
V adventním čase 5. prosince 
navštívil Chomutov mimořádně vý-
znamný host, kardinál Miloslav Vlk 
(viz rozhovor na str. 2). Jeho pozvá-
ním a celým připraveným progra-
mem udělalo město v roce, kdy slaví 
400 let od vykoupení z poddanství, 
významný krok na cestě k povznese-
ní duchovních hodnot.

Odpoledne bylo ve znamení dvou 
velkých návratů. Díky odhalení 
pamětní desky v atriu Střediska kni-
hovnických a kulturních služeb se do 
obecného povědomí vrátil Balthazar 
Hostaunský, přední český jezuita (viz 
článek na str. 3), a do kostela svatého 

Ignáce pak úlomek lebeční kosti svaté-
ho Viktora, jednoho z patronů města. 
Ostatek svatého Viktora z Marseille, 
umučeného setníka římské legie, při-
vezl kardinál Miloslav Vlk z pražského 
arcibiskupství a s certifikátem pravos-
ti ho předal faráři z chomutovského 
děkanství Aloisi Hegerovi. Starostka 
Ivana Řápková zase nejvyššímu před-
staviteli římskokatolické církve věno-
vala symbolický klíč od města. Kar-
dinál Vlk přiznal, že v Chomutově už 
mnoho let nebyl, a tak ho vzhled his-
torického centra příjemně překvapil. 
V projevech i neformálních rozhovo-
rech vyzdvihl roli, kterou Chomutov 

Slovo starostky

Kardinál Vlk měl pro Chomutov jen slova chvály

e 2005  ročník VII .   zdarma do každé domácnosti

sehrál v procesu smíření mezi 
římskokatolickou a lutherskou 
církví, když si zde jejich vrcholní 
představitelé v roce 1999 vzájem-
ně symbolicky odpustili historické 
křivdy. Také několikrát ocenil snahu 
města o nápravu minulosti, o budo-
vání pozitivních hodnot, zejména 
patriotismu. Doslova řekl: „Vztah 
k městu, vztah k domovu, to jsou 
důležité hodnoty, které je zapotřebí 
obnovovat, budovat. Strom nemůže 
žít vyvrácen z kořenů, tím méně 
člověk. A to, co se zde dělá pro ob-
novu, pro návrat ke kořenům, je pro 
společnost velmi důležité.“

Kulturní a duchovní hodnoty 
byly povzneseny i tradičním roz-
svícením vánočního stromu na 
náměstí 1. máje. Zde arcibiskupa 
pražského, metropolitu a primase 
českého Miloslava Vlka a další hos-
ty, mezi nimiž byli i biskup Pavel 
Posád, emeritní biskup Josef Koukl 
a další čelní představitelé českých 
církví, přivítalo nejvíce poslucha-
čů, odhadem sedm až osm tisíc. 
Nejprve zde proběhla pohádková 
bitva mezi zlem vtěleným do čertů 
a dobrem zosobněným Mikulášem 
a anděly. Efektním počinem při-
tom bylo zejména spuštění anděla 
z městské věže, symbolizující jeho 
slétnutí z nebe.

Kardinál Miloslav Vlk potom 
přednesl zdravici, v jejímž závěru  
obyvatelům Chomutova popřál: „Ať 
se rozsvítí světlo ve vašich srdcích, 
světlo dobra a světlo lásky. Pak to 
budou pravé Vánoce.“ Jeho slova 
umocnilo rozsvícení vánoční vý-
zdoby a následný působivý ohňo-
stroj na temné obloze.                 (sk)
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Milí spoluobčané, 
i když se každoročně 
ujišťujeme, že tento 
rok se pokusíme 
prožít adventní čas 
v poklidném očeká-
vání Vánoc, přesto se 
většina z nás nako-
nec nedokáže opano-

vat a tráví čas před vánočními svátky 
gruntováním, pečením a nekonečným 
obíháním obchodů ve snaze nakoupit 
svým blízkým co nejkrásnější dárky. 
Co naplat, moderní člověk dneška již 
asi ani neumí žít jinak než rychle, 
hekticky a v neustálém napětí. O to 
vzácnější jsou pak chvíle, které nás 
alespoň na okamžik pozastaví, zpo-
malí a naplní nás slavnostní náladou. 
Takovým okamžikem pro mě a jistě 
i pro mnohé z Vás byla návštěva pana 
kardinála Vlka a litoměřických biskupů 
Posáda a Koukla v Chomutově. Snad to 
bylo tím, že k nám přijeli v předvečer 
svátku svatého Mikuláše, snad dů-
stojností a moudrostí, která z těchto 
vzácných mužů vyzařuje, ale pro mě 
se tentokrát večer, kdy se s Vámi setká-
vám při rozsvícení vánočního stromku 
na náměstí, stal obzvláště krásným. 
Nezapomenu na slova pana kardinála, 
kterými připomněl i naše čtyřsetleté 
výročí vykoupení z poddanství. Mluvil 
o každém z nás, o vnitřní svobodě, kte-
rá nám pomáhá v nekonečném boji se 
zlem. Mimochodem, kardinál Vlk svým 
životem dokázal, že člověk může být 
vnitřně svobodným dokonce i v pro-
středí nesvobody a totality a je tak 
živoucím příkladem pro nás všechny. 
Co dodat k jeho moudrým a laskavým 
slovům? Snad jen přání, aby pro Vás 
všechny byly nastávající dny vánoč-
ních svátků naplněny radostí, láskou 
a štěstím. To Vám ze srdce přeje Vaše 
Ivana Řápková

Zastupitelstvo města Chomutova na 
svém jednání 28. listopadu 2005 pro-
jednalo a schválilo návrh městského 
rozpočtu pro příští rok. Rozpočet byl 
schválen jako vyrovnaný, ve výdajích 
i příjmech ve výši 837 514 000 korun. 
Přijaté usnesení počítá i s variantou, 
že by nebyl schválen státní rozpočet 
České republiky. V tom případě by se 
pro 1. čtvrtletí roku 2006 hospodařilo 
podle rozpočtového provizoria, takže 
by bylo omezeno čerpání výdajů na 
7 procent měsíčně. Zároveň by v tom-
to období nebyly zahajovány žádné 
investiční akce.                                      (lm)

Zastupitelé schválili návrh 
rozpočtu na příští rok

Nábřežní zeď Chomutovky u zastáv-
ky MHD v Palackého ulici zdobí nová 
socha. Postava ženy zahalené do 
tuniky a držící misku s vodou sym-
bolizuje právě řeku Chomutovku. 
Jedná se o kopii klasicistní sochy 
z pálené keramiky, jejíž poničený 
originál je uložen ve statku Pavlínin 
dvoreček u Šumperka. „Předloha má 
uražené ruce, tak jsme se s restaurá-
tory dohodli, že kopii uděláme tak, 
aby mohla symbolizovat pramen 
Chomutovky,“ řekl městský archi-
tekt Jaroslav Pachner. Jak dodal, 
podobné čtyři sochy stály do 80. let 
minulého století na průčelí chomu-
tovského divadla. Spolu se svatým 
Janem a Vítem zdobí nábřeží už tři 
sochy a řada dalších dekorativních 
prvků.                           (text a foto: sk)  

Vedení Chomutova se již několik 
měsíců  intenzivně věnuje mož-
nostem zavedení vysokorychlost-
ního internetu pro občany města. 
„V současné době již existuje jasná 
koncepce rozvoje metropolitní sítě 
našeho města, která je součástí 
záměru zavádění širokopásmového 
internetu,“ mohl v minulých dnech 
oznámit významný posun místo-
starosta Chomutova Jan Řehák. 
„Tato koncepce je prvním krokem 
pro zpracování detailní projektové 
dokumentace, která je zároveň po-
vinnou přílohou k žádosti o dotační 
tituly z Evropské unie.“

                     (Pokračování na str. 2)

Vysokorychlostní internet:
přípravy se rozběhly

Je to pro Chomutov velká událost, 
protože si svých předků velice váží-
me. Jsou pro nás příkladem. Z jejich 
chyb se učíme a skutky, které se jim 
podařily, se snažíme následovat, 
řekla starostka Ivana Řápková při 
příležitosti předávání ostatků sv. 
Viktora, jež do Chomutova přivezl 
kardinál Miloslav Vlk.      (foto: hus)

V úterý 13. prosince byla kolau-
dována nová Centrální  vývařovna 
a stravovna v Bezručově ulici č. p. 
4512, v Merkuru. Této výjimečné udá-
losti  se zúčastnili představitelé města 
a zástupci provozovatele stravovny, 
Městského ústavu sociálních služeb 
Chomutov. Jeho ředitelka Alena Töl-
gová nešetřila chválou na adresu zři-
zovatele. „V Chomutově se v sociální 
oblasti věnuje pozornost a péče všem 
skupinám,“ prohlásila. „A protože 
mohu srovnávat s ostatními městy, 
tvrdím, že mnohem intenzivněji, než 
je tomu v jiných obcích.“

Poslední počin města tak bude 
mít pozitivní dopad na seniory 
a občany zdravotně handicapované 
a jak Tölgová zdůraznila, zejména 
se zvýší komfort bydlení a služeb 
v Domě s pečovatelskou službou 
Merkur. Jídelna má kapacitu padesát 
šest míst, vývařovna pak šest set 
jídel denně.

Nová provozovna přináší také or-
ganizační změny. S jejím otevřením 
budou zrušeny vývařovny a jídelny 
v Cihlářské a Blatenské ulici a pře-
stěhuje se sem Pečovatelská služba, 
dosud sídlící rovněž na Blatenské. „To 

pochopitelně bude mít pozitivní eko-
nomický dopad,“ připomněla Tölgová. 
„Takto ušetřené prostředky pak bude-
me moci investovat jinam, do zlepšení 
našich služeb v jiných oblastech.“

Závěrem ředitelka MÚSS dodala, 
že otevření nové vývařovny a stra-
vovny je jen jedním z řady realizo-
vaných projektů, který má zkvalitnit 
život klientů ústavu. Další je na řadě 
v příštím roce. „Na jaře zprovoz-
níme také v Merkuru nové středis-
ko osobní hygieny a velkou prá-
delnu, což myslím jeho obyvatelé 
přivítají.“                                      (lm)

Nová vývařovna v Merkuru přináší zvýšení komfortu bydlení a služeb

Město Chomutov připravilo ve spo-
lupráci se Správou sportovních za-
řízení pro čtenáře Chomutovských 
novin dárek – kupon pro jednu 
osobu na hodinu a půl saunová-
ní, za kterou návštěvník po předlo-
žení tohoto kuponu zaplatí pouze 
1 Kč. Platnost tohoto dárku je 
od 14. 12. 2005 do 31. 1. 2006.  
Provozní doba sauny v době vá-
nočních prázdnin je uveřejněna 
na str. 8., na měsíc leden vyjde 
v Chomutovských novinách dne 
4. 1. 2006.

HODINA A PÙL 

SAUNOVÁNÍ
PRO JEDNU OSOBU

ZA 1 KÈ
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Poslední jednání Zastupitel-Poslední jednání Zastupitel-
stva města stva města Chomutova v tomto 
roce se uskuteční v prostorách 
nové zasedací místnosti na sta-
robylé radnici dne 19. 12. 2005 19. 12. 2005 
od 14 hodinod 14 hodin.

(pokračování ze str. 1)
Přípravné práce na projektu zača-

ly v těchto dnech. Realizace zavádění 
internetu prostřednictvím metropo-
litní sítě by měla být velkou měrou 
spolufinancována právě z dotačních 
prostředků EU. Proces realizace je 
rozčleněn do několika etap o celkové 
délce pěti let. Město postupně protne 
páteřní rozvod optického kabelu, 
který zabezpečí dostatečnou kapa-
citu přenosu dat pro široký rozsah 
služeb. Operátoři tak budou moci 
nabídnout kromě spolehlivého rych-
lého internetového připojení další 
zajímavé služby z oblasti komuni-
kace, ochrany majetku atd. Součástí 
vznikající metropolitní sítě budou 

Vysokorychlostní internet: přípravy se rozběhly

Pestrý program připravil na sil-
vestrovský večer odbor školství 
a kultury (OŠaK) Městského úřadu 
Chomutov pro ty, kdo se rozhodnou 
strávit poslední minuty roku na 
náměstí 1. máje. Na své si přijdou 
příznivci dechovky i taneční hudby, 
ale i ti nejmenší. 

Stejně jako loni budou prostoru 
náměstí dominovat velkoplošné vy-
tápěné stany. „V těchto takzvaných 
párty stanech o rozměrech čtyřicet 
krát deset metrů je podium i taneční 
parket,“ vysvětluje Silvie Škubová, 
pracovnice OŠaK. „Program v nich 
zahájí už ve tři hodiny odpoled-
ne Dětská silvestrovská pohádka 
v podání herců Karlovarského hudeb-
ního divadla. Od půl páté pak bude 
vyhrávat Staročeská dechovka.“ 

V 18 hodin začne vystoupení hu-
debního idolu z přelomu 60. a 70. 
let Viktora Sodomy, po něm bude 
podium patřit Broňovi Radostovi 
a jeho Silvestrovské diskotéce. Proud 

reprodukované hudby bude přeru-
šen třikrát: ve 22 hodin hodinovým 
koncertem revivalové kapely New 
Age Of Smokie, půlnočním přípitkem 
a pochopitelně ohňostrojem. Ten však 
bude zahájen už v 19:30. „Rozhodli 
jsme se posunout ohňostroj do ve-
černích hodin hlavně proto, aby si ho 
mohly užít děti. Půlnoc je pro ty men-
ší přece jen už příliš pozdní čas. A na-
víc se ukázalo, že o půlnoční ohnivou 
show se lidi postarají sami, vlastními 
rachejtlemi a jinou zábavní pyrotech-
nikou,“ vysvětlila S. Škubová.   

„Jsem ráda, že si lidé zvykli lou-
čit se se starým rokem na náměstí 
svého města. Snažíme se proto při-
pravit jim takový program i zázemí, 
aby se jim tento způsob přivítání 
roku nového líbil,“ vyjádřila se 
k nadcházejícímu Silvestru starostka 
Chomutova Ivana Řápková, která se 
31. prosince na náměstí také chystá, 
aby popřála spoluobčanům úspěšný 
rok 2006.                                          (lm)

Silvestrovský ohňostroj bude už v půl osmé

Konec roku je obdobím bilanco-
vání. Ohlédnutí a zhodnocení patří 
i iniciativě vedení města zvané 
brífinky, oficiálně setkání s občany. 
Na nich zazněly stovky podnětů, 
a protože smyslem těchto setkání je 
problémy občanů řešit, jsou všechny 
pečlivě evidovány. Ze statistik tak 
mimo jiné vyplývá, že jedenácti le-
tošních brífinků se zúčastnilo téměř 
550 občanů a zaznělo na nich jen 
o něco méně podnětů - 528.

„Podněty dělíme podle témat, kte-
rých je asi čtyřicet,“ uvedla k tématu 
Jaroslava Suchánková, pracovnice 
oddělení úseku kontroly a stížnos-
tí MěÚ. Ta je zpracovává a posílá 
patřičným adresátům, tedy na od-
bory městského úřadu nebo vedení 
organizací městem zřizovaných. 
Z přehledů za roky 2004 a 2005 
tak vyplývá, jaké problémy občany 
města nejvíc pálí. Jasně dominu-
jí komunikace (chodníky i ulice) 
s 55 podněty, po nich následuje 
položka životní prostředí, která 
zahrnuje nepořádek i soužití s men-
šinami (39 podnětů). Přes třicet pod-
nětů se objevilo ještě u problémů 
s parkováním (32) a dopravním 
značením, provozem a přechody 
(rovněž 32). Zájem lidí vzbuzovala 
také bytová otázka (25 podnětů), 
městská hromadná doprava včetně 
zastávek (22) a práce městské poli-

cie (22). Milou odměnou všem, kteří 
se na setkání s občany podílí, jsou 
slova poděkování například za opra-
vený chodník na Benešově náměstí, 
přesunuté stání kontejnerů na odpad 
nebo za vysazení nové zeleně. 

O vybraných problémech in-
formovaly v pravidelné rubrice 
Chomutovské noviny. Od nového 
roku tuto rubriku vystřídá jiná, 
která vzešla jako podnět rovněž 
od občanů. „Jde o problematiku 
zanedbaných a chátrajících objektů 
ve městě. Lidé se pozastavují nad 
tím, jak město něco takového může 
dopustit. My s tím ale nemůžeme 
téměř nic dělat, protože jde vesměs 
o objekty v soukromém vlastnictví 
a vlastník je nezřídka nedostižný,“ 
vyjádřila se k chystané změně sta-
rostka Ivana Řápková. „Přitom jde 
leckdy o architektonicky zajímavé 
objekty. Chceme tedy touto formou 
čtenáře našich novin seznamovat 
s jejich historií a zároveň vysvětlit 
současnou situaci a naše možnosti 
v jednotlivých případech.“

Závěrem starostka zdůraznila, že 
podněty ze setkání s občany, jejich 
problémy i cesty, jak se je město sna-
ží řešit, budou mít na stránkách rad-
ničních novin pochopitelně dostatek 
prostoru i nadále, půjde jen o změnu 
formy - stálou rubriku nahradí články 
o konkrétních problémech.            (lm)

Ze setkání s občany vzešly stovky podnětů

také internetové kiosky, zdarma pří-
stupné široké veřejnosti.

Chomutov se jako jedno z mála 
měst v České republice zapojilo do 
rozvoje širokopásmového internetu 
po vzoru ostatních evropských měst. 
„Vedení města usiluje o všestranný 
rozvoj města a jeho občanů. Zavádění 
širokopásmového internetu do do-
mácností je celosvětově podporova-
ným trendem, otevírající dveře širo-
kým možnostem v oblasti vzdělávání, 
zábavy, komunikace, informovanosti 
i zaměstnávání. Chceme využít na-
bídky EU a zpřístupnit známé i zatím 
netušené možnosti připojení k vyso-
korychlostnímu internetu občanům 
města,“ zakončil Řehák.                  (lm)

Prostor mezi Okresním soudem 
a objektem stávajícího sídla Policie 
České republiky vyplňuje park, kte-
rý je nyní podle projektu architekta 
Michala Gabriela a zahradní archi-
tektky Grünerové opět upravován. 
Původní parkové úpravy zde začaly 
vznikat po zrušení městského hřbi-
tova a po výstavbě Okresního sou-
du a Okresního hejtmanství po roce 
1874. Tato významná veřejná měst-
ská budova spolu s parkem vznikla 
na místě  kostela svatého Wolfganga 
a hřbitova, založeného již v první 
polovině 15. století. Samotný kostel 
byl postaven na místě starší kaple 
v roce 1542. Pohřbívalo se zde až 
do roku 1859, kdy byl kostel zbořen 
a hřbitov přenesen na dnešní místo 
ve Spořické ulici. Po výstavbě sou-
du se do úprav tohoto prostranství 
zapojil výstavbou Alžbětina  domu 
č.p. 403  (městského chorobince) 
významný pražský architekt Josef 
Zasche (1871 – 1957). V letech 1889 

až 1892 vystudoval Akademii ve 
Vídni u profesora Karla Hasenaue-
ra. V Praze se uvedl projektem 
bubenečské vily sochaře Karla 
Wilferta. V letech 1906 až 1908 tu 
projektoval dům U tří jezdců, Palác 
železářské společnosti, Vídeňského 

bankovního spolku na Václavském 
náměstí a dům Asekuračního spol-
ku cukrovarnického průmyslu.  
V Chomutově pro Mannesmannovy  
závody realizoval na Vinohradech 
dělnickou kolonii rodinných dom-
ků a pro město Chomutov takzvaný 
Alžbětin dům - pozdější nemocnici, 
polikliniku a dnes sídlo Policie ČR. 
Stavba byla realizována v letech 
1911 až 1913. Podíleli se na ní také 
chomutovští stavitelé Daut, John 
a Rädler. Před touto budovou bý-
vala téměř palácová zahrada, která 
se dočká plánované úpravy i zají-
mavého mezinárodního projektu 
botanické zahrady – krušnohorské 
louky. Léta, kdy Alžbětin dům na-
proti parku sloužil zdravotnictví 
a nyní policii, ho značně pozna-
menala a tak v současnosti volá po 
nutné rekonstrukci. Pokud objekt 
podle předpokladů opustí policie, 
bude nutné najít pro tuto stavbu 
odpovídající využití.                    (jp)

Chomutov včera a dnes - budova bývalé polikliniky a park před ní

Téměř každý člověk považuje 
bydlení za jednu z nejdůležitěj-
ších věcí ve svém životě. Nejde 
přeci jen o střechu nad hlavou, ale 
o skutečný domov, o místo, kde se 
chci cítit bezpečně, kde se narodí 
mé děti, kam se rád vracím každý 
večer po práci nebo z dalekých cest. 
V posledních letech měla velká část 
občanů našeho města možnost kou-
pit byty, ve kterých po léta žili jako 
nájemníci. Zajímavé je, že za celá ta 
léta nevyužili nájemníci možnost 
vytvořit družstvo, které by od města 
odkoupilo nejen byty, v nichž bydlí 
členové družstva, ale i byty těch, 
kteří o koupi bytu nemají zájem. 
Naopak ve všech případech šli ná-
jemníci cestou vzniku společenství 
vlastníků jednotek, které je tvořeno 
jednotlivými vlastníky bytů. Tak se 
stalo, že skoro v každém domě zů-
stalo pár bytů, v nichž žili nájemní-
ci města. Tyto byty však Chomutov 
také postupně odprodává a někdy 
je bohužel získávají lidé, kteří do 
nich nastěhují různé nepřizpůsobi-
vé živly z Prahy či Kladna, jen aby 
získali jejich původní byty. Obvykle 
tím pro dosavadní vlastníky bytů 
nastává peklo: ničení společného 

majetku, hluk do pozdních nočních 
hodin, zničené zámky vchodových 
dveří, vykradené sklepy… Dnes mož-
ná členové SVJ litují, že tehdy před 
lety nekoupili od města všechny 
byty v domě, ale nyní už zbývá jen 
neúnavně volat městskou policii 
a bát se o společný majetek. Sko-
ro by se zdálo, že je lepší bydlet 
v domě, kde zatím všechny byty 
patří městu. Ale ani to není bez 
chyb. Tyto domy jsou často v dost 
špatném stavu, potřebují nové stře-
chy, zateplené fasády, lepší okna, 
bezpečné výtahy a spousty dalších 
věcí. Město by rádo postupně dalo 
své domy do pořádku, ale ztěžují 
mu to sami jeho nájemníci. Jak najít 
na všechny opravy dost peněz, když 
jen za poslední rok dluží nájemníci 
městu přes osm a půl milionu korun. 
Celkové dluhy na nájemném se již 
vyšplhaly do astronomické výše sto 
padesáti milionů! ! ! Není se co divit, 
že opravy probíhají pomaleji, než by 
si nájemníci i lidé ve vedení města 
přáli. Aby naše byty, ty ve společen-
ství vlastníků i ty městské, mohly 
být skutečným domovem, ve kterém 
se budeme dobře cítit, musíme najít 
cesty, jak výše popsané problémy 
řešit. Vedení města se proto chystá 
se na problematiku bydlení v příš-
tím roce více zaměřit, dokonce by 
se měl konat jakýsi den otevřených 
dveří na radnici, který bude zaměřen 
na sběr informací a podnětů od ob-
čanů. Pro lepší život našich občanů 
se totiž musí najít způsob, jak jejich 
problémy s bydlením řešit. Jinak se 
z Chomutova brzy stane Bronx, kde 
se bude dobře žít leda špinavým 
povalečům.                                   (pama)

Zamyšlení: bydleníčko, bydlení…

Chomutovští radní se rozhodli 
učinit vstřícný krok vůči  dlužní-
kům. Na svém zasedání rozhodli, 
že město jim za určitých podmínek 
promine povinnost úhrady příslu-
šenství pohledávek vzniklých opož-
děnými platbami, takzvané penále. 
Jedná se o prominutí poplatků z pro-

dlení v plné výši v těch případech, 
kdy dlužník zaplatí, případně do-
platí celý svůj dluh, který vznikl do 
30. listopadu tohoto roku, a to v ob-
dobí od 1. ledna do 30. června 2006. 
Podmínkou je, že u něj k tomuto 
datu nebude evidován žádný další 
dluh. Prominutí penále se týká dlu-

hů souvisejících s užíváním obec-
ních bytů  a s pronájmy nebytových 
prostor i dluhů na pohledávkách, 
které městu vznikly při výkonu sa-
mosprávné činnosti.

Při vyhlášení amnestie je třeba 
oddělit pohledávky vzniklé ze sa-
mosprávy a pohledávky vzniklé 
z výkonu státní správy. Zatímco 
u pohledávek plynoucích ze samo-
správy lze hromadně udělit „milost“ 
na jejich příslušenství, u pohledávek 
plynoucích  z výkonu státní správy 
je prominutí individuálním správ-
ním aktem, na které je třeba vydat 
rozhodnutí.                                      (lm)

Šance pro dlužníky: amnestie na penále

Při příležitosti návštěvy Chomu-
tova si kardinál Miloslav Vlk našel 
čas na rozhovor pro Chomutovské 
noviny.
Přijel jste do Chomutova v čase Přijel jste do Chomutova v čase 
adventu, který většina lidí prožívá adventu, který většina lidí prožívá 
spíše jako čas chvatu předvánoč-spíše jako čas chvatu předvánoč-
ních příprav. Na co by lidé i přes ních příprav. Na co by lidé i přes 
uspěchanost naší doby neměli uspěchanost naší doby neměli 
v adventní dny zapomínat?v adventní dny zapomínat?
„Je pravda, že advent nebyl v minu-
losti obklopen různými zvyky, které 
by udržely více v paměti tento čas 
– jedině časné ranní mše, roráty… 
Lidé, kteří nemají tak úzký kontakt 
s církví a neprožívají to bohatství 
četby ze Starého zákona při boho-
službách, nemají nic vnějšího, čeho 
by se chopili… Ještě tak trochu se 
rozšiřuje zvyk zapalovat advent-
ní věnec se čtyřmi svícemi, které 
připomínají čtyři adventní neděle 
- délku  adventní doby. Advent je li-
turgická doba s náboženským obsa-
hem, je těžké lidem, kteří nesdílejí 
tyto hodnoty, z ní něco připomínat. 
Rozsáhlé nákupy, dárkové akce je 
zcela zahlcují.“
Naše město bylo dlouhá desetiletí Naše město bylo dlouhá desetiletí 
vnímáno jen jako ošklivé průmys-vnímáno jen jako ošklivé průmys-
lové město na okraji důlních jam. lové město na okraji důlních jam. 
Jaký je Váš dnešní pocit z Chomu-Jaký je Váš dnešní pocit z Chomu-
tova?tova?
„Můj dnešní pocit z Chomutova 
byl velmi pozitivní, nejen krásné 
náměstí, ale viděl jsem, že je  to 
město, které má silné kulturní cí-
tění, obnova části gotického chrá-
mu  německých rytířů, muzeum, 
radnice… to vše jsou místa, která 
o tom mluví.“
Dnes jste v areálu bývalého jezuit-Dnes jste v areálu bývalého jezuit-
ského kláštera odhalil pamětní des-ského kláštera odhalil pamětní des-
ku Balthazaru Hostaunskému. Čím ku Balthazaru Hostaunskému. Čím 
může podle Vás být tato osobnost může podle Vás být tato osobnost 
vzorem pro dnešního člověka?vzorem pro dnešního člověka?
„Byl to jezuitský kněz, který byl člo-
věkem kultury a vzdělání. On může 
být dnes mladým lidem vzorem 
v tom, že je třeba neklouzat jen po 
povrchu vědomostí, ale jít na hlu-
binu, studovat. Pak se nenecháme 
„vláčet“ každou nedokázanou myš-
lenkou nebo jen tím, co se říká, aniž 

je to podloženo fakty, nebudeme 
přijímat jen pouhé domněnky a vý-
mysly, ale půjdeme na kořen věcí.“
Patronem Chomutova je svatý Viktor, Patronem Chomutova je svatý Viktor, 
jehož ostatky jste nám dnes přivezl jehož ostatky jste nám dnes přivezl 
jako dar. Byli bychom rádi, kdyby se jako dar. Byli bychom rádi, kdyby se 
nám podařilo znovu obnovit kult to-nám podařilo znovu obnovit kult to-
hoto světce v Chomutově. Čím jsou hoto světce v Chomutově. Čím jsou 
patronové svým městům?patronové svým městům?
„Patronové jsou pro města jejich 
ochránci, jako je svatý Václav 

ochráncem, hlavním patronem na-
šeho národa. V tom smyslu je i svatý 
Viktor vaším ochráncem.“ 
Dostáváte vánoční dárky? Máte ně-Dostáváte vánoční dárky? Máte ně-
jaké tajné přání, co byste rád nalezl jaké tajné přání, co byste rád nalezl 
pod letošním vánočním stromkem?pod letošním vánočním stromkem?
„Mám přání, ale to je nesplnitelné: 
rád bych pod stromečkem našel 
velký „balíček času“, se kterým bych 
si mohl dělat, co chci. Jiné věci ani 
nepotřebuji…“                             (pama)

Kardinál Vlk: Přeji si velký balíček času

Upozorňujeme inzerenty, zá-
jemce o inzerci a spolupracovníky 
a návštěvníky redakce, že Chomu-
tovské noviny změnily v rámci 
staré radnice působiště. Nově sídlí 
v kanceláři č. 46, která se nachází 
ve spojovací chodbě mezi dvěma 
trakty radnice. Lepší přístup je od 
vchodu z náměstí 1. máje.



CHN středa 14. 12. 2005  KULTURA   strana 3

DIVADLODIVADLO
• 14. 12. DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA. 14. 12. DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA. Slavnostní premiéra hry Milana 

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

ul. od 9.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 14. 12.14. 12. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 16. 12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ COUNTRY BÁL SE SKUPINOU ALBUM. 16. 12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ COUNTRY BÁL SE SKUPINOU ALBUM. Host skupina Nice 

Trouble, taneční skupina Calypso, vystoupení s lasem a pistolemi. Kulturní dům 
na Zahradní od 20.00 hosdin.

• 30. 12.30. 12. SILVESTROVSKÝ VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.  SILVESTROVSKÝ VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní 
dům na Zahradní od 18.00 hodin.

• 31. 12. 31. 12. SILVESTR 2005 ANEB NEUVĚŘITELNĚ ŠTĚDRÁ NOC. SILVESTR 2005 ANEB NEUVĚŘITELNĚ ŠTĚDRÁ NOC. Měst. div. od 20.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 15. 12. JAROMÍR NOHAVICA. 15. 12. JAROMÍR NOHAVICA. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 18. 12. VÁNOČNÍ TRADICE – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY. 18. 12. VÁNOČNÍ TRADICE – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY. Kvarteto pěveckých sólis-

tů, sborů ÚČPS a Festivalového orchestru P. Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 18. 12. ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT.18. 12. ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT. Loutna Česká, host Naďa Konvalinková. 

Galerie Lurago od 15.00 hodin, kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin.
• 21. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LADI KERNDLA.21. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LADI KERNDLA. Doprovází Big Band Zdeňka Tölga 

SKKS Chomutov. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 22. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ. 22. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ. Klavírní doprovod Petr Malásek. Městské 

divadlo od 19.00 hodin.
• 22. 12. HAPPY SMILE + V.I.S. 22. 12. HAPPY SMILE + V.I.S. Koncert pěveckých sborů. Kostel sv. Ignáce od 18.00 hodin.
• 24. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY. 24. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY. Kostel sv. Ignáce od půlnoci.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KATEDRÁLY - LADISLAV CHABR. KATEDRÁLY - LADISLAV CHABR. Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 12.
• VÁNOCE V MUZEU.VÁNOCE V MUZEU. Výstava betlémů v muzeu na radnici potrvá do 8. 1. 2006.
• VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA. VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA. Galerie 

Na schodech v SKKS do 31. 12.
• HISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKY. HISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKY. Areál muzea na Palackého ulici, výstava potr-

vá do 30. 12.
• CVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDA.CVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDA. Galerie Špejchar, vernisáž 14. 12., výstava potrvá 

do 28. 1. 2006.
• VESMÍR A MY.VESMÍR A MY. Práce žáků ZŠ Na Příkopech ve výstavní síni knihovny SKKS na 

Palackého ul., výstava potrvá do 31. 12.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak) Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak) 
            15. 12.15. 12.     40 LET PANIC 40 LET PANIC – komedie, USA.
 16.16. –    17. 12.17. 12.     JESKYNĚ JESKYNĚ – akční horor, USA. 
 22.22. – 23. 12.23. 12.     ŠÍLENÍ ŠÍLENÍ – filosofický horor, ČR.
 29.29. – 30. 12.30. 12.     HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR – rodinný film, USA. Od 17.00 hodin.

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak)
                        14. 12.14. 12.     JESKYNĚ JESKYNĚ – akční horor, USA.
                        15. 12.15. 12.     ART KINO: MARIINI MILENCI ART KINO: MARIINI MILENCI – milostné drama, USA. Od 19.30 hodin.
 16.16. –    17. 12.17. 12.     TĚŽKÁ VÁHA TĚŽKÁ VÁHA – životopisné drama, USA. 
                          18. 12.18. 12.     WALLACE&GROMIT – PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA WALLACE&GROMIT – PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA – rodinná komedie, USA.
  19.19.  –  20. 12.20. 12.     KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ – komedie, dobrodružný, fantasy thriller, USA, ČR.
 20.20. – 21. 12.21. 12.     ANDĚL PÁNĚ ANDĚL PÁNĚ – rodinná pohádka, ČR. Od 17.00 hodin.
 21.21. – 22. 12.22. 12.     LÁSKA NA INZERÁT LÁSKA NA INZERÁT – romantická komedie, USA. 
                        23. 12.23. 12.     VALIANT VALIANT – animovaná dobrodružná rodinná komedie, USA.
 25.25. – 26. 12.26. 12.     ŠÍLENÍ ŠÍLENÍ – filosofický horor, ČR.
    27.27. – 28. 12.28. 12.     PANENSTVÍ NA OBTÍŽ PANENSTVÍ NA OBTÍŽ – komedie, Norsko, Švédsko.
 29.29. – 30. 12.30. 12.     HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ – komedie, ČR.
        1.1. –        4. 12.4. 12.     HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR – rodinný film, USA. Od 17.00 hodin.

Už třetím rokem pořádá Středisko 
knihovnických a kulturních služeb na 
Palackého ulici v předvánočním čase 
adventní koncerty. Letošní poslední, 
čtvrtý proběhne v neděli 18. prosin-
ce, kdy se divákům představí vokálně 
– instrumentální soubor Loutna česká 
a s pásmem povídek a básniček také 
herečka Naďa Konvalinková. Jejich 
první společné vystoupení se usku-
teční netradičně od 15 hodin v ga-
lerii Lurago, druhé pak od 17 hodin 
v kostele sv. Ignáce. Na snímku 
z 2. adventního koncertu je smíšený 
pěvecký sbor Hlahol, jehož vystoupe-
ní doplnil komorní orchestr Základní 
umělecké školy T. G. Masaryka. Kla-
sické skladby starých mistrů a blok 
českých koled si vychutnalo 162 pla-
tících diváků. „Moc nás to těší. Lidé si 
zvykli vždy v neděli večer do kostela 
chodit a zklidnit se tu po náročném 
týdnu,“ komentovala stoupající ná-
vštěvnost pracovnice SKKS Helena 
Čermáková.                    (text a foto: sk) 

Chodit na adventní koncerty si lidé už zvykli

V pondělí 5. prosince odhalil 
v atriu bývalé jezuitské koleje 
v Chomutově český primas Miloslav 
kardinál Vlk spolu se starostkou 
Ivanou Řápkovou pamětní desku 
Balthazaru Hostaunskému. Mnozí 
se ptali, kdo je ten muž a jak je jeho 
jméno spjato právě s Chomutovem. 

Není se čemu divit, neboť sítem 
české obrozenecké čistky prošel 
jen málokterý jezuita. Většina bratří 
Tovaryšstva Ježíšova byla několika 
českými horlivci označena za zpá-
tečníky a násilné příznivce rekatoli-
zace, a tak od devatenáctého století 
upadali mnozí významní jezuité do 
nekonečných hlubin zapomnění. 
Mezi nimi i rodák z Horšovského 
Týna, vlastenec a významný český 
vědec Hostaunský. Tento jezuita 
a absolvent teologie a filozofie na 
římské papežské univerzitě zasvětil 
takřka celý svůj život vzdělávání 
mladých lidí. Působil v několika 
jezuitských kolejích, například 
v Polsku či v Praze, byl spoluzakla-
datelem koleje v Jindřichově Hradci. 
Jeho jméno je spojeno i s historic-
kými kořeny univerzit v Olomouci 
a v Trnavě. Oborem jeho výuky 
byly latina, řečtina a teologie. Jeho 
význam však spočívá i v tom, jak 
důrazně se zasazoval o to, aby je-
zuité v Čechách kázali česky a ne 
latinsky či německy. Byl přesvědčen, 
že řád, jehož byl sám členem, může 
českému národu mnohé přinést, 

Z hlubin zapomnění vyzdvižen Balthazar Hostaunský
ale jen za předpokladu, že dokáže 
najít k českému národu svou cestu 
i skrze jazyk. Předpoklad Balthazara 
Hostaunského se naplnil, jezuité se 
v naší zemi stali opravdu zárukou 
vynikajícího vzdělání, čehož dů-
kazem je i jezuitské gymnázium 
v Chomutově. Do našeho města se 
Hostaunský uchýlil na konci svého 
života, když byl již dost nemocen. 
Přesto chtěl stát u zrodu nové jezu-

itské koleje. Roku 1600 zde Bathazar 
Hostaunský zemřel a byl pochován 
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 

Odhalením pamětní desky tomu-
to významnému muži českých dějin 
16. století byl Hostaunský „společ-
ně vytržen z propasti zapomnění 
a navrácen živé paměti“, jak řekla 
minulé pondělí starostka Ivana 
Řápková před významnými hosty 
a obyvateli Chomutova.         (pama)

Poslední dny roku jsou výjimečné. 
Tomu se přizpůsobila i nabídka cho-
mutovských kin, která budou promí-
tat některé filmové lahůdky.

„Myslím, že nejlákavější bude 
chomutovská premiéra třetího dílu 
o dobrodružstvích malého čaroděje 
a jeho přátel – Harry Potter a ohnivý 
pohár,“ míní Věra Flašková, jednatelka 
Správy kulturních zařízení Chomutov, 
která kina ve městě provozuje. „Své 
diváky si jistě najde i nová česká fil-
mová pohádka Anděl Páně, plná laska-
vého humoru a známých herců.“

Ze zahraničních filmů stojí ne-
sporně za zmínku rodinná kome-
die Valiant, vytvořená počítačovou 
animací a popisující dobrodružství 

Závěr roku v chomutovských kinech
podle rčení To nejlepší nakonec

holuba, který se zapojil do světové 
války. „Dospívajícím je zase určena 
komedie Panenství na obtíž, pro ná-
ročnější je zase připravena premié-
ra nového filmu Jana Švankmajera 
rovněž s hvězdným obsazením, na 
své si přijdou jako vždy příznivci 
hororů, zkrátka snažili jsme se na 
závěr roku připravit pro každého 
něco, v duchu rčení To nejlepší na-
konec,“ uzavřela svou pozvánku do 
kina V. Flašková. „Věřím,“ dodala na 
závěr, „že v příštím roce bude naše 
nabídka tak pestrá, aby si v ní každý 
našel to své.“ 

Podrobný program chomutov-
ských kin do konce roku naleznete 
na této straně vlevo nahoře.       (lm)

Strávit přelom roku lze i v měst-
ském divadle. Jak naznačuje pra-
covnice Správy kulturních zařízení 
Marie Hipská, bude prý „jejich“ sil-
vestrovský večer stát za to.

„Nazvali jsme ho Silvestr aneb 
Neuvěřitelně štědrá noc,“ prozradila 
Hipská. „Pro jeho účastníky připra-
víme drobné dárky, občerstvení 
zdarma, soutěže o zajímavé ceny, 
bohatou tombolu, ochutnávky vín. 
Kromě hudby k tanci na sále bude ve 
Sklípku opět vyhrávat cimbálovka, 
zkrátka každý si jistě najde své.“

Organizátoři akce vycházeli z to-
ho, že je lepší peníze vynaložit spíš 
na ceny do tomboly a občerstvení 
pro lidi než na honoráře hvězdám, 
které bývají právě na Silvestra 
značně „vyšroubované“. „Navíc když 
přijede nějaká celebrita, lidé se sou-
středí na ní a jsou pasivní,“ dodala 
M. Hipská. „My naopak chceme, aby 
se bavili sami. Loni jsme se přesvěd-
čili, že to dokážou. A proto věříme, 
že rozloučení se starým rokem se 
u nás vydaří.“ Silvestr v divadle za-
číná ve 20 hodin a vstupné činí 190 
korun.                                                (lm)

Silvestr v divadle

Na svém listopadovém jednání zastu-
pitelé vybrali logo Chomutova. Jde 
o grafický symbol města, který bude 
používán při různých příležitostech 
na veřejnosti. Nejzdařilejší byl podle 
názoru zastupitelů návrh klášterec-
ké firmy MALFOS (vpravo). Na návrh 
radních byla oceněna také práce 
Davida Pohořalého, sedmnáctiletého 
studenta z Chomutova. Ta je sice na 
logo příliš složitá, ale hodnotitelé 
ocenili její nápaditost a výtvarnou 
úroveň.                                               (lm)

na námìstí 1. máje

MÌSTO CHOMUTOV                 vás srdeènì zve na

od 15.00 hodin

3311.. 1122..

do velkoplošného vytápìného stanu
Program:
15.00 – 16.00  JAK SE ZAHRÁDKOVI TÌŠILI NA SILVESTRA – pohádka 

pro dìti v podání Karlovarského hudebního divadla
16.30 – 17.30  SILVESTROVSKÉ RYTMY STAROÈESKÉ DECHOVKY
18.00 – 19.00  VIKTOR SODOMA
19:00  SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA BRONI RADOSTY 

pro mladou, støední i starší generaci
19:30  OHÒOSTROJ 
22.00 – 23.00  NEW AGE OF SMOKIE – chomutovská revivalová skupina 
23.00 – 02.00  JEDEME DO FINÁLE ROKU 2005 

– DISKOTÉKA BRONI RADOSTY

Zmìna programu vyhrazena!

PARTNEØI AKCE

Stánky s obèerstvením zajištìny!

Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o.

PhDr. Marie Zlámalová PhDr. Marie Zlámalová je zaslou-
žilou pedagožkou, která většinu své-
ho profesního života působila jako 
profesorka češtiny a francouzštiny 
na chomutovském gymnáziu. Je ne-
únavnou propagátorkou francouz-
ské kultury u nás, spolupracovala 
s Alliance Française, byla členkou 

redakční rady časopisu Cizí jazyky 
ve škole. Také pořádala přednášky 
a výstavy, připravovala své studen-
ty do různých soutěží, publikovala 
v místních tiskovinách o umělec-
kých památkách. Marie Zlámalová 
je nestorem všech chomutovských 
francouzštinářů.                       (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Nestor místních francouzštinářů

Srdečně vás zveme na

MATURITNÍ PLES
Chomutovského soukromého gymná zia,  S .R .O . ,

který se koná 

21. ledna 2006 od 20:00 hodin

v Městském divadle

K tanci hraje Big Band Zdeňka Tölga s 

Laďou KerndlemLaďou Kerndlem
a skupina 

READY KIRKENREADY KIRKEN
BOHATÁ TOMBOLA!!!

Vstupenky od 130 do 180 Kč v prodeji v budově soukromé-
ho gymnázia ve Školní 1251 a v předprodeji v Městském 
divadle.

inzerce


