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Milí spoluobčané, rok se pomalu chýlí ke konci a nadchází 
čas sváteční, čas, kdy děláme svým blízkým radost dárky. 
I my pro vás připravili v podobě magazínu našich novin malý 
dárek. Poslední letošní číslo Chomutovských novin obsahuje 
kromě běžného zpravodajství také něco navíc. Najdete v něm  
fotoreportáž z předvánočního náměstí 1. máje. Jako už tra-
dičně je tu pro vás připravena řada stánků a zajímavostí, ten-
tokrát včetně programu v historickém duchu, který proběhne 
o nadcházejícím víkendu. Myslím, že hlavně pro děti bude 
návštěva náměstí v této době zajímavým zpestřením doby, 
kterou tak netrpělivě odpočítávají, než se konečně dočkají 
příchodu Ježíška. Kromě předvánočně laděných informací 
ale přináší magazín i další zprávy. Například se dozvíte, jaké 

silnice projdou na Chomutovsku příští rok rekonstrukcí nebo jak mají Společenství 
vlastníků jednotek postupovat proti problémovým spoluobčanům. Také se dočtete 
o rušném jednání zastupitelstva o vyhlášce regulující výherní hrací přístroje, kdy 
předpokládám, že většina z vás rozhodnutí, které jsme nakonec přijali, přivítá. 

Přestože v každodenním shonu na to není příliš mnoho času, kolem Vánoc si vždy 
uvědomuji, že ty krásné legendy, kolem nichž se vánoční svátky točí a mají pro nás 
neopakovatelné kouzlo, vychází z křesťanských tradic. Ty je spjato s místy, s nimiž 
si počátky křesťanského náboženství spojujeme. Proto jsme vám nabídli reportáž 
z pouti do Svaté země očima jednoho našeho spoluobčana. Zajímavé možná bude 
také srovnání zvyků i štědrovečerní tabule různých národností, jejichž příslušníci 
žijí mezi námi. Oblíbená křížovka rovněž nemůže chybět, stejně jako poslední, roz-
šířené vydání série historických fotografií s výstižným názvem Zmizelý Chomutov. 
Další zpravodajský blok pak informuje, co nového se chystá v městské hromadné 
dopravě a systému parkování v centru Chomutova, o tom, jaké máme přichystány 
plány pro další rozvoj města či o tom, jak chceme příští rok hospodařit, ale i zprá-
vu o výletu handicapovaných dětí za exotikou. Sečteno a podtrženo, máte v rukou 
magazín, v němž, jak doufám, si ve svátečních chvílích zalistujete a najdete v něm 
něco, co vás zaujme. Aby tyto chvíle byly klidné, plné pohody a radosti, všem přeji 
z celého srdce, stejně jako úspěšný rok 2008. 

Vaše Ivana Řápková

OBSAH

4 – 5 Zpravodajství: 
Vánoční tradice Krušnohoří: jen sníh zatím 
chybí; V roce 2008 investuje Ústecký kraj 
do komunikací na Chomutovsku téměř 
šest set milionů korun; Provozní doba 
výherních hracích přístrojů bude výrazně 
omezena; Informace pro SVJ: návod na 
postup proti nepřizpůsobivým spoluob-
čanům

6 – 7 Biblická místa očima poutníka: 
Pouť do Svatého města

8 – 9 Vánoční dvoustrana: 
Šťastné a veselé, menšiny žijící v Chomu-
tově; křížovka 

10 – 11 Ohlédnutí:
Zmizelý Chomutov naposled – proměny 
Žižkova náměstí; Psali jste nám, Listování 
kronikou města

12 – 13 Zpravodajství:
Změny v MHD – nové trasy, nové tarify; 
investiční akce v roce 2008; Parkování 
v centru Chomutova bude zpoplatněno;

Součástí městského rozpočtu bude úvěr; 
Plány rozvoje města a tři a půl miliardy 
korun

14 Zpravodajství: 
Handicapované děti: k moři nejen pro 
zážitky  

Dárky, 
které 

do papíru 
nezabalíte.

DĚKUJEME ZA PODPORU

Oslavte poslední den v roce v Městském divadle 
Silvestrovská párty od 20 hodin   

Termíny, kdy vyjdou Chomutovské no-
viny v roce 2008 (obvykle 1. a 3. středa 
v měsíci, v červenci a srpnu jen 1. středa).

 9. a 23. ledna9. a 23. ledna
 6. a 20. února6. a 20. února
 5. a 19. března5. a 19. března
 2. a 16. dubna2. a 16. dubna
 7. a 21. května7. a 21. května
 4. a 18. června4. a 18. června
 2. července 2. července 
 6. srpna6. srpna
 3. a 17. září3. a 17. září
 1. a 15. října1. a 15. října
 5. a 19. listopadu5. a 19. listopadu
 3. a 17. prosince3. a 17. prosince

Chomutovské noviny jsou v nákladu 22 
300 kusů zdarma distribuovány do všech 
domácností v Chomutově. Vydání 19. 19. 
březnabřezna (před Velikonocemi), 2. července2. července 
(začátek prázdnin), 17. prosince 17. prosince (před 
Vánocemi) vyjdou formou plnobarevného 
magazínu a ve zvýšeném nákladu 31 730 
kusů půjdou do domácností také v Jirkově 
a sousedních obcích.

Chomutovské noviny 
v roce 2008

Psí útulky v Chomutově a v Jirkově

Udělejme pejskům hezčí Vánoce
Nemáte možnost postarat se o psa z útulku, a přesto 

chcete podat pomocnou ruku? Psi i jejich ošetřovatelé vám 
budou vděčni, pokud přinesete do útulku deky, závěsy a savé 
látky, které se dají použít na vystlání boudy, a dále piškoty, 
případně psí žrádlo. Děkujeme!

Psí útPsí útulek Chomutov Beethovenova 5407lek Chomutov Beethovenova 5407 (za hřbitovem) 
tel. 474 651 807 
www.utulekchomutov.estranky.cz 
Po – Pá 9.00 – 16.00 So 10.00 – 14.00

Psí útulek Jirkov Nový Březenec 706 Psí útulek Jirkov Nový Březenec 706 
tel. 474 654 160  
www.utulekjirkov.estranky.cz 
Po, St, Pá 13.00 – 16.00 Út, Čt 9.00 – 12.00 So  10.00 – 12.00  
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Náměstí 1. máje se obléklo do sváteč-
ního hávu a jako každý rok se vydalo do 
boje s předvánočním šílenstvím. Zahání 
nutkání vrhnout se do lité řeže o dárky 
nebo se pustit do zběsilého úklidu. Vybízí 
lidi se usmívat, zastavit se, porozhlédnout, 
nadechnout se, souznit s ostatními a vstře-
bat atmosféru blížících se Vánoc. Poddejte 
se tomu! Vždyť Vánoce mají zosobňovat 
právě tyto hodnoty. Pokochejte se krásou 
adventního kalendáře a vánočních strom-
ků zdobených předškoláky, kupte si deko-
raci na vánoční stůl. Vezměte děti a spo-
lečně si zabruslete na umělé ledové ploše 
nebo se svezte lokálkou Amálkou. Zajděte 
do muzea na výstavu betlémů nebo do 
kostela sv. Ignáce na koncert. Rozhlédněte 
se z opravené věže a na náměstí se nechte 
vtáhnout do historie divadelním pro-
gramem. A smysly si zbystřete sklenkou 
svařeného vína, které navíc v mrazivém 
počasí tak krásně hřeje... Možná se vám 
tak bude lépe z hloubi duše vynášet tajné 
přání, které vám pak splní Ježíškova pošta 
nebo zvonička pro štěstí. (text a foto: sk)

Vánoční tradice Krušnohoří: jen sníh zatím chybí...

Stánky na náměstí nabízejí vánoční zboží.

...a při svítání. Dominantou je tradičně 
vánoční strom. 

Ztichlé náměstí v noci...

I tihle kluci mají vánoční přání. Doufají, že 
jim je splní Ježíškova pošta.

Projekt tvorby nové expozice na městské 
věži byl spolufinancován Evropskou unií. 
Slavnostního otevření se zúčastnili i hosté 
z partnerského města Annaberg–Buchholz.

Žebráci před adventním kalendářem byli 
přesvědčiví. Další výjevy z historických 
svateb byly mnohem estetičtější (viz foto 
na titulní straně).

Dětem zdobícím vánoční stromky před věží přinesla primátorka Ivana Řápková sladkosti.

4

magazín Chomutovských novin



Slavnostního otevření rekonstruované silnice Vejprty – Křimov počátkem září se kromě 
hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce (druhý zleva) zúčastnili i starostové obou obcí, 
vejprtská Jitka Gavdunová a křimovský Zdeněk Vokatý (po hejtmanově pravici a levici). 

Na území bývalého okresu Chomutov 
je 785 kilometrů silnic první a druhé tří-
dy, které jsou v majetku Ústeckého kraje. 
Jejich údržba a rekonstrukce je náročná, 
vedení kraje však dopravní infrastruktuře 
přikládá velký význam. O tom, jaký bude 
rok 2008 v této oblasti na Chomutovsku, 
jsme si povídali s hejtmanem Ústeckého 
kraje Jiřím Šulcem.

Jak se Ústecký kraj stará o „své“ silnice Jak se Ústecký kraj stará o „své“ silnice 
na Chomutovsku?na Chomutovsku?

„Každoročně proinvestujeme na jejich 
rekonstrukce desítky milionů korun. Fi-
nanční objem těchto investic stále stoupá. 
V roce 2005 to bylo na území bývalého 
okresu Chomutov přes osmnáct milionů, 
vloni téměř třicet jeden milion a v tomto 
roce skoro padesát milionů korun, to vše 
na údržbu a menší opravy. Letos k tomu 
navíc přibyla nedávno dokončená rekon-
strukce silnice v horách nad Chomutovem 
na úseku Křimov – Vejprty za více než sto 
milionů korun. V tomto směru budeme 
pokračovat i příští rok.“

Znamená to, že objem investic do komu-Znamená to, že objem investic do komu-
nikací se ještě zvýší?nikací se ještě zvýší?

„Postupný růst nahradí v roce 2008 
skok. Místo desítek milionů korun počí-
táme s investicemi v řádu stovek milionů 
korun. V návrhu na opravy je zařazeno 
šestnáct úseků silnic III. třídy s předpo-
kládaným rozpočtem 99 milionů korun. 
Z toho pět investičních akcí bylo převede-
no z letošního roku, mezi nimi i ta největ-
ší, patnáctimilionová rekonstrukce silnice 
III/2521 na úseku Chomutov – Blatno.“

To vše jsou peníze z rozpočtu kraje, ale To vše jsou peníze z rozpočtu kraje, ale 
jsou tu i fondy Evropské unie. Využívá jsou tu i fondy Evropské unie. Využívá 
Ústecký kraj i tuto možnost?Ústecký kraj i tuto možnost?

„Regionální operační program, z něhož 
chceme čerpat, by se na obnově silnic 
v kraji měl v budoucnu výrazně podílet. 
Na příští rok z těchto zdrojů plánujeme 
šest investičních akcí za téměř půl miliar-
dy korun. Bude to například rekonstrukce 

úseku Jirkov –  Otvice – Havraň za šedesát 
pět milionů nebo úseku z Údlic přes Břez-
no do Kadaně a Klášterce nad Ohří za dvě 
stě deset milionů korun.“ 

Má Ústecký kraj nějakou strategii ohled-Má Ústecký kraj nějakou strategii ohled-
ně údržby a rozvoje komunikací?ně údržby a rozvoje komunikací?

„Snažíme se, aby naše investice do 
rekonstrukcí komunikací byly vyvážené. 
Jsou ale oblasti, které to potřebují více, 
a tyto potřeby zohledňujeme. V radě kraje 
má komunikace na starosti kolega René 
Budjač, který je z Kadaně, takže potřeby 
tohoto regionu zná dokonale. Podle jeho 
informací jsou ´nejpotřebnější´ obě kraj-
ní oblasti Ústeckého kraje, Šluknovský 

výběžek a Chomutovsko. V příštím roce 
se chystá osm rozsáhlých investičních 
akcí, z toho jedna na Šluknovsku a tři na 
Chomutovsku. Pochopitelně jsme v úzkém 
kontaktu se starosty a primátory, kteří 
přece jen mají své regiony zmapované po-
drobněji, a v případě potřeby se snažíme 
reagovat na jejich požadavky. Naposledy 
to bylo v případě rekonstrukce části Bla-
tenské ulice v Chomutově nebo silnice na 
Třetí mlýn. Podobným způsobem hodláme 
postupovat i v budoucnu, žádná část kraje, 
ani ta, která je na jeho hranicích, není pro 
nás částí okrajovou. Ostatně výše uvedená 
čísla to myslím jasně dokazují.“ 

V roce 2008 investuje Ústecký kraj do komunikací 
na Chomutovsku téměř šest set milionů korun

Nejrušnějším bodem letos posledního 
jednání Zastupitelstva města Chomutova 
bylo projednání novely Obecně závazné 
vyhlášky o regulaci provozování výherních 
hracích přístrojů, která vstoupí v platnost 
1. ledna roku 2008. Základní změnou, kte-
rou novela přináší, je časová regulace pro-
vozu těchto přístrojů, která byla omezena 
na dobu od 14 do 22 hodin.

„Důvodů, které nás k přijetí této vy-
hlášky vedly, bylo několik,“ uvedla k tomu 
primátorka. „Především je to značný ná-
růst počtu stížností na provoz restaurací 
a heren, zejména v lokalitách Březenecká, 
Kamenná, Písečná a Zahradní, kde je čas-
to několik heren kumulováno do jednoho 
objektu. Dále poznatky z práce městské 
policie – velmi časté výjezdy na podněty  
občanů. A konečně doporučení odboru 
sociálních věcí, který upozorňuje na to, 
že jako zisk provozovatelů automatů kon-
čí podstatná část vyplácených sociálních 
dávek.“ 

Jedním z argumentů odpůrců vyhlášky 
je okolnost, že přijde o část poplatků, které 
město za provoz výherních hracích přístro-

Provozní doba výherních hracích přístrojů bude výrazně omezena
Primátorka Řápková: Další opatření zaměřená na zlepšení bezpečnostní situace ve městě budou následovat

jů inkasuje a které rozděluje formou dotací 
na podporu sportovních, kulturních a dal-
ších aktivit. Jde o čtyři miliony korun roč-
ně. „Nikdo se nemusí obávat, že kvůli ome-
zení provozu heren bude tato forma naší 
podpory zrušena,“ ujišťuje primátorka. 

Nové opatření velmi nelibě nesou provo-
zovatelé výherních hracích přístrojů. Část 
z nich a část personálu heren přišla svůj 
názor tlumočit i na jednání zastupitelstva. 
Jejich mluvčí uvedl, že situace není ade-
kvátní k přijímání takto likvidační vyhláš-
ky a vyzval zastupitele k jednání. „Situace 

na sídlištích je stále horší, stížnosti na cho-
vání problémových spoluobčanů přibývá a 
herny jsou jedním z míst, kde se tito lidé 
koncentrují,“ prohlásila primátorka, načež 
jí mluvčí podnikatelů oponoval tvrzením, 
že ti, kteří hrají, hluk nedělají a jsou v kli-
du. Na adresu gamblerů zaznělo dokonce 
okřídlené rčení „kdo si hraje, nezlobí“. 
„Naopak, když jim přístroje v deset hodin 
vypneme, budou schopní zabíjet,“ dodal 
poněkud v rozporu s předchozím tvrzením 
mluvčí provozovatelů heren. (Pokračování 
na str. 14)

Dvoustranu připravil Luboš Mizun

Problémy s občany, kteří svým cho-
váním obtěžují sousedy v domě, 
v němž bydlí, se vyskytují stále častě-
ji. Tyto situace jsou obtížně řešitelné 
a znepříjemňují život ostatním slušným 
obyvatelům domu. Statutární město 
Chomutov má zájem na řešení pro-
blémů ve městě a proto nabízí pomoc. 
Vyhotovilo pro potřeby společenství 
vlastníků jednotek návod, jakým způ-

Informace pro SVJ: návod na postup 
proti nepřizpůsobivým spoluobčanům

sobem je možné proti těmto občanům 
postupovat. Návod obsahuje i formuláře 
různých podání, která mohou být v této 
věci použita. Předsedové společenství 
vlastníků jednotek si tyto formuláře 
mohou vyzvednout na Informačním 
centru magistrátu ve Zborovské ulici 
čp. 4602 nebo požádat o jejich elek-
tronické zaslání na e–mailové adrese 
podatelna@chomutov–mesto.cz.         (r) 
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Že evropská kultura a civilizace s hod-
notami, k nimž se hlásíme, vyrostly na 
křesťanských základech, dnes už většinu 
z nás ani nenapadne. Na ústřední postavu 
této víry si vzpomeneme pouze na sklon-
ku roku, a to ještě málokdy v duchovní ro-
vině, ale spíš ve spojení s předvánočním 
běsněním v obchodech. Přestože je česká 
společnost ve srovnání s našimi sousedy 
nábožensky poněkud vlažnější, duchovní 
kořeny máme stejné. A kdy si to připome-
nout, když ne v této předsváteční době?

V listopadu se z Prahy na pouť do Sva-
tého města vydala výprava vedená hlavou 
pravoslavné církve v Čechách a na Slo-
vensku vladykou Kryštofem. Mezi čtyřmi 
desítkami poutníků byl i Valerij Kulacký 
z Chomutova, který se vrátil doslova nabitý 
zážitky. Jejich vylíčení budiž malou připo-
mínkou toho, že Vánoce jsou svátky, které 
křesťané oslavují jako zrození Spasitele…

Egypt: azyl pro malého chlapce
„Naše putování začalo v Egyptě. Přiletě-

li jsme do Káhiry, odtud jsme cestovali do 
Alexandrie, potom přes Sinajskou poušť 
do Jeruzaléma,“ začíná V. Kulacký své vy-
právění. Křesťanská pouť z muslimského 
Egypta? „Křesťanství, převážně pravoslaví, 
vyznává deset procent Egypťanů. Rozšířilo 
se sem už počátkem letopočtu,“ vysvětluje 
Kulacký. „A pak, do Egypta přece utekli Je-
žíšovi rodiče před Herodovým vražděním 
neviňátek. Malý Ježíš tu strávil první roky 
svého života.“ Arabsko–řecká pravoslavná 
komunita zde už v dávné minulosti zaklá-
dala kláštery, kolem nichž se shromažďují 
její příslušníci dodnes. 

V Káhiře zavítali poutníci do monastýru 
(pravoslavný pojem pro klášter) sv. Jiří. 
V Alexandrii nemohli vynechat proslulou  
knihovnu, jejich největším zážitkem však 
byla liturgie sloužená společně s patriar-
chou alexandrijským Theodorem II. a ná-
sledné přijetí vladyky Kryštofa i ostatních 
poutníků v jeho rezidenci. „Vyměnili jsme 
si dárky, my jsme mu věnovali nádherné 

Pouť do Svatého města

talíře z českého skla. Pustil nás i do pri-
vátních, veřejnosti uzavřených míst. Byla 
to nádhera – důstojnost se tu snoubila 
s krásou a posvátností.“

Kde Mojžíš rozmlouval s Bohem
Z Alexandrie poutníci vyrazili na vý-

chod, do Sinajské pouště. Jeli, obrazně 
řečeno, ve stopách proroka Mojžíše, který 
podle Starého zákona vyvedl Izraelity 
z egyptského otroctví, když Rudé moře se 
svými lidmi překročil suchou nohou. Dnes 
už není třeba zázraků, pod Suezským prů-
plavem vede podmořský tunel.

Jedním z vrcholů pouti, a to nejen 
z duchovního, ale i geografického hle-
diska, byl výstup na horu Sinaj (2 285 
metrů nad mořem). Právě zde měl Mojžíš 
od Hospodina obdržet kamenné desky 
s desaterem božích přikázání, jež se sta-
ly etickými normami židovské a později 
křesťanské společnosti. „Cesta na vrchol 
trvala přes tři hodiny. Vyrazili jsme v půl 
druhé v noci, protože přes den je takové 
horko, že by se to nedalo zvládnout.“

Pouť na Sinaj nebyla žádným osamělým 
výšlapem ani pohodlnou procházkou. 
Každý den sem putují tisíce lidí, kteří mu-
sejí zdolat 3 750 schodů. Na vrcholu hory, 
v kapli svaté Trojice, která stojí údajně 
právě v místě předání Desatera, sloužil po-
božnost zástupce početné mise poutníků 
se Slovenska, vladyka Tichon. Kulacký do-
dává osobní vzpomínku. „Posledních sedm 
set padesát schodů je velmi strmých. Byla 
tam s námi dvaaosmdesátiletá babička 
z Humenného. Docházely jí síly a chtěla 
to vzdát, tak jsem se jí ujal a s výstupem 
jí pomohl. Její slova díků a její štěstí na 
vrcholu mi přinesly velké uspokojení.“

Kudy kráčel Ježíš Kristus
Hora Sinaj leží ještě v Egyptě, ale Izrael 

už je blízko. Po návratu ze Sinaje a snídani 
vyrazili poutníci k hlavnímu cíli cesty – Je-
ruzalému. Do Svatého města přijeli večer 
a od dalšího rána je čekala pestrý sled 
zážitků. „Jeruzalém  dýchá  dávnou minu-
lostí počátků naší víry téměř na každém 
kroku,“ líčí Kulacký s nadšením své dojmy. 
„Navštívili jsme Getsemanskou zahradu, 
kde Ježíše na Jidášovo udání v předvečer 
ukřižování zatkli, šli jsme po Via Doloro-
se, po níž vlekl svůj kříž na popraviště, ke 
Golgotě, kde byl ukřižován, pomodlili se 

Jeruzalém: město starozákonních proroků i slavných králů Davida či Šalamouna, město, v němž měla svůj stánek posvátná archa Jeruzalém: město starozákonních proroků i slavných králů Davida či Šalamouna, město, v němž měla svůj stánek posvátná archa 
úmluvy. Kolébka či centrum několika civilizací. Svaté město pro judaisty, křesťany i muslimy. Každoroční cíl cesty pro miliony lidí. úmluvy. Kolébka či centrum několika civilizací. Svaté město pro judaisty, křesťany i muslimy. Každoroční cíl cesty pro miliony lidí. 
Od počátku druhého milénia patří pouť do Jeruzaléma k nejposvátnějším úkolům každého křesťana. Je tomu tak dodnes.Od počátku druhého milénia patří pouť do Jeruzaléma k nejposvátnějším úkolům každého křesťana. Je tomu tak dodnes.

Ranní mrholení sice zanechalo stopy na objektivu, ale atmosféru svítání na hoře Sion 
nenarušilo.

V Jeruzalémě celebroval vladyka Kryštof (třetí zprava) liturgii v Gorněnském ženském 
klášteře. Klášter založený roku 1871 tvoří součást ruské pravoslavné mise.
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Dvoustranu připravil Luboš Mizun,
foto Valerij Kulacký

u nejposvátnějšího místa – v chrámu Bo-
žího hrobu, kde byl pohřben a poté vstal 
z mrtvých…  A to vše ještě umocňuje lid-
ské mraveniště – desítky, stovky tisíc lidí 
nejrůznějších ras – působivý byl například 
pohled na čínské křesťany nebo na poutni-
ce z Ruska, které, snad z duševního přepě-
tí, na svatých místech omdlévaly.“

V dalších dnech vyrážela skupina 
z Čech a Slovenska na další místa: do údaj-
ně nejstaršího města na světě Jericha, do 
Betléma, kde Ježíš přišel na svět, na horu 
Tábor, kde se setkal s proroky Mojžíšem 
a Eliášem, do Nazaretu, kde začal kázat, 
do Kafarnaum, kde začal léčit posedlé a 
nemocné, do Káně Galilejské, kde proměnil 
vodu ve víno, K Tiberiadskému jezeru, po 
jehož hladině kráčel… 

„Jsou to pocity, které nelze dost dobře 
popsat – chodíte tudy, kudy chodil On, od 
místa Jeho zrození až k místu Jeho umu-
čení a zmrtvýchvstání. Místa, o nichž jste 
dosud jen četl v Bibli, najednou vidíte na 
vlastní oči.“

Být poutníkem je náročné
Hluboké duchovní zážitky jsou jednou 

stránkou pouti, ta má však i stránku pro-
zaickou. Spánek, jídlo, hygiena, ale třeba 

Křížovou cestu si každý den projdou tisí-
ce poutníků ze všech koutů světa. Mnozí 
z nich přitom vlečou symbolický kříž. 

i bezpečnost. Není žádným tajemstvím, 
že z Jeruzaléma, který je součástí státu 
Izrael, chtějí mít hlavní město svého stá-
tu Palestinci, už z biblických časů (coby 
Filištíni) odvěcí nepřátelé Židů. „Ano, 
obyvatelé Jeruzaléma jsou od sebe oddě-
leni nejen zdmi. Koridory, které od sebe 
oddělují křesťanskou a židovskou čtvrť 
od arabské, jsou pod přísnou ostrahou po 
zuby ozbrojených vojáků a policistů,“ říká 
Kulacký, ale je zjevné, že nikoho z křesťan-
ských poutníků tato okolnost v jejich cestě 
nijak neodradila. 

Stejně jako „provozní podmínky“ pouti. 
„Každý den v pět ráno jsme vyráželi, buď 
na nějaká svatá místa nebo do jiného mo-
nastýru. Přespávali jsme ve skromných 
ubytovnách, jež poutníkům poskytují mo-
nastýry. K dispozici byly sprchy a kuchyň-
ka, kde jsme si mohli z vlastních potravin 
připravit něco k snědku na cestu. Snídaně 
a večeře byly „doma“, v monastýru. Po ná-
vratu z celodenní cesty a po večeři násle-
dovaly mnohahodinové bohoslužby, často 
do půl třetí do rána. No a v pět už byl zase 
přistaven autobus na další cestu. Tak to šlo 
vlastně každý den,“ vzpomíná Kulacký. De-
set dní spát jen tři hodiny denně? To přece 
člověk nemůže vydržet... „Bylo to náročné, 

ale necítili jsme žádnou únavu. Vše, co 
bylo kolem nás, nám přinášelo takové 
zážitky a takové duchovní povznesení, že 
jsme vše snášeli naprosto v pohodě.“

Pouť završil křest v Jordánu 
„V Jordánu přijal Ježíš Kristus křest od 

Jana Křtitele, my jsme tu prodělali stejný 
akt. Následně nám patriarcha Jeruzaléma 
a Palestiny Theofilos III. udělil osvědčení, 
že jsme zaregistrovaní poutníci. Získali 
jsme titul Hadži, což znamená arabsky 
Poutník.“ 

Ale nejde jen o oficiální stvrzení ná-
vštěvy Svaté země. Pro věřícího člověka 
má taková cesta i další rozměr, o nějž je 
bezvěrec ochuzen. „Po návratu se cítím 
plný životních sil, plný elánu. A přede-
vším mnohem čistší. Ne že bych byl čistý 
bezezbytku, to nemůže být žádný člověk, 
ale ten pocit – člověk je jako znovuzroze-
ný, na všechno se dívá jinak, na život, na 
rodinu, na práci… Byly to velmi intenzivní 
prožitky, které mi z mysli jen tak nevymi-
zí. Nyní budu prožívat Velikonoce i Váno-
ce mnohem intenzivněji, protože už pořád 

budu před sebou vidět ta svatá místa, kde 
se to vše odehrávalo. Myslím, že takovou 
pouť by měl alespoň jednou za život vyko-
nat každý křesťan, bez ohledu na to, je–li 
katolík, pravoslavný či jiného vyznání...“

Poslední den se poutníci mohli vykoupat 
v Mrtvém moři. Toho kromě V. Kulackého 
(na snímku) využil i vladyka Kryštof, který 
to okomentoval: Touto koupelí symbolicky 
přijímáme účast na hříších měst Sodomy 
a Gomory, která tu kdysi stávala. Zároveň 
tím děkujeme Bohu, že nám umožňuje pro-
měnit věci světské v horizont duchovní.

V oblasti Jericha se nachází řada skalních 
klášterů. Jeden z nich je na úbočí Hory Po-
kušení, kde Ježíše sváděl ďábel. 

Nejposvátnější místo pro křesťany v Jeru-
zalémě, chrám Božího hrobu.
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Rusínské Vánoce se neobešly bez ko-
ledníků. Ti chodili s jesličkami od domu 
k domu, zpívali a přáli vše nejlepší. Vý-
služkou byly většinou klobásy, uzené 
maso nebo špek. Pán domu je pohostil 
vodkou, aby jim nebyla zima. Štědrovečer-
ní večeři každý začal konzumací kousku 
chleba s česnekem, aby byl příští rok 
zdravý, dospělí to zapili štamprlí vodky. 
Hospodář pak poděkoval Bohu za přízeň 
a všichni se pustili do jídla. Na stole ne-
směly chybět ošatky s kukuřicí, pšenicí, 
česnekem, cibulí, dále jablka, hrušky 
a ořechy. Tyto plodiny se pak na jaře sely 
a sázely. Pod stolem zase musely být otýp-
ka slámy (připomenutí toho, že se Ježíš na-
rodil na slámě), sekera (důležitý pracovní 
nástroj), řetěz (aby se hospodářská zvířata 
držela u domu, aby slepice nezanášely). Po 

Šťastné a veselé, menšiny žijící v Chomutově!
Tolerance je základním předpokladem k bezproblémovému soužití nejen jednotlivců, ale i většiny s menšinami. A protože 
klíčem k této vlastnost je vzájemné poznávání, uspořádala Komise pro národnostní menšiny při městském zastupitelstvu 
v divadelním sklípku podivuhodně pestrý předvánoční večírek. Na něm v Chomutově žijící Ukrajinci, Rusíni, Němci a Romové 
prezentovali své vánoční tradice. Vybrali jsme z nich několik zajímavostí.    

Ukrajinci a Rusíni jsou příbuznými 
etnickými skupinami, a proto i oslava Vá-
noc má spoustu společných znaků. Podle 
pravoslavného kalendáře se 6. ledna slaví 
Svatá večeře a všichni Ukrajinci, ač jsou 
třeba roztroušeni po světě, se snaží být 
v tu dobu doma u rodiny. Na svátečním 
stole musí být nejméně dvanáct druhů 
jídla, ale protože Svatá večeře uzavírá 
období čtyřicetidenního půstu, je zaká-
záno maso s výjimkou ryby. O svátcích 
chodí od domu k domu vertepi, koledníci 
v maskách, kteří vinšují, zpívají a žertují. 
Vánoční období končí 19. ledna a tomuto 

Vánoce jsou pro Romy svátkem soudrž-
nosti, lásky a pokory. Slaví je celá široká 
rodina pohromadě. Při příchodu příbuz-
ných vstupuje do domu vždy první muž. 
Kdyby to byla žena, měla by v příštím roce 
celá rodina smůlu. Návštěva přináší dárek, 
většinou ve formě jídla. Než začne štěd-
rovečerní večeře, umyjí si všichni ruce 
v nádobě s mincemi, aby v příštím roce 
měli všeho hojnost. Každý si jednu vyloví 
a před sebou u stolu ji zasune pod ubrus. 
Večeře začne modlitbou a vzpomínkou 
na zemřelé. Nejstarší muž z rodiny pak 
provede přípitek, po němž už proběhne 
standardní hostina. Všichni si vycházejí 

Za německou menšinu v Chomutově ak-
tivně vystupují především pamětníci. A jak 
se shodují, v Podkrušnohoří se německé 
Vánoce od českých nikdy příliš nelišily. Na 
štědrovečerním stole bylo devatero druhů 
jídla a povinností bylo od každého alespoň 
ochutnat. Od večeře nesměl nikdo vstávat, 
jen hospodyňka. Před jídlem i po jídle se 
rodina pomodlila. Něco ze štědrovečer-
ního stolu dostala i hospodářská zvířata. 
Jinak jsou Němci proslulí především svými 
předvánočními trhy a sváteční výzdobou. 
Okázale zdobí nejen veřejná prostranství, 
ale i okna svých příbytků. Mají rádi cukro-
ví, k jejich nejoblíbenějším patří máslové 
a marcipánové štoly.  

večeři se k tomu přidaly i svázané lžíce 
(aby se rodina nerozprchla do světa).

Pokrmy na vánočním stole:Pokrmy na vánočním stole: chléb 
s česnekem, pirohy nasladko i naslano, fa-
zolová polévka, pečené brambory, křížaly, 
pšenice s medem, slivčanka – polévka ze 
sušených švestek, opekance – buchtičky 
omáčené v cukrové vodě a máku, zelný 
salát, slanečky, halušky s bryndzou. 

Recept na pirohyRecept na pirohy
Z vajec, mouky, soli a vody udělejte těsto. 

To vyválejte a nakrájejte na čtverečky zhru-
ba 10 x 10 cm. Vařené brambory našťou-
chejte, smíchejte s nastrouhanou bryndzou 
nebo balkánským sýrem a s vejcem. Tuto 
směs naklaďte na čtverečky z těsta, pře-
hněte je a utěsněte okraje. Pirožky povařte, 
sceďte a přelijte cibulkou usmaženou na 
špeku. K tomu podávejte kysanou smetanu.

Rusíni – Christos roždajetsja. Slavime jeho (staroslověnsky). 

Ukrajinci – Christos rodywsja!
dni se říká Vodochrišče. V tento den věřící 
chodí do monastýrů pro vysvěcenou vodu, 
kterou pak doma uchovávají.

Pokrmy na vánočním stole:Pokrmy na vánočním stole: kuťa, pirohy 
se zelím nebo s houbami nebo hrachem, 
ryby, obiloviny a houby v různých podo-
bách, postní bořšč, tedy s rybou a hou-
bami, pohanková kaše, vár ze sušeného 
ovoce.

Recept na kuťuRecept na kuťu
Kuťa je ústředním jídlem Svaté večeře. 

Pšenici nejvyšší kvality dejte povařit a po 
scezení ji smíchejte s medem, mákem, ro-
zinkami a sekanými vlašskými ořechy.

Romové – Bachta¾i karačoňa!
vstříc, nesmí padnout zlé slovo. Pokud 
jsou členové širší rodiny znesváření, 
všechny rozepře se tímto dnem mažou.

Pokrmy na vánočním stole:Pokrmy na vánočním stole: bobalky s má-
kem, pišot – plněné taštičky, šinga – závin 
s tvarohem nebo mákem, holubki – plněné 
zelné listy, goja – plněná vepřová střeva.

Recept na bobalky s mákemRecept na bobalky s mákem
Z mouky, vajec, mléka, droždí a špetky 

soli vytvořte těsto. Po nakynutí z něho 
uválejte válečky a ty nakrájejte na kostičky. 
Pokud nemáte možnost opéct je na tálu ka-
men, udělejte to nasucho na plechu v trou-
bě. Pak je zalijte vařící vodou, sceďte, posy-
pte cukrem a mákem a přelijte máslem.

Němci – Fröhliche Weihnachten!
Pokrmy na vánočním stole:Pokrmy na vánočním stole: rybí polévka, 

ryba s bramborami nebo bramborovým 
salátem, čočka (aby byly peníze), hou-
bová omáčka (aby nebolelo v krku), rybí 
salát, mísa s mlékem a houskou (děvčata 
se mlékem postříkala, aby byla hezká), 
chléb, vánočka, jablka a ořechy, kompot 
ze sušených jablek.

Recept na houbovou omáčkuRecept na houbovou omáčku
Sušené houby povařte s kostkou maso–

xu, ochuťte solí, novým kořením, celým 
pepřem, kouskem citronové kůry, přidejte 
na vyvaření také cibuli a kousek celeru. 
Poté sceďte, přidejte máslovou jíšku a ješ-
tě chvilku povařte. Dochuťte kapkou octa, 
špetkou cukru a soli.

Dvoustranu připravil Stanislav Král
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Vánoční křížovka pro sváteční chvíle oddechu

Už pošesté v předvánočním čase na náměstí 1. máje otevřela svou 
provozovnu Ježíškova pošta. Za zde sloužícím poštovním panáčkem 
chodí jak děti s přáníčky pro Ježíška, tak dospělí s vánočními pohledy. 
Panáček jim je totiž...Panáček jim je totiž... (dokončení tajenky v křížovce). 

Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vepište do přilehlého kuponu. 
Vystřižený ho pak poštou v obálce (Magistrát města Chomutova – Cho-
mutovské noviny, Zborovská 4602, Chomutov, 430 28), případně osob-
ně vhozením do schránky, která se nachází na stěně historické radnice 
vedle vchodu z Chelčického ulice, doručte do redakce, a to nejpozději veve 
středu 2. ledna.středu 2. ledna. Z úspěšných luštitelů vylosujeme deset výherců, kteří 
dostanou dárkové tašky s Vlastivědou Chomutovska a propagačními 
předměty s tématikou města. Nejšťastnější z oné desítky pak dostane 
hlavní cenu, kterou je poukázka v hodnotě 500 Kč na služby v Domě Sal-
ve (viz inzerát na str. 2). Všechny výherce vyrozumíme dopisem a jejich 
jména zveřejníme v příštím vydání Chomutovských novin 9. ledna.

soutěžní kupon  

jméno a příjmení: ...............................................................................................................

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

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

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

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

  Tradice / Křížovka



Se seriálem, který se objevoval na 
stránkách Chomutovských novin v prů-
běhu právě končícího roku, se rozloučíme 
několika fotografiemi zachycujícími část 
centra v průběhu více než půldruhého 
století. Žižkovo náměstí bylo odedávna 
přirozeným okrajem města, místem, kudy  
vycházela významná obchodní stezka do 
Saska, a jeho proměny zobrazují proměny 
celého Chomutova.

Náměstí je na hranici středověkého cen-
tra města. Jeho výspou bylo až do první 
poloviny 19. století, kdy byly odstraněny 
městské hradby. Roku 1837 byla zbourána 
i Horní Kadaňská brána, která na náměstí 
stávala. Nyní tu probíhá archeologický vý-
zkum, od něhož si odborníci slibují nále-
zy pozůstatků  středověku, ale i mnohem 
starší minulosti. Místo bylo totiž zřejmě 
osídleno dávno před založením města. 

Když zmizela brána, dostal prostor 
poprvé charakter náměstí, jež spojovalo 
domy historického centra s domy na dosa-
vadním předměstí (dnešní ulice Palackého 
a Blatenská). Koncem 19. století neslo ná-
městí jméno U železného mostu, v roce 
1913 bylo přejmenováno na památku 
těch, kteří stáli na počátku jeho rozvoje, 
na náměstí Německých rytířů. Roku 1945 
pak bylo nazváno po vojevůdci, jehož 
vojska město téměř zničila. Počátkem 50. 
let tu vyrostlo autobusové nádraží, které 
sloužilo téměř půl století. I na ně se už 
vztahuje pojem Zmizelý Chomutov. Na-
hradí ho komplex bytů, obchodů a dalších 
provozoven. Nezbývá než doufat, že to 
bude proměna na dlouhá léta poslední…

Zmizelý Chomutov naposled, trochu jinak 
Proměny náměstí U železného mostu, později Německých rytířů, dnes Žižkova

Náměstí na obraze z roku 1850 vzniklo 
po zboření Horní Kadaňské brány, po vý-
stavbě nového mostu do Palackého ulice. 
Na okraji tohoto veřejného prostoru zača-
ly vznikat honosné měšťanské domy, které 
byly zbořeny v 70. letech 20. století. Na je-
jich místě vyrostlo nové městské centrum. 
Od přelomu 19. a 20. století se jmenovalo 
náměstí U železného mostu.

Náměstí z téhož úhlu pohledu dnes.

Snímek z počátku 20. století. Koncem 
předchozího století tu vznikl významný 
veřejný prostor, v prostoru hradeb jsou 
ještě zahrady, dnes na jejich místě stojí 
bytový dům. Prostor byl postupně dostavo-
ván ještě ve 30. letech, kompletní demolice 
postihla v 70. letech všechny jeho objekty.

Evangelický kostel dokončený roku 1899 
na okraji městského parku před budovou 
dnešní Komerční banky ustoupil stavbě 
městských lázní. Odstřelen byl v srpnu 
1972. Rovněž budova Českého domu a dal-
ší domy byly odstraněny a na jejich místě 
vyrostl obchodní dům Prior. 
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Listování kronikou města – prosinec 1957

Fotohádanky nazvané podle stejno-
jmenné knihy Zmizelý Chomutov měly 
připomenout pamětníkům i těm mladším 
tvář města, která už je minulostí. Pohled 
zpátky zamířil tu o sto let zpátky, tu 
o padesát nebo jen třicet, takže leckterá 
zmizelá místa si většina odpovídajících 
ještě pamatovala. V průměru jsme do-
stávali kolem padesáti odpovědí, z nichž 
drtivá většina bývala správných. Našli se 
i vykukové, kteří zapojili do soutěže širo-
ké příbuzenstvo, a tak odpověď doslovně 
opsanou z knihy  jsme několikrát dostali 
ve stejných exemplářích, psaných rukou 
ženskou i mužskou, dospělou i dětskou, 
podepsaných stejnými jmény. Ale to byly 
výjimky. 

Značná část odpovědí byla od čtenářů, 
kteří na fotohádanky odpovídali pravi-
delně. V jedné byl i dotaz po věkovém 
složení odpovídajících. To samozřejmě 
nezjišťujeme, ale z odpovědí vyplývá, že 
jde převážně o ty, kteří do Chomutova při-
šli po válce jako malé děti nebo se krátce 
po ní narodili. Leckdo totiž přidal i osobní 
vzpomínku nebo postřeh typu „touto ulicí 
jsem před padesáti lety chodil do školy“,  
„do těch kasáren jsem sedmnáct let chodil 
stříhat vojáky“ či „v téhle škole jsem před 
šestatřiceti lety maturoval“. A právě to byl 
další cíl tohoto seriálu, přimět některé 
z vás k aktivitě, k dialogu s našimi novina-
mi. To se podařilo. 

Řada z vás si soutěž pochvalovala, ně-
kteří vyjádřili naději, že vymyslíme něco 
podobného i pro rok 2008. Kromě díků 
všem, kteří se do soutěže zapojili, proto na 
závěr informace pro ty, kteří rádi hloubají 
nad nedávnou minulostí Chomutova: Pro-
tože chceme v navázaném dialogu v tomto 
duchu pokračovat, „něco vymyslíme“. 

Psali jste nám…

Veřejné, správní a politické události. Veřejné, správní a politické události. 
2. prosince.2. prosince. Při zasedání rady místní-

ho národního výboru schváleno utvoře-
ní pracovních čet v soupisu městského 
majetku, rozšíření údržbářského stře-
diska, zřízení vlastního stavebního 
dvora, v akci Z odpracováno 16 940 
dobrovolných a 4 950 placených hodin.

12. prosince.12. prosince. Devítiletý Jiří Polášek se 
svým kamarádem přebíhali Vaníčkovu 
ulici, nerozhlédl se a vběhl přímo pod 
kola nákladního auta, utrpěl zlomeninu 
levé stehenní kosti a odřeniny. Řidič 
auta nemá na nehodě vinu.

18. prosince. 18. prosince. Na zasedání rady 
místního národního výboru vzata na 
vědomí nápravné zařízení v čistotě 
mlékárny, ve výstavbě bytů dáno do 
užívání celkem sto padesát dva bytů, ro-
zestavěnost je veliká, podle plánu nedo-
končeno padesát čtyři bytů. Ve volbách 
do Výboru žen zvoleno sto deset členek, 
provádělo se s nimi školení a zapojeny 
do práce. V soutěži měst Litoměřice 
– Chomutov jsou lepší Litoměřice. 

31. prosince. 31. prosince. V roce 1957 se ve městě 
narodilo 1 280  dětí, zemřelo 365 osob, 
uzavřeno 255 sňatků.

Hospodaření městského 
národního výboru 
PříjemPříjem
Daň domovní                         755 845 Kčs
Daň z představení                393 208 Kčs
Poplatek ze psů                      40 350 Kčs
Z hospodářských zvířat      45 702 Kčs
Z místa                                       17 357 Kčs
Jiné poplatky                             13 182 Kčs
Z bytů                                         77 751 Kčs
Z parcel                                      51 931 Kčs
Nájemné                                    54 259 Kčs
Ošetřovné a stravné        1 197 427 Kčs
Hudební škola                         56 645 Kčs
Kina                                        1 470 712 Kčs
Zdravotnictví                           95 689 Kčs
Vnitřní správa                          11 971 Kčs
Odvody komunálních 
podniků                               1 487 000 Kčs
CelkemCelkem                                                                  5 708 230 Kčs5 708 230 Kčs

Chomutov stejně jako celé Podkrušno-
hoří býval před válkou osídlen především 
německým obyvatelstvem. Českou menši-
nu v něm tvořili zejména státní zaměst-
nanci, pracovníci soudů, policie, vojáci, 
železničáři a jejich rodiny. Významným 
centrem pro ně byl Český dům s hotelem 
a restaurací, přestavěný na spolkový dům 
v roce 1923 a odstraněný v roce 1976. Sní-
mek budovy před demolicí.

Ruina Českého domu krátce po jeho de-
molici z pohledu od dnešního Prioru.

Na mostě přes Chomutovku mezi Žiž-
kovým náměstím a Palackého ulicí stála 
do 60. let 20. století čerpací stanice po-
honných hmot, jak je vidět na snímku 
z roku 1957. Ve stejné době jako „benzín-
ka“ zmizely i domy napravo, které ustoupi-
ly panelové výstavbě. 

Stejný pohled o půl století později.

Pro poslední knihu Zmizelý Chomutov si 
do redakce Chomutovských novin může 
přijít Vlasta Polodnová.

Dvoustranu připravil Luboš Mizun
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Optimalizace městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirko-
vě přinese od počátku příštího roku řadu změn. Kromě zvýšení 
jízdného (viz tabulka vpravo), vynuceného stále stoupajícími 
vstupními náklady i zvýšením, sazby DPH to bude zrušení někte-
rých spojů nebo jejich částí a změny či rozdělení tras trolejbusů 
i autobusů (viz tabulka dole).

„Vycházeli jsme z dopravního průzkumu, který hodnotil nabíd-
ku a poptávku na jednotlivých trasách,“ řekl k nové podobě ně-
kterých tras ředitel Dopravního podniku Chomutova a Jirkova Jiří 
Melničuk. „Zjistili jsme, že některé spoje jsou téměř nevytížené, 
u jiných zase vyplynula nutnost je posílit.“ Například linka číslo 
3 je minimálně vytížená o sobotách a nedělích, proto bude víken-
dový provoz podstatně omezen. Navíc bylo zjištěno minimální 
využívání linky ve směru Zadní Vinohrady, proto bude konečná 
v zastávce Vodní. U linky číslo 5 se jako neefektivní ukázalo za-
jíždění k zastávce Povodí Ohře, jež prodlužovalo dobu cestování 
téměř o deset minut. Stejná změna čeká i linku číslo 6, která navíc 
bude zajíždět do Čelakovského ulice, aby se zjednodušila cesta 
do školy studentům gymnázia. „Linka číslo 7 bude rozdělena, 
byla příliš dlouhá a navíc mezi oběma konečnými, Spořicemi 
a Nezabylicemi, není žádná významná vazba,“ uvedl dále Melni-
čuk. Na lince číslo 8 budou redukovány ranní a večerní spoje, na 
čísle 12 budou redukovány spoje v průběhu celého dne. Jedna ze 
změn, která se dotkne především těch, kteří se „někde zdrží“, je 
zrušení noční linky číslo 11 o víkendech. Údajně je rovněž nevy-
tížená. Nově se naopak objeví autobusy s číslem linky 17, které 
budou obsluhovat již zmíněnou rozdělenou část trasy sedmičky, 
a to ve směru do Přečápel a Nezabylic.

Trolejbusovou dopravu ovlivnilo zejména zřízení výhybky 
u jirkovského Penny Marketu, která umožňuje vozidlům obslu-
hovat lokalitu kolem Horníka a vinařického sídliště obousměrně. 
Tím se podstatně zlepší obslužnost této lokality, jejíž obyvatelé 
dlouhodobě poukazovali na její nedostatečnost. V rámci toho se 
ukázala jako nadbytečná linka číslo 30, která bude zrušena. Linka 
číslo 20 bude posílena, budou na ní jezdit krátké vozy, v jízdním 
řádu linky 22 bude upravená časová koordinace a linka bude 
redukována, stejně jako linka číslo 35. Za jednu z významných 
změn lze považovat úpravu trasy linky číslo 31, která povede 
po silnici I/13, čímž se zkrátí doba jízdy. Linka číslo 33, jež byla 
předmětem kritiky kvůli malým vozům, bude posílena kloubový-
mi vozidly i zvýšením počtu spojů a přestane zajíždět na chomu-
tovské autobusové nádraží. 

Změny v MHD: nové trasy, nové tarify

Jízdné a přepravné v MHD od 1. 1. 2008:

Jízdné za jednotlivou jízduJízdné za jednotlivou jízdu
 – osoba starší 15 let 13,– Kč
 – osoba starší 15 let při platbě čipovou kartou  11,– Kč
 – pes, není–li přepravován ve schráně 13,– Kč

Zlevněné jízdnéZlevněné jízdné
 – děti 6 – 15 let 6,– Kč
 – děti 6 – 15 let při platbě čipovou kartou 5,– Kč
   (děti jsou na vyzvání řidiče povinny předložit doklad 

  o věku s fotografií)

Časové jízdenky pro trolejbusy a autobusy MHD Časové jízdenky pro trolejbusy a autobusy MHD 
 – žákovská a studentská měsíční 200,– Kč
 – občanská měsíční 500,– Kč
 – měsíční pro občany ve věku 60 – 70 let 300,– Kč
 – čtvrtletní pro občany  nad 70 let  80,– Kč
 – roční pro občany  nad 70 let  250,– Kč
 – držitel Janského plakety (zlaté) – měsíční 150,– Kč

Bezplatná přeprava Bezplatná přeprava 
 – děti do věku 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 – držitel průkazek ZTP a ZTP – P včetně průvodce
 – členové spolku Konfederace politických vězňů a Bojov-

níků za svobodu, svazu PTP – VTNP (s průkazem a plat-
nou známkou)

 – kočárek s dítětem, přeprava je možná pouze se souhla-
sem řidiče

 – zavazadla, přeprava zavazadla o rozměrech větších než 
25 x 40 x 60 cm je možná pouze se souhlasem řidiče

 – jeden pár lyží v obalu 

„Chystáme i další změny, chceme zavést jízdné podle tarifních 
pásem, který by zohlednil délku cesty a byl tak vůči našim kli-
entům spravedlivější. K tomu je třeba pořídit nový odbavovací 
systém. který by umožnil platit takzvanou elektronickou pe-
něženkou. Chtěli bychom ho zprovoznit už příští rok,“ shrnul 
J. Melničuk.
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Už v březnu schválila rada a následně 
zastupitelstvo priority materiálu nazva-
ného Integrované plány rozvoje města 
(dříve Velký integrovaný projekt). Pod 
tímto názvem se skrývá několik skupin 
projektů, na něž město hodlá čerpat pro-
středky z fondů Evropské unie. V průběhu 
roku se ale neustále vyvíjely podmínky 
pro zpracování jednotlivých plánů a proto 
bylo třeba učinit různé změny, takže upra-
vené IPRM znovu oba samosprávné orgány 
projednaly a schválily v prosinci. Dnes je 
materiál rozdělen do čtyř základních ob-
lastí: Sídliště – místo pro život (obsahuje 
12 projektů za 789 650 000 Kč), Město pro 
mladé profesionály (7 projektů za 497 400 
000 Kč), Sportovně rekreační zóna (5 pro-
jektů za 1 788 050 000 Kč) a Regenerace 
městské památkové zóny (12 projektů za 
401 650 000 Kč).

Vzhledem k finančnímu objemu, který 
bude z evropských fondů pro tuto oblast 
v nadcházejících letech k dispozici, a k fi-

Plány rozvoje města za tři a půl miliardy

Návrh rozpočtu Chomutova pro rok 
2008 byl na posledním jednání zastupitel-
stva schválen. Rozpočet, sestaven jako vy-
rovnaný, počítá s příjmy ve výši 1 318,674 
milionů Kč a s výdaji ve stejné výši. Vý-
znamnou změnou oproti minulým letům 
je, že do rozpočtu je zapojen úvěr ve výši 
250 milionů korun a volné finanční pro-
středky ve výši 180 milionů Kč. Souhrnná 
částka 430 milionů korun bude sloužit jako 
finanční rezerva na realizaci projektů In-
tegrovaných plánů rozvoje města. Soubor 
těchto projektů v řádu miliard korun bude 
z podstatné části uhrazen prostřednictvím 
dotací z Evropské unie, podmínkou jejich 
vyplacení je však nejprve jejich realizace 
z vlastních prostředků.

Rozpočet s úvěrem

Návrh investičních akcí města Chomutova 
pro rok 2008 má téměř třicet položek. Ty 
jsou rozděleny na dvě části. První obsa-
huje akce hrazené z vlastních prostředků 
města, těch je dvacet o celkovém finanč-
ním objemu 102,2 milionů korun. Druhá 
vychází z předpokladu získání dotací od 
některé ze státních institucí, obsahuje 
devět investičních akcí, souhrnně vyčísle-
ných na 117,7 milionu Kč (z toho se počítá 
s 63,1 miliony Kč z rozpočtu a 54,6 miliony 
Kč dotací). Jako zdroje financování navrhl 
odbor ekonomiky zčásti finanční rezervu 
města, přebytek hospodaření z roku 2007 
a případné příjmy ze zlepšeného plnění 
rozpočtu města. Kolik akcí bude skutečně 
realizováno, se ukáže v průběhu roku. 
Záviset to bude na úspěšnosti získávání 
dotací z českých i evropských zdrojů.

Součástí zprávy bylo i hodnocení těch, 
které proběhly letos. Bylo jich 37. Jednou z 
nich je rekonstrukce sídla ČVUT (na sním-
ku) v Klostermannově ulici. Kromě nové 
střešní krytiny a rozvodů sítí se budova 
dočká i nových oken a fasády.

Parkování v Chomutově má nový sys-
tém, který začne platit od počátku příštího 
roku. Jeho přijetí předcházelo zpracování 
analýzy této problematiky. Jedním z jeho 
hlavních cílů je podstatné zvýšení počtu 
parkovacích míst. Zásadním opatřením, 
k němuž vedení města přistoupilo, je 
zpoplatnění parkování v centru, jak je to 
běžné v jiných městech. Příjmy z těchto 
poplatků by měly být jedním ze zdrojů, ji-
miž se budou v příštích letech financovat 
investiční akce, které přinesou podstatný 
nárůst počtu parkovacích stání po celém 
městě, zejména však na sídlištích. 

Systém parkování v Chomutově přináší 
několik změn, které vycházejí z nového 
členění města na tři oblasti: historické cen-
trum, střed města na centrum navazující 
a ostatní části města, v nichž převažuje 
bydlení. Zohledňuje rozdílné požadavky 
jednotlivých zón. Analýza parkování vy-
chází z výhledu na několik let dopředu. 
Avšak  jednou z nejpodstatnějších novi-
nek, které se dotknou řidičů bezprostřed-
ně po Novém roce, je zpoplatnění parko-
vání v oblasti kolem historického jádra. 

Za parkování ve středu města se bude platit

To se týká ulic Mostecká (mezi Husovým 
náměstím a Mánesovou ulicí), U Městských 
mlýnů, Riegrova (podél Chomutovky), Příč-
ní, Husovo náměstí, 28. října, Arbesova, 
Boženy Němcové (parkoviště u divadla), 
Buchenwaldská, Grégrova, Hálkova, Hey-
dukova, Meisnerova (mezi Školní a Če-
chovou ulicí), Karolíny Světlé (mezi Školní 
ulicí a čp. 3623, zadní trakt Palackého uli-
ce, Křižíkova, Legionářská, Libušina (vedle 
soudu), Mjr. Šulce, Na Bělidle, náměstí Dr. 
Beneše (mezi ulicemi Školní a Pionýrů), 
náměstí T. G. Masaryka, Palackého (před 
bývalou poštou), Partyzánská, Poděbra-

dova, Na Příkopech, Puškinova, Selská, 
Sklepní, Smetanova,  Vikové – Kunětické, 
Vodních staveb, Vršovců, Palackého (zad-
ní trakt za čp. 4445 až 4505 – Podkova), 
Zborovská (před budovou magistrátu) 
a Zdeňka Štěpánka (kurzívou jsou uvedena 
místa, kde budou nově osazené parkovací 
automaty). Město nakoupí ještě letos sedm 
parkovacích automatů, dalších jedenáct 
hned zpočátku příštího roku. 

Spolu s novým systémem schválila rada 
novelizaci ceníku za stání na místních ko-
munikacích. Podle něj hodina parkování 
bude stát dvacet korun na náměstí 1. máje, 
v ulici 28, října, Karolíny Světlé, Na Bělidle. 
Vodních staveb, Vršovců a v zadním traktu 
Podkovy, v ostatních zpoplatněných mís-
tech deset korun. Půlhodinové parkování 
tedy bude za deset, respektive pět korun.

Součástí ceníku jsou i poplatky za rezi-
dentní karty pro osoby, které ve zpoplat-
něné oblasti bydlí, a abonentní karty pro 
ty, kteří v ní mají sídlo nebo provozovnu. 
Měsíční rezidentní karta bude stát 250 
korun v historickém centru a 150 korun 
v oblastech na ně navazujících. Abonent-
ní karty budou stát 600 korun v centru 
a o sto korun méně v jeho okolí.

nančním možnostem města se předpoklá-
dá, že nebudou realizovány všechny čtyři  
IPRM, ale maximálně dva z nich.

Dvoustranu připravil Luboš Mizun

13

  Zpravodajství



Základní škola speciální a Mateřská ško-
la v Palachově ulici v Chomutově pořádá 
každý rok pro své žáky pobyt u moře. 
Děti s Downovým syndromem, děti men-
tálně postižené a děti po mozkové obrně, 
u nichž se mísí mentální postižení s těles-
ným, si užijí míst, kam by se s rodinou asi 
ani nepodívaly. Díky sponzorům se letos 
mohla chomutovská výprava vydat leta-
dlem na tuniský ostrov Djerbu.

Deset dní u severního pobřeží Afriky 
bylo pro děti úplným balzámem. „Pobyt 
u moře prokazatelně zlepšuje jejich fyzic-
kou i psychickou kondici. Tyto děti jsou 
náchylnější k nemocem, zvlášť ty s Dow-
novým syndromem. A tohle jim upevňuje 
imunitu,“ zdůrazňuje ředitelka školy Marie 
Grimlová zdravotní přínos.

Pobyt na Djerbě ovšem neznamenal pou-
ze koupání a odpočinek na pláži. Naopak, 
učitelky připravily poměrně dobrodružný 
program. A tak se děty svezly na velblou-
dech, viděly koně, olivové sady, volnou 
přírodu. Absolvovaly okruh ostrovem, 
navštívily muzeum i výrobnu keramiky. 
Mimořádně silným zážitkem pro ně byla 
návštěva krokodýlí farmy, kde obávané 
plazy pozorovaly od čerstvě vylíhlých 
mláďat po několikametrové predátory. 
Nestranily se ani kontaktu s domorodci 
– pojedly v restauraci, prohlédly si tržiště. 
Děti byly tak nadšené, že na konci pobytu 
se jim ani nechtělo domů. Marie Grimlová 
je přesvědčena, že díky vlastnímu pro-
žitku si budou získané informace trvale 
pamatovat.

Ovšem nešlo jen o zážitky. „Také si 
osvojují spoustu dovedností. Například 

Handicapované děti: k moři nejen pro zážitky

většina z nich už umí plavat. Nebo se 
takto učí se chovat ve společnosti, třeba 
stolování zvládají mnohdy lépe než zdravé 
děti,“ vypočítává Marie Grimlová. Program 
v Tunisu zapadal do koncepce školy, která 
se snaží o maximálně možnou socializaci 

svých žáků. „Mrzí mě, že někteří lidé stále 
ještě neberou tyto děti jako součást spo-
lečnosti. Přitom se s nimi dá zvládnout 
úplně všechno, jen je potřeba jim vytvořit  
odpovídající podmínky,“ dodává ředitelka 
M. Grimlová. (sk)

FRANCOUZŠTINA
Individuální hodiny 

pro dospělé
tel.: 721 707 685

(Dokončení ze str. 5)
Výměna názorů mezi primátorkou 

a mluvčím podnikatelů pokračovala. 
Padla rovněž výčitka, že vedení města se 
zavázalo podporovat podnikání, ale toto 
je krok opačným směrem. „Tento způsob 
podnikání je poněkud specifický, protože 
s sebou nese negativní jevy. Proto podle 
nás nepatří mezi ty, jež si zaslouží pod-
poru. Vy jste si ho vybrali, ale my musíme 
zvážit, zda dát přednost v hájení zájmů 
skupiny provozovatelů heren nebo dvaceti 
tisíc lidí žijících na sídlištích, kteří chtějí 
v klidu žít. To jsme zvážili a podle toho 
konáme.“ 

Do debaty se zapojili i zastupitelé. Opo-
ziční Ladislav Drlý předeslal, že vzhledem 
ke své politické příslušnosti by neměl 
podnikatele hájit, ale že takto rychle přija-
té opatření, na něž se provozovatelé heren 

Provozní doba výherních hracích přístrojů bude výrazně omezena
nemohou připravit, nepovažuje za serióz-
ní. Radní Jiří Roth vyjádřil pochopení, že 
podnikatelé vystupují na obranu svých 
komerčních zájmů, ale vzápětí pojmenoval 
podstatu problému. „Závislost na automa-
tech je asociální jev, který vede ke krimi-
nalitě, my hledáme cesty, které by vedly ke 
zvýšení pořádku ve městě.“ Ještě otevřeněji 
se vyjádřil Pavel K. Markvart. „Řekněme si to 
na rovinu: naše město je postiženo víc než 
kterékoli jiné sociálně patologickými jevy 
ohrožujícími mládež. Stačí si odpovědět na 
dvě otázky: Jsou herny prostředím, kde se 
tyto jevy vyskytují, nebo nejsou? A pokud 
jsou, chceme je podporovat nebo naopak 
jejich vliv omezit? V tom tkví podstata této 
vyhlášky.“ Nicméně zastupitel Pavel Polák 
vyjádřil názor, že přijmout tuto vyhlášku 
tři týdny před tím, než vejde v platnost, je 
nekorektní a navrhl tento bod programu od-

ložit. Opoziční zastupitel Jaroslav Komínek 
se pozastavil nad nesystematičností řešení, 
které vyčleňuje pouze problematiku heren 
a ne například provozní doby restaurací či 
jiné problémy. 

„Není to nepromyšlený krok. To, co nyní 
schvalujeme, je jen jedno z opatření. Budou 
následovat další vyhlášky, další opatření na-
mířená proti těm, kteří obtěžují slušné lidi,“ 
oponovala primátorka a vzápětí na zastu-
pitele apelovala. „Víme, že v tomto případě 
dojde ke zhoršení situace provozovatelů či 
majitelů heren, ale prostě dáváme přednost 
zájmům tisíců lidí před zájmy několika jed-
notlivců. Vaše hlasování tedy bude i odpově-
dí těm, kdo si na problémové lidi stěžují.“

Všichni přítomní zástupci koalice novelu 
vyhlášky schválili, šest členů opozice se ve 
čtyřech případech hlasování zdrželo a ve 
dvou bylo proti. (lm)
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Pojišťovací agent hledá pro oblast 
Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e–mail: oviko@karneval.cz

Příjem inzerce: 
historická radnice, kancelář č. 46, tel. 474 637 444. 

Uzávěrka inzertních stran příštího čísla: 
středa 2. 1. v 10.00 hodin.

NÌMECKÝ PROFIL ALUPLAST 5 KOMOROVÝ 70MM
NÌMECKÉ KOVÁNÍ G-U UNI-JED D/DV S BEZPEÈNOSTNÍMI

2PRVKYSKLO GLASPOL S ARGONEM U=1.1 W/m K

ÈSN  EN ISO 14001 : 2005  /  ÈSN EN ISO 9001 : 2001

Pøijedeme kamkoliv, zamìøíme, poradíme
a vypracujeme cenovou nabídku,

a to ZDARMA !!!

Volejte zdarma 800 170 700

cena: 7.032,-cena: 6.646,- cena: 4.133,-

DÌÈÍN
Teplická 31/45, 405 02
Tel./fax: 412 513 530
mobil: 733 126 437

TEPLICE
Masarykova 41, 415 01
Tel./fax.: 417 536 353
mobil: 739 691 815

CHOMUTOV, Černovická 5523, 430 03
(areál HÚŽ, vedle hypermarketu GLOBUS)
tel.: 474 621 058, tel./fax: 474 333 734
mobil: 739 691 818, e–mail: adaz1@adaz.cz

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte peníze nadosah.

Více informací na www.mojekopretina.cz

půjčí mi

půjčí mi

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86m
oje 840 11 22 33
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www.mestskaenergie.cz
info@mestskaenergie.cz

Jste majitelem bytu?  Chcete snížit své výdaje na bydlení? 
Chcete lepší služby pro Váš dům?

Společnost Městská energie s.r.o. poskytuje již více než 10 let služby té nejvyšší kvality v oblasti 
komplexní správy a údržby bytového i nebytového fondu pro společenství vlastníků jednotek, 
družstva, města a soukromé společnosti. Děláme maximum pro optimalizaci všech procesů v rámci 
správy nemovitostí. Především v oblasti nasazení nejmodernější výpočetní techniky a softwarovém 
vybavení tak patříme mezi absolutní špičku na trhu. Naše služby jsou neustále zdokonalovány a také 
rozšiřovány, jsme připraveni pro Vás zajistit jakoukoliv činnost související s Vaší nemovitostí.

Navíc jsme Vám vždy nablízku
pobočky našich klientských center naleznete v Klášterci nad Ohří, Kadani a Chomutově. 

Nabízíme Vám v rámci Vašeho společenství vlastníků jednotek správu a údržbu bytového i 
nebytového fondu za skvělých podmínek a za bezkonkurenční cenu. 

Převzetí Vaší nemovitosti do naší správy a vyřízení všech náležitostí pro Vás samozřejmě 
provedeme zcela zdarma. Procesem změny správce Vás naši pracovníci snadno provedou.

V případě, že Vás naše nabídka služeb zaujala, ale Vaše společenství vlastníků jednotek je vázáno 
dlouhou výpovědní lhůtou nebo dokonce sankcemi při podání smluvní výpovědi ze strany 

stávajícího správce, obraťte se na nás. Naši specialisté Vám po vyhodnocení Vaší situace připraví 
individuální řešení.

 Již teď Vám ale s jistotou můžeme říci, že u nás se budete cítit volněji.

Vítáme Vás ve světě služeb špičkové kvality, inovativního přístupu 
a nejmodernějších technologií. Ve světě služeb vytvářených pro Vás.

99,- Kčsnižte výdaje až na


