíruje Helena Glancová, 
která do hlavních rolí obsadila Jitku 
Smutnou a Jana Hartla z Národního 
divadla a Janu Strykovou z divadla 
Rokoko. Kromě posledně jmenované 
mladé herečky přijeli všichni ostatní 
aktéři hry do Chomutova na tiskovou 
konferenci, na níž odpovídali na do-
tazy novinářů. 

„Nedá se žánrově zařadit, to je na 
ní zajímavé. Je dojímavá i komická, 
směšná i smutná,“ představila hru 
režisérka Helena Glancová. „Právě 
pro to, že se nedá zaškatulkovat, nás 
to baví,“ doplnil Jan Hartl. Známý 
herec ke své roli řekl: „Vzal jsem ji, 
protože je z masa a kostí a protože 
se jí dá věřit. Je v ní zapsaný život, 
jen ji probudit.“ Také Jitka Smutná 
se se svou postavou ztotožnila: „Já té 
ženě rozumím, myslím, že ji zaplním 
svou životní zkušeností.“ Přestože 
oba herci působí ve stejném divadle, 
překvapivě spolu dosud nehráli. „Je 
to naše první větší setkání na jevišti 
a musím říct, že jsem si to vždycky 
přála,“ vyznala se Smutná. Jak dál 
prozradila, zkouší se zatím v Praze, 

do Chomutova se celý ansámbl pře-
sune až na poslední dvě zkoušky. 
Herečka z nejslavnější české scény 
při té příležitosti pochválila podobu 
opraveného chomutovského divadla. 
A nejen podobu. „Národní přece jen 
zosobňuje tradici, ale tady mám pocit 
větší vlídnosti, blízkosti. To je mi pří-
jemné jak lidsky, tak kumštýřsky.“ Jan 

Hartl, který v minulosti v Chomutově 
už čtyřikrát nebo pětkrát vystupoval, 
zase chválil zdejší diváky. „Tady bylo 
vždycky výrazně vstřícné publikum. 
Sem jsem se pokaždé opravdu těšil,“ 
zdůraznil. „Lidé zde měli otevřené 
oči i uši. A divadlo bez vnímavého, 
talentovaného a ochotného diváka 
není možné, prostě nevznikne.“    (sk) 

Chomutov uvidí první společné vystoupení Smutné a Hartla Město Chomutov na počest 400. vý-
ročí vykoupení z poddanství inici-
ovalo a spolupořádalo konferenci 
Comotovia 2005. Historici, archiváři, 
archeologové a další odborníci na 
minulost regionu na ní před svými 
kolegy a zhruba čtyřiceti posluchači z 
řad veřejnosti prezentovali výsledky 
vlastního vědeckého bádání. Zazněla 
zde řada nových informací a informa-
cí v nečekaných souvislostech. 

Městský architekt Jaroslav Pachner, 
který přednesl referát na téma Objevy 
na radnici v roce 2005, uvedl: „Překva-
pila mě zmínka, kterou v historických 
pramenech našel doktor Hlaváček, že 
město si v roce 1566 nechalo vyrobit 
prapor s listovým neboli brabant-

ským křížem. Je pravděpodobné, že 
už to bylo v městských barvách, tedy 
v modro-bílé kombinaci.“

Libor Jan z Filosofické fakulty 
Masarykovy univerzity Brno význam 
akce shrnul slovy: „Konference splnila 
očekávání. Každý z referátů nesporně 
posunul hranice poznání o kus dál. 
Už se těšíme na sborník.“ Ten by měl 
spatřit světlo světa nejpozději v břez-
nu a bude obsahovat všechny referáty 
spolu s odkazy a vysvětlivkami. Ve-
doucí Odboru školství a kultury MěÚ 
Chomutov Dagmar Mikovcová dodala: 
„Není to poslední akce tohoto typu. 
Další by se měla uskutečnit v roce 
2007, kdy budeme slavit 550. výročí 
udělení znaku našemu městu.“      (sk)

Comotovia posunula hranice poznání

Vernisáž výstavy díla Milana Knížáka (vpravo) si nenechala ujít ani starostka 
Ivana Řápková (vlevo).                                                                                     (foto: sk)

Autor hry M. Kopecký (vlevo) spolu s herci J. Smutnou a J. Hartlem.  (foto: sk)


