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TJ Chomutov Mezihoří,
provozovatel SKIAREÁLU
děkuje za přízeň 
svým návštěvníkům 
a obchodním partnerům 
a přeje všem lyžařům 
pohodové léto.

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ

www.tjmezihori.cz

Další z řady projektů, který při-
nese mimo jiné větší dostupnost in-
formací na internetu pro občany, se 
blíží naplnění. Jde o projekt Přístup 
občanů k informacím veřejné sprá-
vy prostřednictvím širokopásmo-
vého internetu, do něhož se město 
Chomutov zapojilo na počátku 
loňského roku. Jak uvedla projek-
tová manažerka městského úřadu 
Alexandra Zdeňková, z celkových 
nákladů kolem 5 200 000 korun 
pokryjí tři čtvrtiny dotace ze zdro-
jů Evropské unie, z programu SROP 
(Společný regionální operační pro-
gram), zbytek vynaloží město.  

„Projekt se zaměřuje třemi smě-
ry, hlavní úlohu zde představuje 
Geografický informační systém 
(GIS), který má na Chomutovsku 
k dispozici na vlastní síti dosud 
pouze náš městský úřad,“ přibli-
žuje podstatu záměru A. Zdeň-
ková. „První rovina řeší rozšíření 
systému pro potřeby jednotlivých 
odborů úřadu.“

Druhá část je zajímavá přede-
vším pro sousední obce. Systém 
budou moci používat jejich sta-
rostové, protože byl přetransfor-
mován do dat tak, aby byla pří-
stupná i představitelům místních 

Slovo starostky

Přínos pro úřad, okolní obce i veřejnost

5. dubna 2006  ročník VII I .   zdarma do každé domácnosti

Chomutov a Jirkov zve na jednání o zlepšení kvality ovzduší... /str. 2/   Odborníci debatovali nejen o průtahové 
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samospráv na Chomutovsku.  
„Myslíme i na naše sousedy, je 
nám jasné, že pořízení systému 
GIS je nákladné a v rozpočtech 
menších obcí na to není dost 
prostředků,“ řekla starostka Iva-
na Řápková. „Nyní tedy obecním 
úřadům zpřístupníme systém 
náš. Věřím, že jeho využívání 
bude pro vedení obcí přínosem 
při jejich rozhodování a při ří-
zení obcí.“

GIS pracuje s geografickou po-
lohou objektů (strom, dům, řeka, 
dům) a s negrafickou informací 
o nich, přičemž umožňuje ná-
sledně řešit vztahy mezi těmito 
informacemi. Například: Na jaké 
parcele se nalézá dům? Co je to 
za památný strom? A také, jak 
daleko se nachází tento památný 
strom od tohoto domu.

Třetí cílovou skupinou pro-
jektu je veřejnost. Pro občany 
budou k dispozici dvě veřejně 
přístupná místa pro internet. 
„Tyto infokiosky budou v budo-
vě městského úřadu na Zborov-
ské ulici a na Husově náměstí,“ 
doplňuje Zdeňková. „Zájemci 
z řad veřejnosti tu budou moci 
surfovat po internetu a vyhle-
dat si řadu informací, a to nejen 
v úřední dny, ale každý  všední 
den. Přístup na internet v těchto 
infokioscích bude bezplatný.“

Kromě informací na internetu 
běžně dostupných bude postup-
ně ve zjednodušené verzi zpří-
stupněn i Geografický informač-
ní systém. Slavnostní spuštění 
projektu bylo naplánováno na 
4. duben.                                 (lm) 
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S neobvyklou aktivitou, podle 
starostky Chomutova Ivany Řápkové 
hodnou uznání a úcty, se na ni ob-
rátili v minulých dnech dva občané 
města, Miroslav Zeman a Heinz Lux. 
„Tito pánové mě  oslovili s tím, že 
mají návrh, jak se pokusit zachránit 
chomutovské pekárny,“ líčí záležitost 
starostka. „Protože to bylo těsně před 

zasedáním zastupitelstva města, byla 
jsem v časové tísni, jednání se tedy 
ujal kolega místostarosta Jan Řehák.“

Výsledkem tohoto jednání byla 
nakonec dohoda o bezúplatném pře-
vodu devíti kusů akcií z vlastnictví 
obou mužů, bývalých zaměstnanců 
pekárny, do vlastnictví města Cho-
mutova.

Zastupitelé následně tento převod 
akcií v nominální hodnotě 1 000 Kč
za kus schválili. „Přestože počet 
akcií je symbolický, umožní městu 
zúčastňovat se valných hromad 
společnosti, zejména té, která pro-
běhne první dubnový čtvrtek. Na ní 
se má rozhodovat o osudu Pekárny 
Chomutov. Ta je podle účetních sta-
tistik na rozdíl od jiných součástí 
holdingu zisková a město má zájem 
na udržení jejího provozu, hlavně 
proto, že se jedná o významného 
zaměstnavatele,“ zdůraznil mís-
tostarosta Řehák. 

„Kromě zachování pracovních míst 
jde o to, že výrobky zdejší pekárny, 
zejména chléb, jsou velmi kvalitní 
a mezi spotřebiteli oblíbené,“ podo-
tkla starostka Řápková. „Občané se 
nás ptají, zda můžeme pro zachování 
tohoto provozu něco udělat. Situace 
je bohužel taková, že i když se město 
stane vlastníkem několika akcií, ne-
znamená to, že by mohlo zásadním 
způsobem ovlivňovat vývoj akciové 
společnosti, minimálně však budeme 
u zdroje informací.“ Závěrem doda-
la, že o všem, co se představitelé 
města dozví, budou občany informo-
vat.                                                         (lm)

Převod akcií pekáren na město je záslužným občanským gestem

Reprezentační ples města Chomutova byl už tradiční tečkou za plesovou 
sezonou. Byl o něj stejně jako v minulých letech  mimořádný zájem. A ti, 
kteří se plesu zúčastnili, rozhodně nelitovali. Kromě kvalitní hudby k tanci 
v podání orchestru Josefa Hlavsy se návštěvníkům představila řada hostů, 
například zpěvačka Marcela Holanová či skupina Katapult. Největší úspěch 
zaznamenalo pěvecké těleso 4Tet s protagonistou Jiřím Kornem. I starostku 
Chomutova Ivanu Řápkovou lze s trochou nadsázky považovat za účinkují-
cí, protože tuto významnou společenskou událost zahájila prvním tancem. 
V zákulisí pak oba společně zapózovali fotografům.         (text: lm, foto: koc)

V polovině března odstranili pra-
covníci Technických služeb města 
Chomutova šest okrasných třešní 
sakur ve spodní části Blatenské 
ulice (na snímku v akci pracovníci 
úseku veřejné zeleně). Jde o sou-
část plánované rekonstrukce této 
části komunikace. Ta sice začne 
až v létě, ale stromy, přestože 
poškozené stářím, lze kácet pouze 
v období vegetačního klidu, které 
trvalo do konce března. Kromě sta-
vebních úprav komunikace, které 
zahrnují úpravy chodníků včetně 
bezbariérových prvků, obměnu 
svítidel veřejného osvětlení či vy-
rovnání převýšení terénu v místě 
bývalého železničního přejezdu, 
bude v rámci rekonstrukce vysa-
zeno jednadvacet nových stromů, 
rovněž půjde o sakury. V minulosti 
byly pro tuto ulici, od konce 19. do 
poloviny 20. století jednu z nejvý-
stavnějších ve městě, aleje stromů 
typické.                 (text: lm, foto sk)

Vážení spoluob-
čané, minulý týden 
si naši učitelé připo-
mněli den narození 
Jana Amose Komen-
ského, který se v naší 
zemi tradičně slaví 
jako Den učitelů. Je 
asi příznačné pro 

tuto dobu, že kromě učitelů samot-
ných si na jejich svátek málokdo 
vzpomněl. V minulých týdnech jsem 
si díky kurzu, při kterém jsem cho-
mutovské středoškoláky seznamovala 
s problematikou obecní samosprávy, 
uvědomila, jak těžké je postavit se tře-
ba před třicet kluků a děvčat a pokusit 
se je něco naučit. Pochopila jsem, jak 
těžké je získat jejich pozornost a za-
ujmout je pro téma, které se jim může 
zdát nudné. Dnešní děti si bohužel 
někdy moc neuvědomují, jak důležité 
je pro ně vzdělání a jak významně 
může změnit jejich budoucí životy. 
Komenského názor, že vzdělání je 
zapálenou pochodní, která osvětluje 
temná zákoutí nevědomosti a kterou 
musí učitel předat svým žákům, je po-
řád stejně aktuální. Jen to předávání 
znalostí a dovedností je dnes možná 
mnohem těžší než v dobách Jana Amo-
se. Učitelé musí umět vzbudit v našich 
dětech touhu po poznání, lásku k ob-
jevování nového a chuť pouštět se do 
dobrodružství experimentů. To vše se 
jim nemůže podařit bez podpory rodi-
čů. Věřím, že za všechny z nás, kteří 
nezapomeneme nikdy na svou první 
paní učitelku, chci popřát učitelům 
hodně úspěchů v jejich práci a dost 
síly, aby neztratili lásku ke svému 
úžasnému povolání. A všem ostatním 
přeji krásné a požehnané velikonoční 
svátky.                       Vaše Ivana Řápková

Ministerstvo kultury: Čas ani 
peníze nemáme, ale držíme palce

Před lety musela řada obcí mezi 
Chomutovem a Kadaní ustoupit 
povrchové těžbě hnědého uhlí,  
mezi nimi i vesnice Ahníkov. Teh-
dejší ministerstvo kultury však 
rozhodlo, že tamní zámek, který 
patřil k nejčistším příkladům 
saské renesance na našem území, 
bude mít naději na znovuvzkří-
šení. Zámek nebyl na rozdíl od 
ostatních budov v obci odstřelen, 
ale postupně demolován, a cenné 
kamenné prvky byly rozebrány 
a uskladněny v dnešním Podkruš-
nohorském zooparku. 

                  (Pokračování na str. 2)

Kupon na BEZPLATNOU JÍZDU 
autobusy a trolejbusy MHD

• pro jednu osobu na 17. 4. 2006 do 12.00 hodin 
• platný pouze pro cestujícího s velikonoční pomlázkou 

Velikonoční dárek
pro koledníky
Podrobnosti se dočtete na straně 2.
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Ministerstvo kultury: Čas ani peníze nemáme, ale držíme palce
(Dokončení ze str. 1)

Ministerstvo kultury požadovalo, 
aby byl z prostředků tehdejšího 
podniku Severočeské hnědouhelné 
doly postaven nový skelet zámku, na 
který měly být zachráněné kamenné 
prvky osazeny. To bylo v roce 1985. 
Mezitím přestal existovat podnik SHD, 
tehdejšího ministra kultury odvál čas, 
ale jedno se dosud nezměnilo: cenné 
kamenné prvky ahníkovského zám-
ku stále leží v zooparku nedotčené. 
Postavit znovu zámek, který patřil 
k významným památkám našeho 
kraje, se někomu může zdát trochu 
bláhovým a neuskutečnitelným snem, 
pro někoho může být snaha obnovit 
dávnou památku dokonce vyhazová-
ním peněz. Vždyť obnova zámku by 
stála nejméně dvě stě milionů korun! 
Co tedy vede ředitele PZOO Přemysla 
Rabase a starostku Chomutova Ivanu 
Řápkovou k zdánlivě nekonečnému 
a sisyfovskému boji za získání dostat-
ku peněz? „Obnovení ahníkovského 
zámku vnímáme jako symbolickou 
satisfakci, jako určité memento 
a vzpomínku na všechny obce, které 
musely v minulosti ustoupit těžební 
činnosti. Navíc věříme, že by nově 
postavený zámek mohl být jedním 
z lákadel pro turisty od nás i ze za-
hraničí. Chomutovské zastupitelstvo 
již dříve schválilo koncepci rozvoje 
zooparku a s postavením zámku i dal-
ších staveb se do budoucna počítá,“ 
říká starostka Řápková. Bývalý mi-
nistr kultury Pavel Dostál myšlenku 
znovuobnovení zámku podporoval 

– anketa o minikurzu –
1. Líbila se vám tato forma získávání nových informací mimo školu?Líbila se vám tato forma získávání nových informací mimo školu?
  Ano (100 %).
2.  Co se vám líbilo?  Co se vám líbilo?  
 Možnost dávat podněty, prostor k diskuzi, výměna  rozličných názorů
3. Měli byste zájem se tímto způsobem dovědět o svém městě víc? Měli byste zájem se tímto způsobem dovědět o svém městě víc? 
 Rozhodně ano, uvítali bychom možnost výměny názorů a získávání infor-

mací i od dalších radních či zastupitelů. případně od úředníků z odborů 
týkajících se školství, zdravotnictví a sociální oblasti (80 %).

4. Co vnímáte jako největší přínos? Co vnímáte jako největší přínos? 
 Získali jsme spoustu informací, které budou důležité pro případnou státní 

maturitu z tohoto předmětu (řešily se konkrétní otázky, které přímo obsa-
hují testy na tuto zkoušku).

5. Co se nelíbilo? Co se nelíbilo? 
 Hlasovací zařízení jsme si vyzkoušeli jen jednou, mikrofony jsme nevy-

zkoušeli vůbec.
Studenty Střední zdravotnické školy v Chomutově zpovídala jejich učitel-

ka Soňa Valušková.                                                                                                        (lm)

Minikurz pro středoškoláky starostce připomněl, jak náročná je profese kantora
Ivana Řápková: Je nesmyslné odsuzovat paušálně naši mládež, přesvědčila jsem se, že je spousta bystrých a přemýšlivých chlapců a děvčat

Ještě v minulém čísle jsme přinesli obrázek zimního náměstí. Už o dva týdny poz-
ději vypadaly ulice města úplně jinak. Jarní sluníčko přilákalo indiánské hudebníky, 
kteří předvedli první letošní koncert pod širým nebem.                        (text a foto: lm)

Na základě rozhodnutí společné 
rady obou měst  Chomutov spo-
lečně s Jirkovem využijí možnosti 
čerpat dotaci Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Dotace je určena 
na zpracování Územního programu 
snižování emisí a imisí znečišťu-
jících látek do ovzduší. Výstupem 
tohoto dokumentu jsou konkrétní 
opatření, která se pro zlepšení kva-
lity ovzduší budou po schválení re-
alizovat. Program bude také sloužit 
jako podklad pro čerpání dotací na 
tato opatření. 

Občané obou měst se budou moci 
s Územním programem seznámit ve 
středu 5. dubna v zasedací místnosti 
číslo 18 na Městském úřadě Chomu-
tov ve Zborovské ulici. Jednání za-
čne v 15.30 hodin.                         (lm)

Chomutov a Jirkov zvou občany 
na jednání o zlepšení kvality ovzduší

…schválilo úpravu rozpočtu měs-…schválilo úpravu rozpočtu měs-
ta na rok 2006. ta na rok 2006. Nově tvoří příjmy 
851 484 500 Kč, stejnou částku tvoří 
výdaje. Rozpočet byl upraven na zá-
kladě rozpisu dotací z Krajského úřa-
du Ústeckého kraje, které činí celkem 
262 364 500 Kč a jsou o 13 970 500 Kč 
vyšší oproti předpokladu. Tato částka 
se následně promítá do výdajů takto: 
zvýšení dávek sociální péče o 9 100 
000 Kč (na částku 180 100 000 Kč), 
zvýšení dotace na ústavy sociální 
péče o 158 000 Kč (na 3 413 000 Kč), 
zvýšení dotace na domovy důchodců 
o 582 000 Kč (na 8 196 000 Kč), zvýše-
ní příspěvku na školství o 319 000 Kč 
(na 8 608 000 Kč) a zvýšení příspěvku 
na výkon státní správy o 3 811 500 Kč 
(na 47 172 500 Kč).

…vydává s účinností od 1. dubna …vydává s účinností od 1. dubna 
2006 Obecně závaznou vyhlášku 2006 Obecně závaznou vyhlášku 
města Chomutova č. 3/2006, o míst-města Chomutova č. 3/2006, o míst-
ním poplatku za užívání veřejného ním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. prostranství. Podle ní je například 
investor, který postaví lešení za úče-
lem opravy fasády, v případě rodin-
ného domu osvobozen od poplatku 
prvních 5 dnů, v případě bytového 

domu (nad 3 byty) osvobozen po 
dobu prvních 14 dnů.  Od poplatku 
je také osvobozena fyzická nebo 
právnická osoba, která užívá veřejné 
prostranství pro účely stavebních 
prací, u nichž je město investorem. 
Naopak nově je zavedeno zpoplatně-
ní reklamních stojanů s plochou do 
1 m2 ročním paušálním poplatkem 
500 Kč nebo 200 Kč podle zóny. Na-
bytím platnosti nové vyhlášky se ruší 
dosavadní OZV z roku 2004.

…schválilo smlouvu o zajištění …schválilo smlouvu o zajištění 
realizace projektu Zřízení dislokova-realizace projektu Zřízení dislokova-
ného pracoviště Fakulty strojní ČVUT ného pracoviště Fakulty strojní ČVUT 
v Praze a pověřilo starostku města Iva-v Praze a pověřilo starostku města Iva-
nu Řápkovou podpisem této smlouvy. nu Řápkovou podpisem této smlouvy. 
V současné době jsou Město Chomutov 
a FS ČVUT Praha připraveny otevřít 
dislokované pracoviště pro akademic-
ký rok 2006/07 a vypracovaná smlouva 
bude sloužit k ochránění zájmů obou 
stran. ČVUT bude užívat budovu č. p. 38
na Husově náměstí, kterou město vy-
baví a připraví v souladu s potřebami 
fakulty. Práce proběhnou až v květnu, 
v návaznosti na počtu přihlášených ke 
studiu v 1. ročníku.                                 (sk)

Na základě podnětů občanů a v sou-
ladu s plánem Technických služeb 
města Chomutova byla vloni na podzim 
provedena herbicidní likvidace  plevele 
v travnatých plochách s následným 
dosetím travního semene. Podstatný 
zásah do zeleně byl realizován letos 
v březnu, kdy byly provedeny redukční 
řezy keřů a stromů za účelem  ozdravě-
ní porostů, prosvětlení ploch, posílení 
bioklimatické funkce omlazených keřů 
a také pro umožnění výkonnější strojní 
údržby travnatých ploch. Zakráceny 
či odstraněny byly také větve stromů, 
které způsobovaly zastínění oken bytů 
nebo omezovaly účinnost veřejného 
osvětlení.

„Pokáceny byly čtyři nemocné 
a nebezpečné stromy, jejich pařezy 
byly vyfrézovány,“ uvedl k této akti-
vitě provozně ekonomický náměstek 
TSmCh Miroslav Šulta a dodal, že od-
straněno bylo také rozbité, nefunkční 
a nebezpečné oplocení v zadní části 
sídliště. „V podobných akcích budeme 
pokračovat, ovšem z kapacitních důvo-
dů bude realizace probíhat postupně, 
především podle závažnosti potřeb 
jednotlivých lokalit.“                              (lm) 

a vnímal tuto stavbu jako nenaplněný 
dluh státu z osmdesátých let. „Morál-
ní podpora pana ministra Dostála pro 
nás byla moc důležitá. Dodávala nám 
sílu k další práci na tomto náročném 
projektu,“ dodává chomutovská sta-
rostka. Ve snaze získat podporu 
i současného ministra kultury obráti-
la se Ivana Řápková dopisem na Do-
stálova nástupce Vítězslava Jandáka. 
Vysvětlila mu, jaká je historie celého 
projektu i co všechno už bylo udělá-
no, jaké prostředky se již na realizaci 
obnovy ahníkovského zámku poda-
řilo městu a zooparku získat. „Mojí 
snahou bylo se s panem ministrem 
osobně setkat a vysvětlit mu, že je 
pro nás jeho morální podpora velmi 
významná. Bohužel jsem k tomu ne-
dostala šanci,“ lituje I. Řápková. Ná-
městek ministra František Formánek 
napsal starostce dopis, ve kterém jí 
a vlastně nám všem oznámil, že 
ministerstvo nemá na náš projekt 
peníze (o ty je však nikdo nežádal) 
a že pan ministr nemá čas se k jed-
nání o obnově ahníkovského zámku 
se starostkou sejít. Jasnější způsob, 
jak dát najevo nezájem o historické 
kulturní kořeny našeho kraje, asi 
ministerstvo kultury poskytnout 
nemohlo. Projekt, který snad vrátí 
hromadě starých kamenů jejich 
smysl a dá znovu ožít dávné rene-
sanční kráse ahníkovského zámku, 
však bude žít dál i bez podpory 
pana ministra. Jen bude stát možná 
víc úsilí a možná bude jeho realiza-
ce trvat déle.                              (pama)

Regenerace veřejné zeleně
na sídlišti Zdeňka Štěpánka 

Zastupitelstvo města Chomutova dne 27. března 2006…

Amnestie 
příslušenství pohledávek

od 1 . 1 . do 30. 6 . 2006
V případě zaplacení celého základního dluhu v období vyhlášené  amnestie 
vám promineme penále, úroky, poplatky z prodlení a smluvní pokuty. 

Po marném uplynutí této lhůty nekompromisně uplatníme veškeré právní 
nástroje k vymožení všech druhů pohledávek dle principu nulové tolerance. 
                                                                                                                            Město Chomutov

V únoru a březnu probíhal na cho-
mutovské radnici neobvyklý projekt. 
Starostka Ivana Řápková si dvakrát 
týdně ve svém programu vyhradila 
čas pro středoškoláky z Chomutov-
ska. Děvětkrát před ně předstoupila 
v roli pedagoga s dvouhodinovou 
přednáškou. O tom, co ji k tomu 
vedlo a jaké si odnesla poznatky ona 
sama, je následující rozhovor. 
Jak Vás napadlo vyzkoušet si roli Jak Vás napadlo vyzkoušet si roli 
učitele?učitele?

„Každý, kdo vykonává nějakou prá-
ci, k ní má vztah, někdy cítí i hrdost, 
že dělá právě to své. Musím říct, že to 
je i můj případ. Leckdy panují o tom či 
onom povolání různé, ne vždy přesné 
představy. A myslím, že o práci po-
litiků, včetně komunálních, to platí 
rovněž. Mnoho lidí ani neví, že zase-

dání zastupitelstva je veřejné a že na 
něm mohou veřejně vystoupit. Sice se 
to učí na střední škole, ale chápu, že 
to není věc, která by se člověku vryla 
do paměti. Pamatuji se, že když jsem 
já chodila do školy, taky mě občan-
ská nauka nebavila. Napadlo mě, že 
bych mohla problematiku fungování 
města, zastupitelstva a rady vyložit 
na konkrétních příkladech. Vnést do 
suchých vět z učebnic názorné ukáz-
ky a zkusit studenty zaujmout tím, co 
sice na první pohled není zajímavé, 
ale pro život potřebné, a tak vznikl 
Minikurz řízení orgánů samosprávy, 
taková škola hrou.“
Co obsahoval?Co obsahoval?

„Snažila jsem se v něm spojit něko-
lik věcí najednou. Chtěla jsem mladé 
lidi pozvat do naší zasedací místnosti, 

aby poznali nově upravené prostory, 
v nichž zastupitelstvo rozhoduje 
o vývoji města. Zároveň jsem je chtěla 
seznámit přímo s prací zastupitelů, 
s tím, jak probíhá jednání tohoto or-
gánu. Úvodem kurzu si tak studenti 
mohli zkusit přihlašování pomocí 
karet a hlasování a potom už přišla 
teorie. Probírali jsme některé pasáže 
zákona o obcích, který je pro obecní 
samosprávu stěžejním zákonem. Krko-
lomnou definici obce se nám podařilo 
rozklíčovat za několik minut. Organi-
zace města se o nás starají od narození 
až po smrt. Spoustě z nás přijde samo-
zřejmé, že je ráno vyvezená popelnice 
a večer rozsvícené veřejné osvětlení, 
ale že se o to všechno starají technické 
služby, jejichž zřizovatelem je město, 
to si uvědomí už jen málokdo.“
To jsou ale samá fakta, kde je ta To jsou ale samá fakta, kde je ta 
„škola hrou“?„škola hrou“?

„Fakta a příklady byly náplní 
jen první hodiny. Druhou hodinu 
dostali studenti za úkol připravit 
podle podkladů obecně závaznou 
vyhlášku o volném pohybu psů, 
která nám v zastupitelstvu dala 
poměrně zabrat. Studenti vytvořili 
pracovní skupiny, každá připravila 
svůj návrh, ti ostatní ho připomín-
kovali, diskutovali o jednotlivých 
tezích, pak o návrzích hlasovali… Až 
překvapivě často se blížili, někdy se 
dokonce úplně ztotožnili s argumen-
ty a opatřeními, které obsahuje sku-
tečná vyhláška města Chomutova, 
již zastupitelstvo nedávno přijalo.“
Jak na Vás studenti působili?Jak na Vás studenti působili?

„Jednotlivé školy byly pochopitel-
ně odlišné, někde bylo více kluků, 
někde víc děvčat, někteří byli živější, 

jiní méně. Obecně ale platí, že všech-
ny kurzy měly tvůrčí atmosféru. 
Zpočátku jsem byla překvapena, 
jak rychle a přirozeně přijali jejich 
účastníci stanovená pravidla a jak 
aktivně se zapojili. Reagovali velmi 
spontánně, byli vtipní a veselí. Došla 
jsem k názoru, že tito mladí lidé jsou 
zvídaví a velmi pozorně sledují, co se 
ve městě děje. Jsou také přemýšliví, 
nejenže dokáží problém pojmenovat 
a upozornit na něj, ale také hledat
a někdy nacházet jeho řešení. Zkrát-
ka nemohu souhlasit s tím, když sly-
ším, jak někdo šmahem odsuzuje ce-
lou mladou generaci. Jako v každém 
pokolení jsou i mezi mladými lidé 
různí, ale mé zkušenosti mě utvrzu-

jí, že budoucnosti, která bude v jejich 
rukou, se bát rozhodně nemusíme.“
Odnesla jste si z těchto kurzů něco Odnesla jste si z těchto kurzů něco 
také Vy?také Vy?

„Po tom, co jsem čtyřikrát odmluvi-
la čtyři hodiny prakticky bez přestáv-
ky, jsem si uvědomila, jak velice těžká 
je práce kantora. Učitel má velmi ob-
tížnou pozici. Musí mít stále kontrolu 
nad tím, co říká svým posluchačům, 
zároveň musí umět reagovat na jejich 
dotazy a přitom musí dokázat zapo-
jit je, přimět je k aktivní spolupráci. 
Jakmile se mu jedna z těchto věcí 
vymkne, posluchači to okamžitě po-
znají a dají mu to najevo. Zkrátka po 
této své zkušenosti si práce pedagogů 
vážím ještě víc než dosud.“            (lm)

Mezinárodní den památek a sídel  15.dubna 2006 9:00 – 17:00 hod

V Chomutově jsou zdarma zpřístupněny:V Chomutově jsou zdarma zpřístupněny:

Jezuitský areál: Jezuitský areál: • Expozice oblastního muzea • Hvězdářská věž oblastního 
muzea (10:00 – 16:00 prohlídky věže každou celou hodinu s průvodcem) 
• Kostel sv. Ignáce • Městská galerie Špejchar

Budova radnice: Budova radnice: • Expozice oblastního muzea • Kostel sv. Kateřiny • Klenot-
nice (Tobiášova legenda) • Kancelář starosty (jedinečný výhled do kostela sv. 
Kateřiny z oratoře slečen)

Městská věž   Městská věž   •    Kostel sv. Ducha Kostel sv. Ducha (v Hálkově ulici) 

Městské informační centrum Městské informační centrum v Chelčického ul. – otevřeno od 9:00 – 17:00 

Humanitární organizace ADRA pořádá každý rok v období Veliko-
noc celostátní sbírku. Jedním ze sto dvaceti českých měst, která se do 
sbírky zapojila, je i Chomutov, kde dnes, ve středu 5. dubna studenti 
SZŠ a jiní dobrovolníci s úředně zapečetěnými kasičkami budou 
oslovovat drobné přispěvatele v rušných částech města. Dobrovolní-
ci budou označeni visačkou ADRA se svým jménem a tričky s logy 
ADRA a sponzorů. Sbírka je realizována pod patronací místostarosty 
města Jana Řeháka.                                                                                        (r) 

Velikonoční dárek...
Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova, a. s., ve spolupráci se svými 
akcionáři připravil pro koledníky dárek: 
cestující, který se řidiči prokáže kupo-
nem ze strany 1 a pomlázkou, může až 
do 12 hodin jezdit ve vozidlech MHD na 
Velikonoční pondělí zdarma.                   (r)
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Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář 
kulturně společenských a sportovních akcí na území města kulturně společenských a sportovních akcí na území města 
Chomutova. Chomutova. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalen-
dáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat informace 
o akci na následující měsíc na Odbor školství a kultury 

Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS, Pa-
lackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám Silvie Škubové nebo 
poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie Škubová, Zbo-
rovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mesto.cz). 
Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

Cena ředitelce Horské
Čtyři kantoři obdrželi ke Dni 

učitelů ocenění z rukou ministry-
ně školství Petry Buzkové. Jedním 
z těch, kteří byli pozváni na pódi-
um Státní opery v Praze, je i Hana 
Horská, ředitelka Základní školy, 
Chomutov, 17. listopadu. „Těší mě 
ani ne tak to, že to bylo z rukou 
ministryně, jako to, že to byla 
iniciativa lidí, kteří mi fandí, a že 
jsem mezi navrženými pedagogy 
z celé republiky uspěla v systému 
kvalifikací,“ řekla ředitelka Hor-
ská. Na radnici úspěch nezůstal 
bez povšimnutí, starostka Ivana 
Řápková a místostarosta Jan Ře-
hák, který má chomutovské škol-
ství v gesci, předali Haně Horské 
velkou kytici.                              (sk)    

Vyšší vzdělanost je nutným předpokladem rozvoje regionu

Paní Václavíková z Čelakovského Paní Václavíková z Čelakovského 
ulice přišla s návrhem udělat z ná-ulice přišla s návrhem udělat z ná-
městí 1. máje klidovou zónu se záka-městí 1. máje klidovou zónu se záka-
zem vjezdu pro motorová vozidla.zem vjezdu pro motorová vozidla.

Starostka Ivana Řápková nejprve 
uvedla, že tento požadavek se ob-
jevuje v pravidelných intervalech 
při různých příležitostech a má své 
zastánce i odpůrce. Poté dodala, 
že je potřeba přihlížet i k zájmům 
početné skupiny občanů, kteří 
chtějí nebo potřebují parkovat se 
svým vozem v centru. O případném 
vyloučení automobilové dopravy 

Zaznělo na setkání s občany dne 29. března
z náměstí lze tedy uvažovat pou-
ze tehdy, když bude město moci 
zároveň motoristické veřejnosti 
nabídnout jiné parkovací plochy ve 
vzdálenosti dostupné centru. V sou-
vislosti s tím starostka připomněla 
záměr radnice přesunout městskou 
tržnici do Hálkovy ulice a na místě 
stávající tržnice vybudovat parko-
viště a sociální zařízení odpovída-
jící současné úrovni těchto služeb. 
Město se tímto záměrem zabývá, 
ale zatím nelze hovořit v konkrét-
ních termínech.                             (lm)

Městský úřad Chomutov se dočkal 
významného ocenění. Jeho zástupci 
byli vybraní, aby reprezentovali 
Českou republiku na mezinárodní 
konferenci o kvalitě služeb ve veřej-
né správě, která proběhne v září ve 
finském Tampere.

Jak prozradil tajemník městské-
ho úřadu Theodor Sojka, pořada-
telem konference je mezinárodní 
organizace EIPA (European Institute 
of Public Administration - Evropský 
institut pro veřejnou správu), sídlí-
cí v nizozemském Maastrichtu. Jde 
o organizaci, která se zabývá zlep-
šováním  služeb v oblasti veřejné 
správy. Výběr na Chomutov nepadl 
náhodou. Předcházelo tomu něko-
lik domácích ocenění od Minister-
stva vnitra ČR, například Cena pro 
inovaci nebo za organizaci dobré 
veřejné služby. „Nejvíc zabodovalo 

naše SMS – info centrum,“ upřesnil 
tajemník praktické dopady chomu-
tovských inovací. „Úspěšný byl i náš 
projekt platebního terminálu, ale 
přece jen s SMS centrem jsme při-
šli jako první v republice.“ A tento 
primát měl zřejmě při rozhodování 
svou váhu. 

Na sever tak vyrazí začátkem 
podzimu duchovní otec projektu, 
vedoucí odboru dopravy a správ-
ních činností Bedřich Rathouský, 
doprovázený jedním z informatiků 
coby tvůrcem softwaru. Závěrem 
T. Sojka konstatoval, že to znamená  
poctu a ocenění práce chomutov-
ského úřadu, připomněl však, že jde 
jen o jednu z aktivit, které jsou zde 
v rámci modernizace veřejné správy 
vyvíjeny. Pozvání na konferenci tak 
lze vnímat i jako motivaci do reali-
zace dalších projektů.                   (lm)

Reprezentanti radnice byli pozváni 
na mezinárodní konferenci do Finska

cel kem nezj i štěné 
vzdělá n í bez vzdělá n í zá klad n í včetně

neu končeného
vyučení, stř. odb.  

bez maturity
ú p l né střed n í 

s matu ritou
v yšš í od borné 
a ná stavbové v ysokoš ko l s ké

Přerov 113 149 1 052 0, 92 % 730 0,64 % 26 569 23 ,48 % 4 3 972 38 , 86 % 28 940 25 , 57 % 3 252 2, 87 % 8 634 7,63 %

M ladá Bo l es lav 9 6 020 1 178 1 , 22 % 398 0,41 % 2 1 9 9 6 22, 9 0 % 39 611 41 , 25 % 23 359 24, 32 % 3 373 3 , 51 % 6 1 05 6 , 35 %

Trutnov 1 01 029 1 1 55 1 ,14 % 364 0, 36 % 25 386 25 ,12 % 41 704 41 , 27 % 23 233 22, 9 9 % 3 253 3 , 2 1 % 5 934 5 , 87 %

J i h lava 9 0 222 914 1 ,01 % 31 0 0, 34 % 2 1 281 23 , 58 % 36 574 40, 53 % 2 1 975 24, 35 % 2 880 3 ,1 9 % 6 288 6 , 9 6 %

Ka rlov y Va r y 1 02 659 1 04 4 1 ,01 % 813 0,79 % 27 036 26 , 33 % 38 705 37,70 % 24 558 23 , 92 % 3 731 3 ,63 % 6 7 72 6 , 59 %

C ho m utov 1 02 862 3 225 3 ,13 % 935 0, 9 0 % 29 4 54 28 ,63 % 40 204 39,08 % 2 1 573 20, 97 % 2 861 2,78 % 4 61 0 4,48 %

Pracovní schůzka vedení Chomutova s experty v oblasti čerpání evrop-
ských fondů proběhla na radnici koncem minulého týdne. Důvodem 
setkání byla okolnost, že od příštího roku do roku 2013 potrvá další pro-
gramovací období EU, v němž budou platit nové podmínky pro čerpání 
dotací. Rýsuje se možnost, že v rámci chystaných úprav by město Chomu-
tov mohlo společně s městem Most realizovat velký integrovaný projekt 
o finančním objemu čtyř miliard korun. Byl by zaměřen na revitalizaci 
a ekonomické oživení celého regionu a podchytil by značnou část inves-
tičních akcí obou měst. Po jednání se politická reprezentace města s exter-
ními odborníky shodla, že stojí za to do takového projektu vstoupit, nyní 
je na řadě jednání s představiteli potenciálního partnera, města Mostu. 
Vzhledem k velkému finančnímu rozsahu projektu lze  předpokládat, že 
bude představen i okolním obcím, aby se rozhodly, zda se do něj budou 
chtít také zapojit.                                                                        (text a foto: lm)

Výměnu informací mezi obyva-
teli chomutovských sídlišť a těmi, 
kteří se podíleli na změnách, jež 
tyto lokality prodělaly nebo je 
ještě čekají, zprostředkovala sta-
rostka Chomutova Ivana Řápková. 
Vedly ji k tomu opakované dotazy 
na rekonstrukci sídlišť, zejména na 
průtahovou komunikaci Kamenná. 
Minulou středu se tak v Kulturním 
domě na Zahradní s těmi, kteří tu 
žijí, sešli architekt projektu Rege-
nerace chomutovských panelových 
sídlišť i pracovníci projekční kan-
celáře, která ho zpracovala.  

Za město a jeho partnery dorazilo 
na Zahradní osm lidí, občanů přišlo 
sedmnáct, z toho dva zastupitelé. 
Výhrady měli občané například na 
bezpečnost dopravy, která se podle 
nich po úpravách průtahové komu-
nikace snížila. Architekt Jaromír Ve-
selý však nesouhlasil. „Komunikace 
Kamenná – Písečná přímo vybízela 
automobilisty k rychlé jízdě,“ uvedl 

Odborníci debatovali nejen o průtahové komunikaci

autor projektu. Neměla by podle něj 
sloužit jako průtahová pro cestu 
autem do práce a zpět. Tou by měla 
být silnice I/13, která vede podél 
sídlišť a každých pár set metrů na 
ni ústí vjezd. „Devadesát procent 
lidí po vystoupení z autobusu či 
trolejbusu nevyužívá podchody, 
ale přechází přes vozovku, včetně 
maminek s kočárky. Rychle pro-
jíždějící auta chodce ohrožovala. 
Záměrem bylo zklidnění lokality, 
zvýšení bezpečnosti provozu.“ 

Stejný názor prezentoval i Pavel 
Adamec z projekční kanceláře, kte-
rá projekt Regenerace panelových 
sídlišť zpracovávala. „Myslím, že 
hlavní problém není v nějakých 
úpravách komunikace, ale v lidech,“ 
míní Adamec. „Jestliže si někdo stě-
žuje, že se mu teď špatně odbočuje 
nebo špatně přechází, je to přede-
vším otázka ohleduplnosti.“ V dneš-
ní době, jak dodává, každý někam 
pospíchá a je nervózní, když má jet 

za trolejbusem třeba padesátikilo-
metrovou rychlostí. „Podobu úprav 
sídlišť je nutno vnímat komplexně, 
zabývalo se jí seriozně mnoho lidí 
v nejrůznějších komisích. Základní 
myšlenka je, že když řidič najed-
nou nemůže jezdit po sídlišti de-
vadesátkou, neměl by se rozčilovat, 
ale přijmout to. Jsem přesvědčen, 
že úpravy, které zabránily, aby se 
po hustě osídlené lokalitě prohá-
něla auta více než stokilometrovou 
rychlostí, komunikaci prospěly.“

Řeč ale nebyla jen o průtahové 
komunikaci Kamenná. Postupně se 
stočila i na jiné problémy, napří-
klad sportoviště na Zahradní, úklid 
odpadků, potřeby opravy schodišť 
či přidání zábradlí podél chodníků 
ve svazích.                                      (lm)

Chomutovská radnice soustřeďuje pozornost rovněž na 
vzdělání. Je zřizovatelem základních a mateřských škol ve 
městě, ale její záběr je mnohem širší. Příčiny tohoto zájmu 
mají historické kořeny.

Region dodnes nese důsledky bezohledné devastace mi-
nulým režimem. Ta se promítla i do složení obyvatelstva. 
Těžký průmysl, který výrazně 
poškozoval životní prostředí, 
potřeboval velké množství pra-
covních sil s nízkou kvalifikací 
nebo zcela nekvalifikovaných. 
Poválečný vývoj pak přivedl do 
našeho regionu významný počet 
těchto lidí, kteří se zčásti usadili 
v obcích vysídlených po odsunu 
Němců. Když v dalších desetile-
tích byly tyto obce v důsledku 
těžby uhlí likvidovány, došlo 
k dalšímu pohybu obyvatel do 
měst. Tento vývoj odráží sku-
tečnost, že severozápadní Čechy 
a tedy i Chomutovsko jsou, co 
se týče demografické struktury 
obyvatelstva, v podstatně nepří-
znivější situaci oproti ostatním 
částem země. 

Čím více žije v tom kterém místě 
vzdělaných lidí, tím složitější výro-
bu lze v něm spustit, protože rozvoj 

každého regionu závisí na jeho lidském potenciálu. A to je dů-
vod, proč město Chomutov věnuje rozvoji vzdělanosti takovou 
pozornost, jak o tom svědčí nejen schválená Koncepce rozvoje 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do roku 2010, ale například 
také úspěšné úsilí o otevření dislokovaného pracoviště Fakulty 
strojní ČVUT Praha.

Předložené tabulky nabízejí srovnání okresu Chomutov s 
různými regiony v jiných částech České republiky. V někte-
rých případech jsou jejich centra menší než Chomutov (o to 
víc je ovšem kolem nich malých obcí, kde bývá vzdělanost 
obecně nižší), ale jako územně správní celek jsou osídleny 
přibližně stejně.                                                                      (lm)

Pohled na sídlištní aglomeraci Kamenná-Zahradní-Písečná, navazující na Jirkov. 
Debaty s občany se kromě úředníků (na snímku ve výřezu vlevo vedoucí odboru rozvoje a investic města Petr Chytra) 
účastnili i tvůrci projektu regenerace sídlišť (ve výřezu vlevo architekt Jaromír Veselý) 
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Potěchou pro oko, pohlazením pro duši a inspirací na výzdobu domova, tím 
vším může být návštěva velikonoční výstavy, která je až do 15. dubna otevře-
na v podzemních prostorách galerie Špejchar. Ve třech sklepech je k vidění 
vše, co svátky jara připomíná, nejčastěji ovšem kraslice, například zdobené 
voskovým reliéfem, voskovou batikou nebo slámou. Kdo zatouží něco z té 
krásy mít doma, pro toho je připravena řada prodejních exponátů. Celý je-
den sklep samy vyzdobily děti a učitelky Základní školy speciální a Mateřské 
školy v Palachově ulici, na snímku část jejich expozice upravuje pracovnice 
Správy kulturních zařízení Marie Bělíková.                                  (text a foto: sk)

Ve sklepení Špejcharu už mají Velikonoce!

Bledule, bledule... Tak dlouho jsme letos na vás čekali! Po čtyřech mrazivých měsících je sníh už naštěstí pryč a dnes 
už ho připomíná jen barva vašich květů. Tak si té pomíjivé krásy užívejme, stejně jako slunečních paprsků a tepla. 
Milí čtenáři, ať je pro vás jaro zdrojem energie, inspirace a pohody, to vám přejí redaktoři a redakční rada Chomu-
tovských novin.                                                                                                                                                                              (foto: jg) 

Na začátku našeho letopočtu byl 
podle legendy ukřižován Ježíš Kristus 
a v noci ze soboty na neděli se ode-
hrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se 
tato noc nazývá Velkou nocí. A od ní 
je odvozen i náš název Velikonoce. O 
tom, co se tehdy odehrálo, se zacho-
valo velmi málo historických prame-
nů a žádný z nich neudává přesné 
datum. Tradice klade neděli po „Velké 
noci“ na první jarní úplněk, kdy slaví 
svůj velký svátek Pesach (přechod 
Rudým mořem) i Židé.

Co znamená slovo 
velikonoce?

Po modrém pondělí, žlutém úterý Po modrém pondělí, žlutém úterý 
přichází první den ze svatého - pašijo-přichází první den ze svatého - pašijo-
vého týdne a je to sazometná středa.vého týdne a je to sazometná středa.

Sazometná středaSazometná středa
Středa před Božím hodem veliko-

nočním. Říkalo se jí škaredá, černá 
nebo sazometná, protože se vyme-
taly komíny. 

Podle lidového obyčeje se nesmíte 
škaredit a mračit, jinak se budete 
mračit po všechny středy v roce. 

Zelený čtvrtekZelený čtvrtek
Název je možná odvozen od ze-

leného mešního roucha, které se v 
ten den užívalo. Jedla se jen zelená 
strava - špenát, zelí, aby byl člověk 
zdravý po celý rok. Kostelní zvony 
zní na Zelený čtvrtek naposledy, 
znovu zazní až na Bílou sobotu. 

Zvyky: Zvyky: podle tradice když zazní 
zvony naposledy, si máte zacinkat 
penězi, aby se vás držely celý rok.. 

Lidé v tento den vstávali velice 
časně, rodina se pomodlila, omyla se 
rosou, protože ta bránila onemocnění 
šíje a dalším nemocem. Odpoledne se 
nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně 
tvarované obřadní pečivo z kynutého 
těsta. Pokud se jedly potřené medem, 
opět měly být pro zdraví. O Zeleném 
čtvrtku člověk nemá nic půjčovat a s 
nikým se hádat, aby se mu všechny 
hádky vyhýbaly a naopak peníze si k 
němu cestu našly.

Velký pátekVelký pátek
V katolické liturgii je dnem 

smutku, nebyly bohoslužby, jen se 
zpívalo a četly se texty. Součástí 
pobožnosti bylo odhalení a uctění 
svatého kříže. 

Výzdoba kostela je chudá, žádné 
květiny, žádné svíce na oltáři, písně 
se zpívají bez doprovodu varhan a 
zvony mlčí. 

Velký pátek je také postním dnem, 
postem od masa a újmy v jídle. 

Na Velký pátek se děly zázraky a 
země měla magickou sílu. Otevírala 
se, aby ukázala své poklady. Poklad 
označovalo světýlko nebo kvetoucí 
či zářící kapradí, otvor ve skále, 
ze kterého vycházela záře. Na souš 
vycházeli vodníci a proháněli se na 
koních. Podle pověsti se i na chvíli 
otevřela hora Blaník.

Zvyky: Zvyky: vstávalo se před výcho-
dem slunce, lidé se chodili mýt 
do potoka, aby se chránili před 
nemocemi.

Někde se chlapci potápěli a snaži-
li se ústy vytáhnout kamínek, který 
pak hodili levačkou za hlavu, to je 
mělo ochránit před bolením zubů.

Košile ušitá z plátna pašijových 
nití chránila před bleskem.

Nepracovalo se na poli ani v sadu, 
aby se nehýbalo zemí.

Nepralo se prádlo, protože by se 
prádlo namáčelo místo do vody do 
Kristovy krve. Také se chodilo dům 
od domu, za zvuku řehtaček a růz-
ných říkaček se oznamovalo poled-
ne a ranní i večerní klekání. 

Bílá sobotaBílá sobota
Jelikož jsou při obřadech vigilie 

křtění novokřtěnci, kteří nosí bílé rou-
cho, je též možno, že název pochází 
odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, 
připomínající smytí hříchů křtem. 

Ve starém křesťanství nebyla 
dnem liturgickým, konala se jen 

noční bohoslužba - vigilie. Před ní 
se posvětil oheň od kterého se za-
pálila velikonoční svíce - paškál. 

Oheň se světil před kostelem a v 
mnoha vsích se doma muselo uhasit 
ohniště. Potom hospodyně položila 
polínko před kostelem na hraničku, 
když kněz oheň posvětil, každá si 
vzala žhavé polínko a znova jím 
zažehla ve stavení oheň. 

Skončením Bílé soboty skoncoval 
také dlouhotrvající půst. 

Zvyky: Zvyky: popelem z posvěceného 
ohně se posypaly louky. Někde se 
uhlíky dávaly za trám do domu, aby 
ho chránily před požárem.

Na Bílou sobotu se také uklízelo, 
bílilo. Připravovalo se a chystalo na 
slavné Vzkříšení, na Hod boží veli-
konoční, obřadní i sváteční pokrmy, 
pekly se mazance i velikonoční be-
ránci, pletly se pomlázky z vrbo-
vého proutí a nebo vázaly březové 
metličky a zdobila se vajíčka. 

Boží Hod VelikonočníBoží Hod Velikonoční
Provádělo se svěcení velikonoč-

ních pokrmů - beránek, mazanec, 
vejce, chleba, víno. 

Ve východních Čechách dal hospo-
dář kus svěceného mazance, vejce a 
víno poli, studni a zahradě, aby byla 
úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou 
se velikonoční beránci 

Velikonoční pondělíVelikonoční pondělí
Toho dne je pomlázka, veliko-

noční hodování, mrskut. Chlapci 
chodí dům od domu za děvčaty se 
spletenými pomlázkami většinou z 
vrbového proutí zdobené stuhami. 
Šlehají dívky a vinšují, za to dosta-
nou malovaná vajíčka. Toto základní 
schéma má řadu variant. Někde je 
zvykem, že v úterý chodí s pomláz-
kou děvčata, jinde polévají chlapce 
vodou. V mnoha vsích bylo zvykem 
číhat na děvčata ráno, když šla do 
kostela. 

O stáří velikonoční pomlázky svěd-
čí vzpomínky pražského kazatele 
Konráda Waldhausera ze 14. století. 

Bílá neděleBílá neděle
Druhá neděle velikonoční - novo-

křtěnci nosili toho dne naposledy 
bíle křestní roucho. Dnes je často 
dnem slavnostního prvního sv. při-
jímání. 

V Itálii, zemi s tradičně znač-
nou religiozitou, jsou Velikonoce 
především svátkem náboženským. 
Bohoslužby a procesí naznačují, 
že jde o největší svátek křesťan-
ského kalendáře. 

A jaká je italská velikonoční 
kuchyně? Odpověděla nám paní 
Rosina Cerra, vedoucí odboru 
kultury z Arenzana, partnerského 
města ze severní Itálie. „Většina 
oblastí v Itálii má své krajové spe-
ciality, ale v naší oblasti Ligurie se 
držíme tradice,“ prozrazuje paní 
Rosina. „Pokrmy jsou připraveny 
na bázi klasických velikonočních 
jídel jako jehněčí a ozdobená va-
jíčka. Vajíčko je u nás symbolem 
nového života a příchodu jara. 
Jehněčí zase znamená obětování 

„Již čtyři týdny před termínem ve-
likonoc jsem vyzdobila byt malými 
velikonočními svazečky květin, na-
věsila jsem na ně velikonoční vajíčka 
ze dřeva, rozestavěla dřevěné veliko-
noční zajíčky v různých velikostech 
a zasela osení,“ líčí přípravy na 
svátky jara paní Ilona Geipel, projek-
tová manažerka partnerského města 
Chomutova Annaberg-Buchholze. 
„Týden před velikonocemi si do bytu 
postavím vázu s velkou kyticí čerst-
vých větviček a ozdobím to různými 
velikonočními vajíčky, částečně ze 
dřeva a částečně vlastnoručně ma-
lovanými.“

V neděli večer se pro děti schová-
vají vajíčka,  ty pak děti v pondělí 
ráno hledají na zahradě s tím, že je 
přinesl velikonoční zajíček. Z tradič-
ních velikonočních zvyků přetrval 
v Krušnohoří jeden. V časných ran-
ních hodinách na pondělí Velikonoč-
ní se chodí pro velikonoční vodu pro 
zachování věčné svěžesti a krásy, 
přitom se nesmí mluvit a cestou se 
nikdo nesmí otočit.

A jedna připomínka na závěr: Ač 
jsou na druhé straně hor našimi 
blízkými sousedy, náš tradiční zvyk 
(vyšlehat ženu pomlázkou) nejenže 
nepraktikují, někteří ho dokonce po-
važují za barbarský!                       (lm)

Velikonoční týden - pašijový, svatý, velký ...

Ježíše. Proto tedy v období veli-
konoc na sváteční tabuli najdeme 
vajíčka v předkrmech, ve slaných 
dortech, v salátech i v dezertech a 
jehněčí připravované na spoustu 
způsobů.“ 

Typicky italskou pochoutkou je 
také  zvaná Colomba. Nyní je upra-
vovaná a ochucovaná nejrůznější-
mi způsoby, které se liší zejména 
odlišnými náplněmi. V poslední 
době jsou pak stále oblíbenější, 
zejména u dětí, čokoládová vajíč-
ka s překvapením. Leckdy jsou ob-
rovská a vždy nádherně ozdobně 
zabalená. „Velikonoční pondělí je 
vyhrazeno pro rodinné vycházky 
a s piknikem v přírodě,“ uzavírá 
Rosina Cerra krátké představení 
Velikonoc v Arenzanu.              (lm)

Jak se slaví v Itálii...

Svátky očima dětí
Irena Koridze: Irena Koridze: Veli-
konoce jsou svátek 
jara, kluci vyšupá-
vaj holky. Těším 
se, že mě taky vy-
šupou.

Jirka ŠvestkaJirka Švestka: Kluci 
choděj šupat holky. 
Já půjdu s kámo-
šema taky, dostanu 
od nich sladkosti a 
vajíčka, musím ale 
říct koledu.

Ondra Matějka: Ondra Matějka: 
Budu šupat, mamin-
ku taky. Dostanu od 
ní vajíčko. Už se na 
to moc těším.

Lucka Cibulková: Lucka Cibulková: 
Když se řekne Veli-
konoce, představím 
si králíčka. Mamča 
mi nakreslí obrázek 
a připne na skříň. A 
taky sladkosti.

Jakub Nekola: Jakub Nekola: O Ve-
likonocích se šupaj 
holky. Dostaneme 
za to vajíčka, hledá-
me je po bytě nebo 
na zahrádce. Taky 
jdeme do města a 
vyšupem holky, kte-
ré potkáme. Už mě 
ale taky polily.

Kristýna Linevová: Kristýna Linevová: 
Na Velikonoce pro 
mě králíček scho-
vává sladkost na 
zahrádce. Předtím 
ale ještě barvím va-
jíčka s maminkou. 
Dostanu pomláz-
kou od dědy, ale on 
ji uplete taky mě, i 

když jsem holka.

Hynek Písařík: Hynek Písařík: 
Budeme mít plno 
vajíček. Půjdem za 
holkama a vyšupe-
me je. Musíme ale 
napřed říct koledu: 
Hody hody dopro-
vody, dejte vejce 
malovaný… A  pak 
v poledne si musí-

me dávat pozor, aby nás nepolily.

Honza Glosík: Honza Glosík: Je 
to dobrý, vyšupat 
holky, ale než do-
stanem vajíčko, 
musíme napřed říct 
koledu. Aby jim to 
nebylo líto, můžou 
nás zase polít. Mě 
polily vloni, taky se 
mi to líbilo.

V Německu se nešupe
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Mám rád Velikonoce

Jiří RothJiří Roth
Velikonoce pro 

mne znamenají za-
hájení sezony tou-
lek přírodou, kdy 
sleduji růst květů, 
pučení stromů a 
vše zaznamenávám 
do zápisníku a do 
fotoaparátu. Kvetou první léčivé 
byliny a objevují se jarní houby. 
Pozoruji, jak příroda otvírá náruč 
a osvobozuje vše živé ze zimního 
spánku.

Jako dítě si na Velikonoce moc 
nepamatuji. Většinou jsme jezdili 
celá rodina z Chomutova do Lenešic 
a podle Ohře jsme šli pěšky do Loun 
za příbuznými.

Silnou vzpomínku mám ale na 
dobu, kdy jsem jel s mou budoucí 
ženou představit se její rodině na 
Vysočinu. O Velikonoční pondělí 
jsem byl představen všem bratran-
cům, byli skoro stejného věku jako 
já, takže jsem byl vřele přijat a mu-
sel jsem absolvovat obchůzku s po-
mlázkou po četném příbuzenstvu. 
Nijak jsem neodporoval, protože 
příbuzné jsem stejně chtěl poznat. 
U strýců a tetiček jsme jako hodov-
níci byli vítáni nejen úsměvem, ale 
i štamprdličkou. Těch příbuzných 
bylo hodně. Jak jsme chodili od 
jedněch k druhým, tak se pozvolna 
chodník stával užším. Bavili jsme 
se, co kdo dělá, čím se živí, jaké má 
zájmy a dokonce jeden se chlubil 
parakotouly, protože byl na vojně u 
paragánů – parašutistů. Zpívali jsme 
a veselí nebralo konce.

Na poslední štaci nás čekala má 
budoucí tchýně. Připomněla, že nás 
čeká sváteční oběd a odpoledne ces-
ta vlakem zpět do Chomutova. Na 
obědě jsem byl poněkud znavený 
jak cestou, tak i „dary“ od příbuz-
ných, přesto jsem se držel, abych si 
co budoucí zeť předem neposkvrnil 
reputaci. Jídlo bylo vynikající, ale to 
jsem ocenil až po letech, to bujaré 
veselí v žaludku mi tenkrát nedovo-
lilo náležitě ho vychutnat. Po obědě 
nás maminka vzala a, snoubenci - 
nesnoubenci, šoupla nás do postele. 

Plánovaný vlak nám ujel, ale na-
štěstí jel ještě další, kterým jsme 
v pořádku dojeli do Chomutova. A 
dodnes se mezi příbuznými vzpo-
míná, jak jsem přišel do rodiny a 
slavili jsme Velikonoce.

Zdeněk HejnaZdeněk Hejna
Velikonoce mám 

rád. Narodil jsem 
se na Příbramsku, 
tam se ty nádherné 
velikonoční obyčeje 
udržovaly. A svě-
te, div se! Rodiče 
nás podporovali, 
sousedé chápali. Koledovat a tak 
trochu prohnat děvčata, to patřilo 
k folkloru mého mládí. Vzpomínám 
na to s pocitem určité nostalgie. 
Později přibývající roky a atmo-
sféra velkého města smazaly ostré 
kontury různých zvyků a prožití 
Velikonoc se „smrsklo“ na odeslání 
velikonočních přání. Všemi silami 
se bráním přát pěkné velikonoční 
svátky prostřednictvím SMS. Čas a 
pokrok však přinášejí jiné zvyklosti. 
Nezbývá, než si zvykat.

O to více sleduji aktivity Podkruš-
nohorského zooparku, Malířského 
společenství a Oblastního muzea v 
Chomutově, které se snaží některé 
tradice připomenout, jiné udržovat. 
Držím palce všem, kteří usilují o 
zachování těch zvyků, jež nám pře-
daly předcházející generace.

Velice rád pozoruji, jak se mění 
vnitřní výzdoba obchodů, jak se 
symboly Velikonoc dostávají do vý-
kladních skříní, jak nás ta krása při-
cházejícího jara obklopuje a slibuje 
pohodové dny. Rodiče svým dětem 
vyprávějí o tom, co pro nás zname-
nají tyto sváteční dny. V rodinách 
malují vajíčka a zdobí je nejrůz-
nějšími moderními technikami, aby 
byla zásoba, až zazní: „Dejte jedno 
malovaný...“ Vždycky jsem udržová-
ní tradic podporoval a děkuji těm 
rodičům, babičkám a dědečkům, 
kteří Boží hod velikonoční a Veliko-
noční pondělí berou jako příležitost 
přiblížit dětem nádhernou minulost 
našeho národa.

soutěžní kupon  soutěžní kupon  soutěžní kupon
jméno a příjmení: ........................................................................................................

adresa: .........................................................................................................................

správné znění tajenky: ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Na sváteční chvíle klidu připravily Chomutovské noviny pro čtenáře z Chomutova, 
Jirkova a přilehlých obcí velikonoční křížovku o deset cen, kterými jsou reklamní 
předměty s tématikou města. Hlavní cenou jsou sběratelské repliky historického 
džbánu a poháru, druhou je sada sklenic a láhev značkového vína s etiketou města 
a třetí DVD Po stopách Františka Gerstnera Chomutovem. Čtvrtou až desátou cenou 
budou sady drobných reklamních předmětů. Každý výherce také obdrží letošní verzi 
Průvodce královským městem Chomutov a knihu Dějiny Chomutova nebo Chomu-
tov ve starých pohlednicích. 
Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vepište do kuponu, vystřihněte ho a poštou 
v obálce, případně osobně doručte do  redakce Chomutovských novin, a to nejpozději 
do pátku 21. dubna. Z úspěšných luštitelů vylosujeme deset držitelů cen, které vyro-
zumíme dopisem a jejich jména zveřejníme v Chomutovských novinách 3. května. 

Jedinečná krása vnorovských 
kraslic na Chomutovsku jen tak k 
vidění není. A pokud ano, určitě se 
jedná o výtvor Štěpánky Hlubiňá-
kové, učitelky výtvarné výchovy na 
Základní škole na sídlišti Zahradní.

Tento unikátní způsob výzdoby 
kraslic, který je typický pro okolí 
Vnorov na jižní Moravě a který se 
vyznačuje pevně danou  barevnou 
kombinací a specifickými geome-
trickými vzory, si na sever Čech 
přivezla ze svého rodného Veselí 
nad Moravou. Po přestěhování do 
Chomutova si vztah k malování 
kraslic upevnila i spoluprací s 
Marií Mihokovou. „Byla to vitální 
důchodkyně, která zde udržovala 
tradici malování kraslic. Přijde 
mi až neuvěřitelné, že si tehdy se 
mnou, s malou holkou, vyměňovala 
zkušenosti. Naučila mě zdobit vajíč-
ka špendlíkovou technikou, navště-

Vnorovské kraslice jsou srdeční záležitostí, vzpomínkou na kořeny
vovali jsme se doma, dokonce jsme 
se spolu byly podívat v Roudnici 
na výstavě k celostátní soutěži o 
nejhezčí kraslici,“ zavzpomínala 
Štěpánka Hlubiňáková.

Všechny své výtvarné dovednos-
ti, včetně malování kraslic, dnes 
coby učitelka předává dětem. Kromě 
běžných hodin výtvarné výchovy i v 
kroužku užitého umění. „Zrovna teď 
před Velikonocemi máme takový 
měsíční blok výzdoby kraslic. Pou-
žíváme různé techniky a materiály, 
ale vnorovské je neučím, protože je 
to hodně náročné,“ tvrdí Š. Hlubiňá-
ková. Jak dodává, vnorovské krasli-
ce jsou pro ni takovou třešničkou na 
dortu. „Je to moje srdeční záležitost, 
vzpomínka na kořeny. V poslední 
době jich moc nedělám, a když už, 
tak se dají stihnout tak čtyři nebo 
pět za odpoledne. Vzorů a nápadů 
mám spoustu, jen mít čas.“

Štěpánka Hlubiňáková představuje své vnorovské kraslice, v ošatce ze 
slepičích vajec, v ruce z husího. Ze snímku je patrné, že typickými 
barvami těchto kraslic jsou červená, černá, žlutá a bílá.         (foto: sk)

Jak se dělají vnorovské kraslice:
Vnorovské kraslice se zdobí technikou voskové batiky od nejsvětlejšího 

odstínu po nejtmavší. Pomocí tzv. stužky, což je stočený plíšek na dřívku, 
naneseme horký vosk ze lžíce umístěné na verpánku. Nakreslený vzor tak 
zůstane bílý. Vajíčko následně obarvíme ve žluté barvě a opět přidáme vzor. 
Po obarvení v červené barvě dobarvíme tuší černá místa. Potom skořápku opa-
trně nahřejeme nad plamenem a rozteklý vosk setřeme hadříkem. Na barvení 
se nejčastěji používají anilinové barvy nebo mořidla na dřevo.

Rukou Štěpánky Hlubiňákové už 
byla vyzdobena kromě slepičích va-
jec i vejce holubí, korelí a také jed-
no pštrosí. Některé z jejích výtvorů 

lze zhlédnout na výstavě výrobků 
s velikonoční tématikou, která je až 
do 15. dubna otevřena ve sklepních 
prostorách galerie Špejchar.        (sk)
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Velikonoční koncert 11. dubna 
v Městském divadle v Chomutově 
slibuje být hudebním bonbónkem. 
Příznivcům vážné hudby se před-
staví houslová virtuoska Shizuka 
Ishikawa a její přátelé, flétnista 
Yoshimi Oshima, sopranistka Yuko 
Kusakabe a violoncellista Karel 
Fiala. „Po dlouhých letech jsem ke 
spolupráci pozval jednu ze špič-
kových světových sólistek. Je sice 
Japonka, ale k Čechám má hluboký 
vztah. Vystudovala totiž hudební 
akademii v Praze, často vystupuje 
na tuzemských pódiích a je členkou 
Kubelíkova tria,“ představil hlavní 
hvězdu večera Petr Macek, šéf pořá-
dají koncertní agentury. 

Japonští umělci barokní hudbou
navodí velikonoční atmosféru

Program bude stylizován do ob-
dobí baroka, celá řada skladeb zazní 
v Chomutově premiérově. Závěr ve-
čera bude patřit evergreenu, Vival-
diho Čtveru ročních období. „Krátce 
před Velikonocemi chceme navodit 
tu správnou sváteční atmosféru,“ 
dodal Petr Macek k náplni akce, kte-
rá začne v 19 hodin.                      (sk)

Chomutovský kulturní kalendář obo-
hatila další nevšední akce – dvoudenní 
minifestival On the Road – Na cestě, kte-
rý proběhl 22. a 23. března. Vystoupení 
dvou muzikantů a cestovatelů orámova-
lo několik besed horolezce Radka Jaroše. 
Ten svým vyprávěním o himálajských 
vrcholcích upoutal jak středoškoláky na 
dopoledních besedách, tak publikum, 
které se sešlo ve čtvrtek v podvečer v Ku-
lisárně městského divadla. Akci připravila 
Správa kulturních zařízení Chomutov s. r. 
o. Jak spokojeně podotkla její jednatelka 
Věra Flašková, k jejímu zdaru přispělo, 
že účinkujícími byli zdánlivě obyčejní 
lidé, kteří ovšem dokáží své nevšední zá-
žitky neobyčejně poutavě předávat. A tak 
spokojení návštěvníci se dozvěděli nejen 
podrobnosti ze světa horolezců, běžné-
mu životu skryté, ale i řadu zajímavostí 
o Islandu od Jana Buriana. To vše uzavřel 
recitál harmonikáře, skladatele, zpěváka 
a spisovatele Vaška Koubka, na snímku 
předčítá ze svých Hospodských poví-
dek.                                               (text a foto: lm)

Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Český lev Chomutov uklidí 
Bezručovo údolí a vyzývá dobro-
volníky z řad veřejnosti k pomoci. 
Účastníci akce se sejdou v sobotu 
8. dubna v 9 hodin před Povodím 

Pomozte skautům uklidit Bezručovo údolí
Ohře a společně vysbírají odpadky 
v pásu až po druhý můstek přes Cho-
mutovku. Město Chomutov vychází 
iniciativě skautů vstříc bezplatným 
poskytnutím nákladního auta a ulo-
žením odpadu na skládce.             (sk)

Společná premiéra ochotníků 
z chomutovského Studia SKZ a jir-
kovského Ervěnického národního 
divadla a k ní patřící tréma je už 
minulostí. Představení Nikolaje 
Vasiljeviče Gogola Hráči proběhlo 
v pátek 17. března v Kulturním 
domě Zdeňka Glückseliga v Jir-
kově a hned následující pondělí 
v Městském divadle v Chomutově. 

O své dojmy se podělila režisérka 
představení Jana Kopecká. „Já jsem 
vlastně ta první dvě představení 
neviděla, byla jsem tak vyděšená, 
že jsem zůstala v zákulisí a chytala 
reakce lidí,“ přiznává. „Když jsem 
ale slyšela, že se hned od začátku 
smějí, bylo mi jasné, že se ledy pro-
lomily a je to dobré.“ 

Pondělní druhá premiéra byla 
zařazena do cyklu představení pro 
předplatitele, takže ti, kteří seděli 
v hledišti, měli možnost porovnání 
s představeními jiných, profesionál-
ních souborů. Proto jak J. Kopecká 
připouští, napodruhé měla trému 
ještě větší. Jak se ale ukázalo, obavy 
byly i tentokrát plané. Podle ohlasů 

publika se Hráči s takto nastavenou 
laťkou dokázali vyrovnat. Diváci 
odcházející z chomutovského diva-
dla se na jejich adresu vyjadřovali 
vesměs pochvalně: Příjemné pře-
kvapení…, po rozvleklejším začátku 
to dostalo spád…, pěkná scéna i kos-
týmy…, podobné hlasy zněly foyer. 
Ti zasvěcenější dokonce chválili 
jmenovitě: „Skvělý byl Franta Bouda 
jako starý Glov a Ruda Chrpa v roli 
Ichareva, ten prostě exceloval.“ 

Kdo nestihl ani jirkovskou ani 
chomutovskou premiéru, má mož-
nost zhlédnout reprízu představení 
Hráči ve čtvrtek 6. dubna od 19.30 
v kulturním domě v Nových Ervěni-
cích.                                                   (lm)

Strach ochotníků z premiéry je už minulostí

Poslední dubnový víkend proběh-
nou už pojedenácté Chomutovské 
slavnosti. Od těch předchozích se 
odlišují především tím, že nejsou 
vázány na žádnou událost z dě-
jin města. Zato budou zaměřeny 
na děti. „Využijeme příležitosti 
a poskytneme jim tentokrát větší 
prostor,“ uvedl Jiří Šnábl, majitel 
agentury Modua, která pro město 
slavnosti každoročně připravuje.

I letos bude akce rozprostřena 
do tří dnů. V pátek od 20.30 hodin 
ji otevře tradiční večerní před-
stavení s názvem Chomutovští 
šprýmaři a kejklíři. Hlavní postavy 
hry, tedy šprýmaři a kejklíři v po-
dání herců mosteckého divadla, 
budou pak také jakýmisi průvod-
ci celými slavnostmi. „O večerní 
představení v parku je vždy velký 
zájem. Tentokrát na něj zveme 
i děti s lampiony. Po skončení před-
stavení totiž všichni diváci, už 
s rozsvícenými lampiony, v průvo-
du přejdou na náměstí 1. máje, kde 
bude připraven skutečně velkolepý 
ohňostroj. Rádi bychom tím dětem 
nahradili dřívější lampionový prů-
vod s ohňostrojem do letního kina, 
který byl zrušen, protože probíhal 
v době hnízdění ptáků,“ uvedl Jiří 
Šnábl.

V sobotu se všem návštěvníkům 
otevře v 10 hodin v městském par-
ku historické tržiště. Současně za-
čne probíhat i zajímavý  historický 
program a také spousta soutěží pro 
nejmenší návštěvníky. Soutěže se 
budou odvíjet v historickém duchu 
a s dobovými rekvizitami. Nejši-
kovnější děti pak budou v 15 hodin 
slavnostně pasovány na panoše 
a pážata města Chomutova, a to 
samotnou starostkou Ivanou Řáp-

kovou. Pasovací ceremoniál bude 
probíhat podle všech regulí a všich-
ni pasovaní obdrží i stvrzovací glej-
ty. Atrakce a hry pak budou dětem 
k dispozici i po zbytek slavností, 
ale už se na nich nebude organizo-
vaně soutěžit. Velkým lákadlem by 
měla být ručně poháněná replika 
kolotoče z 16. století.

Nedělní specialitou bude od 15 
hodin vystoupení dětí z některých 
chomutovských škol a školek. Po-
rotě složené z představitelů města 
i ostatním návštěvníkům před-
vedou události a postavy z dějin 
města. „Nemusí se ale vůbec držet 
historie. Mohou čerpat třeba z po-
věstí Chomutovska a podobně,“ 
upozornil Jiří Šnábl. Celé dva dny 

budou diváky bavit šermíři, taneč-
nice, hudebníci, kejklíři a herci.

Programem v parku ovšem 
Chomutovské slavnosti nekončí. 
Pokračovat budou formou Dnů 
partnerských měst Chomutov – An-
naberg–Buchholz. V jejich rámci 
proběhne 1. května přehlídka mažo-
retkových skupin a následně kon-
cert dechových hudeb, 3. května 
se uskuteční Den plný sportu žáků 
základních škol. Na všech těchto 
akcích se budou podílet i hosté 
z Německa. Posledním počinem, 
už jen v režii chomutovských dětí, 
bude tradiční akce v parku Maluje-
me pro radost. Kompletní program 
slavností zveřejníme v příštím čísle 
Chomutovských novin.                 (sk)

Nejšikovnější budou starostkou Ivanou Řápkovou pasovány na panoše a pážata

Chomutovské slavnosti budou zaměřeny na dětiDIVADLODIVADLO
• 11. 4. 11. 4. HONZA V PEKLE. HONZA V PEKLE. Pohádka pro děti z MŠ, ZŠ a veřejnost. Kulturní dům na 

Zahradní od 10.00 hodin. 
• 13. 4. 13. 4. PUDL A MAGNOLIEPUDL A MAGNOLIE. Divadelní představení komedie v rámci abonentního 

předplatného. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

KONCERTYKONCERTY
• 5. 4. ACOUSTIC SESSION – MEXICKÉ KYTARY A HOST Z GUATEMALY5. 4. ACOUSTIC SESSION – MEXICKÉ KYTARY A HOST Z GUATEMALY. Galerie Lurago 

v SKKS na Palackého ulici od 18.30 hodin. 
• 8. 4. JARNÍ ZPÍVÁNÍČKO8. 4. JARNÍ ZPÍVÁNÍČKO. Přehlídka pěveckých sborů MŠ. Velký sál SKKS na Palac-

kého ulici od 15.00 hodin. 
• 11. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT – SHIZUKA ISHIKAWA A JEJÍ PŘÁTELÉ11. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT – SHIZUKA ISHIKAWA A JEJÍ PŘÁTELÉ. Doprovází 

Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 5. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU5. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin. 
• 16. 4. VELIKONOČNÍ ZÁBAVA S HORNICKOU DECHOVKOU16. 4. VELIKONOČNÍ ZÁBAVA S HORNICKOU DECHOVKOU. Kulturní dům na Zahrad-

ní od 17.00 hodin. 
• 19. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU19. 4. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
• PETR TOMAŠTÍK – JEN TAK. PETR TOMAŠTÍK – JEN TAK. Výstava fotografií v galerii Na schodech v SKKS na 

Palackého ulici potrvá do 26. 6. 
• VLADIMÍR VALEŠ – REMINISCENCEVLADIMÍR VALEŠ – REMINISCENCE. Obrazy v galerii Lurago v SKKS na Palackého 

ulici, výstava potrvá do 27. 4. 
• CAMERA OBSCURA – ZAPOMENUTÉ FOTOGRAFIE DÍRKOUCAMERA OBSCURA – ZAPOMENUTÉ FOTOGRAFIE DÍRKOU. Výstava fotografií ve 

výstavní síni knihovny SKKS na Palackého ulici do 28. 4. 
• VLADIMÍR SUCHÁNEK – GRAFIKAVLADIMÍR SUCHÁNEK – GRAFIKA. Galerie Špejchar, vernisáž proběhne 6. 4. od 

17.00 hodin, výstava potrvá do 6. 5. 
• VELIKONOČNÍ VÝSTAVAVELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Sklep galerie Špejchar, výstava potrvá do 15. 4. 
• HERBERT KISZA – LOŽE S NEBESYHERBERT KISZA – LOŽE S NEBESY. Obrazy a sochy v kostele sv. Ignáce, vernisáž 

12. 4. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 20. 6. 
• THEODOR VEIDL – TRAGICKÝ OSUD 20. STOLETÍTHEODOR VEIDL – TRAGICKÝ OSUD 20. STOLETÍ. Výstava na památku hudebního 

skladatele, chomutovského rodáka. Oblastní muzeum na radnici do 27. 5. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 8. 4. VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ8. 4. VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ. Pokračování cyklu pro dospělé a mládež. DDM 

od 10.00 nebo 14.00 hodin
• 13. 4. VELIKONOČNÍ BĚH DO SCHODŮ DOMEČKU13. 4. VELIKONOČNÍ BĚH DO SCHODŮ DOMEČKU. Sedmý ročník soutěže. DDM od 

14.00 hodin. 
• 18. 4. POHÁDKOVÁ BABIČKA VYPRÁVÍ18. 4. POHÁDKOVÁ BABIČKA VYPRÁVÍ. Čtení chomutovské autorky Jiřiny Roth-

meierové, sportovně zábavný program. DDM od 9.30 hodin. 
    Kompletní program na www.ddmcv.cz. Kompletní program na www.ddmcv.cz. 

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak). Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak). 
                 6. 4. 6. 4.  KARCOOLKA KARCOOLKA – animovaná rodinná komedie, USA. Od 17.00 hodin. 
                 7. 4. 7. 4.  NIKDY TO NEVZDÁVEJ! NIKDY TO NEVZDÁVEJ! – romantická hudební komedie, USA. 
                 8. 4. 8. 4.  MARIŇÁK MARIŇÁK – válečné drama, USA. 
 13. 13.  –      14. 4. 14. 4.  RAFŤÁCI RAFŤÁCI – teenagerovská komedie, ČR. 
               15. 4. 15. 4.  ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ – dobrodružný/sci–fi, USA. Od 

17.00 hodin. 

Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak). Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak). 
                 6. 4. 6. 4.  PROJEKT 100: DÍTĚ PROJEKT 100: DÍTĚ – film, Belgie, Francie. Od 19.30 hodin. 
    7. 7.  –          8. 4. 8. 4.  KARCOOLKA KARCOOLKA – animovaná rodinná komedie, USA. Od 17.00 hodin. 
    9. 9.  –      10. 4. 10. 4.  MARIŇÁK MARIŇÁK – válečné drama, USA. 
 10. 10.  –      11. 4. 11. 4.  BAMBI 2 BAMBI 2 – animovaná pohádka, USA. Od 17.00 hodin. 
               12. 4. 12. 4.  WALK THE LINE WALK THE LINE – hudební životopisné drama, USA. 
               13. 4. 13. 4.  ČÍŇAN ČÍŇAN – tragikomedie, Dánsko, Čína. 
               14. 4. 14. 4.  STRINGS STRINGS – loutkový hraný film, Dánsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie. 
 15. 15.  –      19. 4. 19. 4.  RAFŤÁCI RAFŤÁCI – teenagerovská komedie, ČR. 

• Galerie Špejchar vystavovala díla už několika členů Sdružení českých Galerie Špejchar vystavovala díla už několika členů Sdružení českých 
grafiků a umělců Hollar. grafiků a umělců Hollar. Tentokrát návštěvníci budou moci obdivovat práce 
jeho předsedy, grafika, ilustrátora, tvůrce ex libris a známek Vladimíra Su-
chánka. Třiasedmdesátiletý umělec má na kontě okolo třiceti prestižních cen 
a sto čtyřiceti samostatných výstav. Ta ve Špejcharu začne vernisáží zítra, ve 
čtvrtek v 17 hodin a potrvá do 6. května.  (sk)

Také letos se část chomutovského parku promění v tržiště.               (foto: sk)
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PŮJČKY
pro zaměstnané, důchodce 

a podnikatele

SPLÁTKA JIŽ OD 350,- KČ/MĚS.
Kancelář: Chomutov, Čechova 1594

(pod hřbitovem)

Tel.: 603 819 888, 605 906 315

Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 11 . 05 . 2006 v 15,00 hod i n se koná v zasedací m ístnosti č .  18 v přízem í budovy MěÚ Chom utov,  Zborovská 
4602 veřej né výběrové ř ízen í bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC  – oprava bytu na vlastní náklady
D o m ovn í s p ráva Q AR K  – u l . N a Bě l i d l e

U l ice čp. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávací cena N áklady na opravu

Palac kého 4 4 47/1 1 + 2  1 5 .783 , – Kč 1 97.0 0 0, – Kč

Palackého 39 61 /1 5 1 +1    7. 395 , – Kč 1 59.0 0 0, – Kč

S po ři c ká 1 6 6 6/11 1 + 2  1 3 . 59 0 , – Kč 1 26 . 20 0 , – Kč

K . Světlé 3626/1 1 +1    8 .74 5 , – Kč 1 61 . 20 0, – Kč

D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . Kost n i c ká

Seifertova 41 6 0/48 0 +1      4 . 230, – Kč 14 3 . 50 0, – Kč

D o m ovn í s p ráva D OS P R A – u l . B řeze n ec ká

S kal ková 5202/ 24 1 + 3  32. 250, – Kč   78 . 9 0 0, – Kč

S kal ková 520 0/12 1 + 3  32.40 0, – Kč   86 .40 0, – Kč

B řezenecká 4 472/1 0 1 +1  13 .650, – Kč   9 9.6 0 0, – Kč

17. l istopad u 4 563/1 5 1 + 2  13 . 974, – Kč 11 9.0 0 0, – Kč

Zah rad n í 51 9 6/1 8 1 + 2  14 . 538 , – Kč 112 .0 0 0, – Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í s právy.
Reg istrace zájemců o byt na svépomoc se koná d ne 11 . 05 . 2006 v době od  13 ,00 hod . do 15,00 hod .  v kan -
celáři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 .
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni , vedle povinností uvedených v čl . 6
„ Pravidel pro přidělová n í bytu v ma jetku města C hom utova“, při reg i straci před ložit p latný obča ns ký prů -
kaz a potvrzen í peněžn í ho ú stavu o za placen í d ražebn í j i stoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .
Číslo účtu – 6015 – 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky  N UTN É ! ! ! ) ,  va ria bi l n í sym bol – 22221110, s pecifický 
sym bol – rod né čís lo.
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 12. 4. v 10.00 hod.

              

 Sparkasse-obligace
úrok3,00%*  p. a.  nominální hodnoty 

ástka vkladu od 5.000 Euro 

doba splatnosti 4 roky

                  Sparkasse 
                    Mittleres Erzgebirge 

Vážení ob ané, vážení eští sousedé! Jsme rádi, že Vám m žeme nabídnout naše služby. K dispozici jsme Vám v naší spo iteln – Sparkasse, Hanischallee 11, Marienberg, 
SRN, každé pond lí od 09.00 do 12.00 hod., kdy je tu pro Vás i naše tlumo nice. V této dob  máte možnost se poradit, nebo si dohodnout individuální poradenský pohovor 
na telefonním ísle 0049 3735 669 4510. Nabízíme Vám b žné ú ty, online-banking, uložení pen z. P esv d te se na webových stránkách: www.spk-mittleres-erzgebirge.de,
kde jsme pro Vás p ipravili bližší informace v eštin . Vaše dotazy budou zodpov zeny na e-mailové adrese: cz_info@spk-mittleres-erzgebirge.de. Využijte výhod, které jsou 
pro naše n mecké klienty již samoz ejmostí. Spole ná Evropa již není jen vize budoucnosti, nýbrž realita p ítomnosti. Srde n  Vás u nás vítáme! 

* Aktuální kurzy prodeje, pop ípad  rendity, stejn  jako podmínky nákupu se dozvíte od Vašeho poradce ve Sparkasse Mittleres Erzgebirge. 

Sparkasse-obligace jsou atraktivní p j ky naší Sparkasse – vzor stability. Po celou dobu splatnosti obdržíte stejn  vysoké 
úroky. Výnosy z úrok  dostanete každý rok vyplaceny. Vaši Sparkasse-obligaci proplatíme po uplynutí domluvené doby 
splatnosti. P itom Vám zaru ujeme splacení celé nominální hodnoty. To znamená, že sv j vložený kapitál dostanete ze 
100% nazp t. V p ípad  pot eby máte k Vašim pen z m p ístup a tyto cenné papíry m žete kdykoliv prodat nebo ze 100% 
zap j it, což Vám zajiš uje vysokou likviditu. 

Pronajmu 
obchod s výlohou 

ve Školní ulici 
naproti Zelené lékárně.

Levný pronájem
i s energiemi. 

Tel.: 603 579 457

ProdejProdej
• Prodám benzinovou sekačku Prodám benzinovou sekačku na 

trávu. Tel. 607 821 336.
• Prodám zahradu Prodám zahradu ze zdravotních 

důvodů u býv. masokombinátu, rozl. 
4 ary, chatka, skleník. Tel. 776 002 551.

• Prodám válendu s úlož. prosto-Prodám válendu s úlož. prosto-
remrem, velmi dob. stav. Cena dohodou. 
Vhodné do chaty. Tel. 474 62 89 69.

• Prodám Renault 19 dieselProdám Renault 19 diesel, 5 l spot., 
nový model, taž. zař., super stav a jiné. 
Cena 40 000 Kč, při rychlém jednání sle-
va. Tel. 605 161 727.

• Prodám ryb. časopisyProdám ryb. časopisy. Čes. rybář, Ry-
bářství, Kaprománie a jiné. Přes 200 kusů. 
Kompl. i nekompl. ročníky. Za 200 Kč. Tel. 
724 902 854.

• Prodám 4 ks nové, nepoužité pneuProdám 4 ks nové, nepoužité pneu, 
roz. 195/65 R1 591H Pilot Primacy Miche-
lin. Pořizovací cena 14 640 Kč, prodejní 
cena 10 000 Kč. Tel. 603 781 781.

• Prodám vest. troubu WhirlpoolProdám vest. troubu Whirlpool, nová 
3 000 Kč, válendu 500 Kč, kočárky na 
panenku, kočárek na dítě + autosedačka 
1 500 Kč, lednici s mrazákem 1 300 Kč, 
elektr. kamna 500 Kč, konf. stolek 600 Kč, 
stolek na poč. 600 Kč. Tel. 731 184 181.

• Prodám dětskou postýlkuProdám dětskou postýlku. Lze 
přestavět na dětskou postel. Rozměry 
145x75cm. Původní cena 4 000 Kč, nyní 
1 000 Kč. Tel. 604 189 669.

• Prodám použité dešťové svody PVCProdám použité dešťové svody PVC, 
délka  4,0 m – 3 ks, délka 3,10 – 1 ks, délka 
2,40 – 2 ks, délka 1,30 – 1 ks. Celkem cca 
25 m, vnitřní průměr 13 cm. Cena 200 Kč. 
Tel. 732 616 962.

• Prodám funkční automatickou prač-Prodám funkční automatickou prač-
ku ku ROMO-PAC s předním plněním. Cena 
900 Kč. Tel. 732 616 962.

• Prodám auto Š 105, Prodám auto Š 105, TP 6/2007, bez 
koroze, levně. Tel. 607 747 646.

• Prodám velkou obývací stěnu Prodám velkou obývací stěnu + jídel-
nu Nevadu, kulatý stůl + čtyři židle. Vše 
tmavě hnědé. Cena celkem za vše 6 900 
Kč. Tel. 606 293 901.

• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 
Black+Decker, Black+Decker, jednou použitá. Původní cena 
3 500, nyní 2 900 Kč. Tel. 607 736 853.

KoupěKoupě
• Koupím garáž Koupím garáž v blízkém okolí 

sídliště Dehtochema. Ne podzemní. Tel. 
721 038 042.

BytyByty
• Pronajmu byt 1+3 zařízenýPronajmu byt 1+3 zařízený, dlou-

hodobě v Jirkově. Nájem 6 000 Kč. Tel. 
728 350 496.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v OV na Písečné bez 
úprav a se starším nábytkem. Cena doho-
dou. Volejte po 13. hod. Tel. 605 486 958.

• Prodám levně družstevní byt Prodám levně družstevní byt 3+1 
CV Kamenný vrch, 5. patro, volný od 
7/06, dohoda jistá. Tel. 724 285 725.

• Koupím byt 1+2 Koupím byt 1+2 nebo 1+1 velký 
s balkonem. Nejraději cihla 1. patro ne 
RK. Volat po 18. hodině. Tel. 737 322 841.

• Vyměním byt 1+1 v os. vlastnictví Vyměním byt 1+1 v os. vlastnictví 
v CV Břez. za 1+1, popř. 1+2 v Jirkově. Tel. 
607 891 127. Volat 16. – 18. hod.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 v osob. vlastnictví 
u Luny, 70 m2, zděné jádro, koberce, 
omítky, balkon, 3. patro, krásný slunný 
byt. Tel. 603 787 668.

• Prodám družstevní 1+1 Prodám družstevní 1+1 v CV 
u Merkuru, po rekonstrukci, hezké klidné 
místo. Tel. 777 177 175.

• Pronajmu samostatný zařízený Pronajmu samostatný zařízený 
byt 1+1 v rodinném domku u kina Oko. 
Slušným lidem bez dětí a domácích zví-
řat. Tel. 603 463 219.

• Pronajmu dlouhodobě byt Pronajmu dlouhodobě byt 
1+2 na Březenecké. Tel. 605 315 548, 
602 453 939.

• Vyměním byt 1+3 v Chomutově Vyměním byt 1+3 v Chomutově na Za-
hradní za byt 1+2 s doplatkem 10 – 20 tis. Kč 
a pronajmu byt 1+2 na Zahradní. Tel. 
723 798 475.

• Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví 
ul. Dřínovská 80 m2, klidný vchod, plas-
tová okna, zděné jádro, dlažba, 3. patro. 
Cena 370 000 Kč. Tel. 776 217 265. 

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1, 5. pa-
tro v Jirkově na Borku. Nová kuch. linka, 
úprava koupelny, obložení stěn. Cena 
170 000 Kč. Tel. 724 143 305.

• Prodám družstevní byt 1+2 Prodám družstevní byt 1+2 na Pí-
sečné u zdr. střediska, 3. patro, zasklený 
balkon, plastová okna. Cena 239 000. Tel. 
724 143 305

• Vyměním byt 1+3 Vyměním byt 1+3 v Jirkově, Mlá-
dežnická za 1+2 v Chomutově. Tel. 
603 787 821.

• Prodám byt 1+3 v Horní VsiProdám byt 1+3 v Horní Vsi, 
volný ihned, nejvyšší nabídka. Tel. 
606 322 809.

• Koupím garsonku nebo byt 1+1 Koupím garsonku nebo byt 1+1 
(1+kk) v os. vlastnictví v Chomutově, 
poblíž centra. Tel. 777 006 986.

• Vyměním dr. byt 4+1/l, Vyměním dr. byt 4+1/l, plastová 
okna, nová koupelna za dr. 2+1, lodžie 
podmínkou, okolí Severky + doplatek. 
Tel. 777 940 492, po 18. hodině.

OstatníOstatní
• Pronajmu garáž Pronajmu garáž větších rozměrů 

v Mostě. Tel. 602 889 375.
• 43/162/53 nekuřačka43/162/53 nekuřačka, Střelec, 

hledá Váhy do 45 let. Nosím brýle. Tel. 
721 031 916. Jen volat.

• Hledám opraváře radioamaté-Hledám opraváře radioamaté-
ra ra na staré radio Tesla Festival2. Tel. 
603 450 482.

• Duchem mladistvý sportovecDuchem mladistvý sportovec štíh-
lé postavy hledá tolerantní partnerku do 
40 let. Tel. 605 179 271.
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POZOR, 
VELKÉ SNÍŽENÍ CENY
Pozemky k výstavbě rodinných domků

Z původní částky 950,- Kč/m2 
zlevněno na 800,- Kč/m2.

Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu rodinných dom-
ků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti Černý Vrch, 
v prostoru za Integrovanou střední školou energetickou Na Průhoně.  
Pozemky o velikosti 600 – 800 m2 budou zasíťovány, včetně vybudování ko-
munikačního napojení. 
V případě zájmu kontaktujte Město Chomutov, Odbor správy majetku města, 
Zborovská 4602, Chomutov 430 28.
Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, případně na we-
bových stránkách města www.chomutov–mesto.cz.
Bližší informace poskytne Pavlína Záveská, na tel. čísle: 474 637 466, e–mail: 
p.zaveska@chomutov–mesto.cz.

Poslední bezsankční možnost 
přihlášení neregistovaných psů

Město Chom utov vyzý vá držite le nepři h lášených psů , aby využi l i  právě probí haj íc í  am nestie a při h lás i l i  s i  své 
nereg istrované psy. Provedete - l i  reg istraci v období právě probí haj íc í  am nestie, nebudete ze strany města po -
kutován i ,  an i vám nebude doměřen poplatek za u plyn u lá období .  V této době tedy maj í  „čern í “ chovatelé posledn í 
šanci na bezsan kčn í př i h lášen í .  Po u plyn utí  výše uvedeného období bude chov nepři h lášeného psa san kciono -
ván ( přičemž za nespl něn í povi n nosti nepeněžitého charakteru , t j .  nepři h lášen í psa , lze u ložit pokutu až někol i k 
desítek t is íc koru n ) ,  rovněž tak m ůže být poplatek doměřen za předchozí prokazatel ně zj ištěné období držen í 
psa ( lze získat napří klad svědectví m ) .  Vypl něné při h lášky noste na odbor ekonom i ky MěÚ, Zborovská 4602, kde 
vám budou podány i nformace o m ístn í m poplatku a vydána evidenčn í znám ka .

Přiz nán í k míst n í mu poplat ku ze psů
Ke dn i vzn i ku poplatkové povi n nosti a dále jsem držite lem psa (v mé domácnosti jsou chován i t i to psi ) :

Ú d a j e o po p l atn í kovi : Po p l atn í k : * ) * ) Sa zba v Kč

Pří j m e n í :                       a ) byd l í  v R D 50 0, -

J m é no :                      b ) byd l í  v do m ě se 3 s v íce by t y 1 . 50 0, -

Rod n é č í s l o :                       c ) j e d ů c hodce 20 0, -

U l i ce , č . p . / by t č . :                       d ) p rávn i c ká oso ba se s í d l e m na 
úze m í m ěsta

1 . 50 0, -
PSČ :                      C ho m utov 

Zam ěstnavate l :                      
  e ) j e osvo boze n ( náro k n utn é 

dolož it doklad em )
* * )M í sto c hován í psa , j e - l i  od l i š n é od ad resy tr val é ho po by tu c hovate l e :

Ú d a j e o psec h : Evi d e n č n í po p i s psa
Čís l o 
znám ky

Roč n í 
po p l atek v KčPl e m e no psa j m é no stář í bar va po h l aví

o d kdy j e 
pes d rže n

účel
d rže n í psa

č í s l o č i p u 
( tetová n í )

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Proh lašu j i ,  že veškeré úda je j sem uved l pod le nej lepší ho vědom í a svědom í a že j sem s i vědom d ů sled ků 
v pří padě uveden í nepravd ivých nebo neú pl ných úda j ů .

V Chom utově  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 v lastnoručn í podpis držite le psa

* ) zaškrtněte
**) Osvobození trvalé : osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu I I I . stupně zvláštních výhod (ZTP/P) a osoby provádějící výcvik psů pro tyto osoby. 
Provozovatel psího útulku. Osoby j ímž držení psa nařizuje zvláštní právní předpis. Policie ČR, městská policie, Armáda ČR a Vězeňská služba ČR. Psi se 
speciálním záchranářským výcvikem.
Osvobození dočasné: po dobu 2 let chovatel , který si vezme psa z útulku města Chomutova, po dobu 1 roku chovatel , který nechá u psa provést kastraci .
Jednorázová úleva za očipování : poplatník se základní sazbou 500,- Kč, poplatník se sníženou sazbou (důchodce) 200,- Kč.
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• V závěru krasobruslařské sezo-V závěru krasobruslařské sezo-
ny proběhl v Děčíně krajský přebor ny proběhl v Děčíně krajský přebor 
v mládežnických kategoriích. v mládežnických kategoriích. KK 
Chomutov se stal jeho nejúspěšnějším 
účastníkem, protože čtyři závodníci 
vybojovali mistrovský titul. Mezi juni-
orkami to byla Soňa Kroulíková, mezi 
mladšími žáky Milan Soukup, v katego-
rii nováčci – dívky Markéta Vlachová 
a v kategorii nováčci – mladší dívky 
Eliška Kulhánková. Navíc třetí místo 
obsadila v kategorii nováčci – dívky 
Tereza Doláková.                                   (sk) 

Město Chomutov patří k význam-
ným sponzorům nekomerčních, 
neziskových a přitom obecně 
prospěšných aktivit. Na tyto účely 
vydává miliony korun ročně (loni 
13 milionů). V tomto seriálu před-
stavujeme subjekty, jež město pod-
poruje, jejich činnost a záměry.

TJ VTŽ ChomutovTJ VTŽ Chomutov
Na Chomutovsku neexistuje větší 

tělovýchovná organizace, a to i pře-
sto, že před dvanácti lety přišla o tři 
čtvrtiny své členské základny. Tělový-
chovná jednota VTŽ Chomutov patřila 
v minulém režimu k opravdovým gi-
gantům, ve 21 oddílech registrovala 
okolo dvou a půl tisíce sportovců. 
V důsledku útlumu financování ze 
strany mateřského závodu, který se 
potýkal s existenčními starostmi, při-
šla v roce 1994 již naznačená velká 
reorganizace, při níž se osamostatnily 
zejména silné oddíly, jako jsou hokej, 
fotbal, tenis, basketbal, házená, lyžová-
ní a další. Zbylo devět oddílů a v nich 
zhruba šest set členů. Šachisté po ně-
kolika dalších letech ukončili činnost, 
a tak dnes pod hlavičkou TJ VTŽ půso-
bí judo, stolní tenis, kuželky, turistika, 
atletika, vzpírání, kulturistika a sport 
pro všechny. Aktuální údaje prozrazují, 
že jednota má celkem 533 členů, z toho 
205 v mládežnických kategoriích.

Tělovýchovná jednota VTŽ Chomu-
tov vznikla brzy po válce, v roce 1946. 
Během následujících let přejímala ná-
zev po svém zřizovateli. Ale ať už byl 
název jakýkoliv, její nejlepší členové 
mu vždy dělali čest po celém teh-
dejším Československu. Vynikajících 
úspěchů dosahovali hokejisté (nejvyšší 
soutěž, řada reprezentantů), fotbalisté 

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město přispívá na činnost nebo projekty

Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov sdružuje zástupce osmi sportů 

(2. nejvyšší soutěž), zápasníci (nejvyšší 
soutěž, olympijští medailisté Kubát 
a Kormaník) atd. Označení VTŽ si jed-
nota ponechala v názvu až doposud, 
přestože samotný železářský podnik 
tohoto jména už neexistuje. „Je to 
z tradice. Protože pokud někde vystou-
píme a řekneme, že jsme z VTŽ, dokáže 
si nás každý zařadit. Samozřejmě jsme 
to probírali i na naší valné hromadě 
a shodli jsme se, že tento název je tře-
ba zachovat,“ vysvětlil důvod Jindřich 
Stádník, který je předsedou jednoty 
od roku 1994 a členem dokonce od 
roku 1961.

Tělovýchovná jednota VTŽ pro-
vozuje svou činnost ve Sportovním 
domě v Mánesově ulici (na snímku), 
odbor sportu pro všechny pak v tělo-
cvičně školy na Písečné. V minulosti 

TJ vlastnila i sportovní halu, ale z ryze 
ekonomických důvodů ji přenechala 
Správě sportovních zařízení Chomutov. 
Ekonomika je vůbec rozhodujícím fak-
torem fungování jednoty. „Máme to roz-
dělené tak, že výkonný výbor zajišťuje 
finance na provoz celého Sportovního 
domu a jednotlivých sportovišť, oddí-
ly si pak shánějí peníze na samotnou 
činnost,“ prozradil Jindřich Stádník, 
který má ke sportovnímu managemen-
tu blízko i jako předseda Komise pro 
podporu občanských aktivit při Radě 
města Chomutova, předseda Komise 
pro sport a tělovýchovu při Radě Ús-
teckého kraje a člen prezídia Asociace 
tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů ČR. K významným zdrojům fi-
nancování TJ VTŽ patří dotace z měst-
ského rozpočtu. Například na činnost 

Město Chomutov jednotě v roce 2004 
poskytlo 130 tisíc korun a v loňském 
roce 290 tisíc. V roce 2004 dalších 
25 tisíc z městské pokladny na projekty 
získali kuželkáři, 5 tisíc pak judisté. Ti 
jsou v tomto ohledu samostatnou kapi-
tolou, coby městem podporovaný sport 
dostali předloni 155 tisíc a loni 170 tisíc 
korun. Stejnou částku jim chomutovští 
zastupitelé přiřkli i na letošní rok. „Kdy-
bychom nedostávali peníze z města 
a také od Severočeských dolů, neumím 
si představit, jak bychom hospodařili,“ 
vyzdvihl význam městských peněz pro 
jednotu její předseda.

V současnosti nejúspěšnějším oddí-
lem TJ VTŽ Chomutov je právě judo. 
Startuje v republikových soutěžích, 
několik zástupců má v mládežnických 
reprezentacích. Na bývalou slávu se 
snaží navázat vzpěrači, stolní tenisté 
se pohybují hluboko pod dřívějšími 
standardy. Kuželkáři začínají dosa-
hovat úspěchů s mládeží, prezentují 
se i akcemi pro veřejnost. Turistika 
umožňuje vyžití především seniorům, 
sport pro všechny nevyhraněným 
rekreačním sportovcům. Na rekreační 
úrovni provozují svou činnost i kultu-
risté. Atleti sice startují v republikových 
soutěžích, ale potýkají se s nevyhovu-
jícími podmínkami na letním stadionu, 
kde kvůli nestandardním parametrům 
běžeckého oválu nemohou pořádat 
oficiální akce. 

K plánům do budoucna Jindřich 
Stádník uvedl: „Mým jednoznačným 
cílem je zabezpečit chod jednoty 
a provoz sportovišť, což se bude od-
víjet zejména od schopnosti zajistit 
dostatek finančních prostředků. 
O vlastní výkonnost se oddíly musejí 
postarat samy.“                                  (sk)

Volejbalisté TJ VEROS Chomutov 
zatím plní to, co si předsevzali. 
Loni hráli krajský přebor, letos dru-
hou ligu a příští sezonu už chtějí 
působit v první lize. Odvážný cíl 
se zdá reálný – v čtyřčlenné bará-
ži, která začíná tento víkend, stačí 
skončit do druhého místa.

Nováček vstoupil do 2. ligy jako 
uragán, bez pardonu porážel všech-
ny soupeře, doma i venku. Skupinu A 
od začátku vedl, poprvé prohrál až 
v 15. kole! V 36 zápasech základní 
části dvaatřicetkrát zvítězil a jen 
čtyřikrát byl poražen, poměr setů 
103:32. Divit se nestačili soupeři, 
ale ani samotní chomutovští volej-
balisté. „Nečekali jsme, že to bude 
tak jednoduché. Jediným soupeřem, 
který nás potrápil a ze čtyř vzájem-
ných zápasů dva vyhrál, byla rezer-
va Příbrami, která proti nám stavěla 
několik hráčů z extraligového áčka,“ 
uvedl předseda tělovýchovné jedno-
ty Jaroslav Kučera. Za hlavní atribut 
dosavadního úspěchu považuje dob-
rou partu a nadšení, které hlavní ta-
houni týmu Václav Oršuliak a Vilém 
Hubka dokázali přenést na ostatní. 
Po úvodní sérii úspěchů mužstvo 
získalo sebevědomí, hrálo bez 
psychických tlaků a volejbalem se 
bavilo. „Jen počet diváků nás úplně 
neuspokojil. Dokonce někteří, když 
viděli, že pořád jen vyhráváme, 
postupně chodit přestali,“ posteskl 
si Jaroslav Kučera.

To by se v nadcházející baráži 
mělo změnit. Chomutovským volej-
balistům jde o všechno, slibují se 

Špička národní házené bude o Čes-
ký pohár opět, už popáté v posledních 
šesti letech, bojovat v Chomutově. 
Ve sportovní hale se 8. a 9. dub-
na o prvenství utkají muži Krčína, 
Nýřan, Stupna a Čakovic a ženy Cho-
mutova, Dobrušky, Tymákova a Že-
ravic. Ženy domácího SK Chomutov 
NH budou na ceněnou trofej útočit 
posedmé. Největší překážkou zřej-
mě bude Dobruška, která v ligové 
tabulce ztrácí z 2. místa na vedoucí 
Chomutov pouhý bod. „Má velmi 
kvalitní tým, ale pokud zahrajeme 
podle našich představ, porazíme ji. 
V každém případě to bude magnet 
ženského programu. Velmi zajímavé 

Už po pětatřicáté se v Chomutově 
Den učitelů slavil volejbalovým tur-
najem. Po celodenních bojích v tělo-
cvičnách jedenácti škol se celkovým 
vítězem stal tým ISŠ Údlice před 
spojeným družstvem Gymnázia Ka-
daň a ZŠ Spořice, třetí skončil celek 
4. ZŠ Jirkov. Mezi jednapadesáti zú-
častněnými družstvy byl i tým MěÚ 
Chomutov, který svou 8. výkonnost-
ní skupinu bez ztráty bodu vyhrál. 
Zakladatel a organizátor turnaje 
Josef Märc st. si pochvaloval úroveň 
i atmosféru, nicméně neodpustil 
si kritickou poznámku: „Některé 
školy se ve snaze o lepší výsledky 
posilují o hráče, kteří nejsou členy 
pedagogického sboru. To se neslu-
čuje s původním posláním turnaje.“ 
Celodenní akci uzavřel společenský 
večer s vyhlášením výsledků v 
chomutovském divadle. Na snímku 
v akci vítězná ISŠ Údlice při utkání 
se ZŠ Perštejn, míč zasahuje Martina 
Vintrlíková.                 (text a foto: sk) 

O nejvyšší příčky v poháru i anketě
to ale bude i v mužské kategorii, kde 
se střetnou třetí, čtvrtý a pátý celek 
ligy,“ řekl manažer SK Chomutov 
NH Vojtěch Čihař. Domácí hráčky 
mají nejvyšší ambice i v anketě 
o nejlepšího národního házenkáře 
a házenkářku roku 2005, jejíž vý-
sledky budou zveřejněny v rámci 
sobotního galavečera v divadle. 

Ve sportovní hale se v sobotu 
bude hrát od 8 do 17 hodin (zápa-
sy Chomutova s Tymákovem v 8.55 
a s Žeravicemi v 13.35), v neděli pak 
od 8 do 13 hodin (zápas Chomutova 
s Dobruškou v 11.30). Hodinový zá-
znam z Českého poháru v pondělí 
odvysílá ČT4.                                   (sk)

Druholigový nováček prochází sezonou zatím suverénně, ale teď ho čeká nevyzpytatelná baráž

VEROS Chomutov se popere o postup do první ligy

o postup do druhé nejvyšší soutěže 
poprat. Stejný cíl ovšem budou mít 
i Sokol Bučovice a TJ Jiskra Ústí 
nad Orlicí, vítězové skupiny B a C, 
a Česká Třebová, která v 1. lize obsa-
dila předposlední místo. Chomutov 
baráž zahájí 8. dubna v Bučovicích
a hned další den bude hrát v Ústí 
nad Orlicí. Pak budou následovat 
tři zápasy v domácím prostředí 
Městské sportovní haly v Chomu-

tově – 22. dubna proti Bučovicím, 
23. dubna proti Ústí nad Orlicí 
a 29. dubna s Českou Třebovou, 
všechny od 19 hodin. Na palubovce 
posledně jmenovaného soupeře Cho-
mutov baráž 30. dubna zakončí.   (sk)  

Dvojblok chomutovských hráčů v utkání proti Proseku.                      (foto: sk)


