
Léto je tu a s ním i další křížovka o ceny

soutěžní kupon 

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

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

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

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

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

Léto, cestování, dobrá nálada. To vše zosobňuje vtip, jehož do-
končení jsme ukryli v tradiční křížovce. Tajenku spolu s adresou 
vepište do přilehlého kuponu. Vystřižený ho pak poštou v obálce 
(Magistrát města Chomutova – Chomutovské noviny, Zborovská 
4602, Chomutov, 430 28), případně osobně vhozením do schrán-
ky, která se nachází na stěně historické radnice vedle vchodu 
z Chelčického ul., doručte do redakce, a to nejpozději v pondělí v pondělí 
28. července.28. července. Z úspěšných luštitelů vylosujeme deset výherců, 
kteří dostanou propagační předměty města včetně porcelánového 
hrnku a Vlastivědy Chomutovska. Všechny výherce vyrozumíme 
dopisem a jejich jména zveřejníme ve vydání Chomutovských 
novin 6. srpna.

Pepa je u vytržení, když vidí poprvé kolem sebe širé moře. 
„Bože, to je vody,“ vzdychne si zasněně.

„No a to si představ,... (dokončení v tajence)
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Počátek roku 1968 pak přinesl změny 
i v oblasti politiky, kultury a společenské-
ho života. Symbolem těchto změn bylo 
především odstranění stalinisticky smýš-
lejícího Antonína Novotného jak z funkce 
generálního tajemníka KSČ, tak i z funkce 
prezidenta republiky. Novým vůdcem čes-
koslovenských komunistů se stal Alexan-
der Dubček a do prezidentského křesla 
usedl Ludvík Svoboda, který v padesátých 
letech sám na vlastní kůži okusil „vděč-
nost“ komunistických soudruhů, kteří jej 
za zásluhy při velení československých 
jednotek v Sovětském svazu za druhé svě-
tové války i za věrnost v roce 1948 poslali 
do ústraní coby účetního jednoho JZD. 
Nové vedení komunistické strany přišlo 
s politickým programem vybudování „so-
cialismu s lidskou tváří“, který byl jakýmsi 
pokusem liberalizovat a demokratizovat 
komunistický režim. Navenek se tato re-
forma projevila především v možnosti 
uplatňovat svobodu slova bez cenzury, 
opět mohly začít pracovat některé dříve 
zakázané organizace, jako byl třeba Junák, 
mohly začít vycházet knihy některých za-
kázaných autorů, umělci měli pocit tvůrčí 
svobody, lidé získali dojem, že na jejich 
názoru opravdu záleží a že se opravdově 
mohou podílet na změnách, které se kolem 
nich odehrávaly. 

Z historického pohledu je jasné, že tyto 
reformní kroky mohly vést pouze dvěma 
směry – buď k úplné politické svobodě, 
tedy k vytvoření skutečně demokratic-
ké pluralitní společnosti, ve které by 
reálná moc komunistů byla dána pouze 
výsledkem demokratických voleb, nebo 
k zadušení tohoto demokratického proce-
su a návratu k nejtužší formě totalitaris-
mu. To, co si možná Dubček a jeho kole-
gové neuvědomovali, viděli zcela zřetelně 
jejich soudruzi v Sovětském svazu. Sovět-
ský vůdce Leonid Brežněv si byl velmi 
dobře vědom skutečnosti, že pokud nechá 
reformám v Československu volný průběh, 
může dojít reálně k odstranění komunis-
tického režimu v naší zemi. Proto bylo 
ve velení Varšavské smlouvy rozhodnuto 
o vojenské invazi do Československa. Prv-
ní okupační vojáci překročili naše hranice 
již večer 20. srpna 1968. Intervence se 
účastnili vojáci SSSR, NDR, Polska, Maďar-
ska a Bulharska. Jedinou z členských zemí 
Varšavské smlouvy, která se odmítla oku-
pace účastnit, bylo Rumunsko. 

Lidé v celé zemi byli zděšeni. Ulicemi 
pod jejich okny se valily kolony tanků 
a vojenských vozidel a lidé nechápali, co 
se děje. Stejné to bylo i na Chomutovsku. 
Okupační vojska se objevila již kolem de-
sáté večer ve Vejprtech a pak rychle pokra-
čovala na Chomutov, kam dorazila kolem 
jedné hodiny ranní. Když lidé zjistili, že 
se jedná o cizí vojska, pokoušeli se jim 
jejich akci rozmlouvat. Ruští vojáci často 
ani netušili, kde se nacházejí, a byli pře-
svědčeni, že zde probíhá nějaká kontra-
revoluce, které mají na žádost samotného 
československého lidu zabránit. Naši lidé 
přetáčeli na křižovatkách směrovky, od-

Pražské jaro 1968 
– naděje rozježděná pod pásy tanků
Koncem šedesátých let se postupně začala uvolňovat politická situace v komunistickém Českosloven-
sku. Nejprve přišlo uvolnění v oblasti ekonomiky, kde tým Oty Šika připravil několik reforem, jejichž 
smyslem bylo zlepšit stav národního hospodářství.

straňovali cedule s názvy měst, náměstí 
a ulic, podávali vojákům záměrně nespráv-
né informace. To vše ve víře, že zpomalí 
postup okupantů na hlavní město. Tam 
však již mezitím dosedala sovětská vo-
jenská letadla a přijížděly první tanky 
a obrněné vozy. Krátce nato byli pozatýká-
ni významní státní s straničtí představite-
lé a odvezeni neznámo kam. Na základě 
tvrdých stížností prezidenta Svobody byli 
všichni zatčení převezeni do Moskvy, kam 
za nimi mohli přijet i další politici z Čes-
koslovenska, a mezi oběma státy začalo 
vyjednávání o situaci v naší zemi. Výsled-
kem těchto jednání bylo bohužel přijetí 
tzv. Moskevského protokolu, jehož pode-
psáním se českoslovenští politici smířili 
s okupací naší země a s „dočasným“ umís-
těním sovětských vojsk v naší zemi. Během 
několika následujících měsíců u nás začal 
probíhat proces, který byl komunisty ab-
surdně nazýván normalizace. 

Návratem k normálu bylo podle sou-
druhů odstranění Dubčeka a Svobody, 
demontáž veškerých reforem, zavedení 
tuhého totalitního režimu, který opět po-
šlapával lidská práva… Husákovské Česko-
slovensko se stalo zemí lidí s pokřiveným 
charakterem. Mnoho lidí se naučilo ze 
strachu o svou budoucnost či budoucnost 
svých dětí lhát či říkat něco jiného doma 
a něco jiného na veřejnosti. Většina ná-
roda mlčenlivě přihlížela snaze několik 
tisíců statečnějších, kteří se odvážili 
s komunismem bojovat. Za to je čekala 
perzekuce, pronásledování komunistic-
kou policií, věznění, nemožnost uplatnění 
v jejich profesích a podobně. Naději, 
kterou rozjezdily pásy okupačních tanků 
i přikrčenost a strach našich lidí, se poda-
řilo znovu oživit až na podzim roku 1989. 
Tehdy konečně komunisté v naší zemi de-
finitivně přišli o možnost ovládat svými 
totalitními praktikami naše životy.
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Dvoustranu připravil P. K. MarkvartDvoustranu připravil P. K. Markvart

Oblastní muzeum Chomutov pořádá ve 
dnech 14. 8. – 13. 9. 200814. 8. – 13. 9. 2008 v budově bý-
valého jezuitského gymnázia výstavu

ROK 1968 VE FOTOGRAFIÍCHROK 1968 VE FOTOGRAFIÍCH
Muzeum hledá pamětníky srpnových 
událostí roku 1968 a jejich obrazovou, 
fotografickou i filmovou dokumentaci 
k zapůjčení. Obracejte se na H. Sedláč-
ka, tel. 737 569 251.

V roce 1968 jste byl studentem chomu-V roce 1968 jste byl studentem chomu-
tovského gymnázia. Jak jste jako mladý tovského gymnázia. Jak jste jako mladý 
člověk vnímal atmosféru a události tohoto člověk vnímal atmosféru a události tohoto 
roku? roku? 

„Byl to rok, na který určitě nezapomenu. 
Zrušila se obávaná cenzura a my jsme se 
konečně dozvídali spoustu věcí, o kterých 
jsme možná jen tušili. Otevřela se témata, 
jež byla do té doby naprosté tabu. Na ško-
le se začalo svobodně dýchat a kantoři, na 
které velmi rád vzpomínám, mohli začít 
učit bez komunistických ideologických 
blábolů. Diskutovalo se a netrestalo za 
jiné než oficiální názory. O to větší šok 
pak přišel se srpnovou okupací.“

V tom roce studenti organizovali ve městě V tom roce studenti organizovali ve městě 
Majáles. Jak si na tuto událost vzpomínáte? Majáles. Jak si na tuto událost vzpomínáte? 
Podílel jste se nějak na její organizaci?Podílel jste se nějak na její organizaci?

„V té době jsme měli dva studentské 
kluby. Jeden v městské knihovně, kte-
rý jsem založil, takzvaný Beat fan club 
a druhý působil v tehdejším Švermáku 
pod názvem ARS club. Byla tam skvělá 
zábava a pohoda. Členové obou klubů 
výrazně pomáhali při organizaci student-
ského Majálesu v roce 1968. Byl báječný. 
Ne tak ale pro soudruhy z OV KSČ, nebylo 
to podle jejich gusta. Samozřejmě to pak 
mělo dohru. Všichni jsme museli se svými 
kantory nastoupit do Švermáku a tam pak 
nastalo kárání. Hlavní slovo vedl tehdejší 
ideologický tajemník OV KSČ, tuším, že 
se jmenoval soudruh Maršíček. Byly to 
tak neskutečné bláboly, až posluchačstvo 
propadalo v obrovský smích. Nezapomenu 
ale na pobledlou tvář tehdejšího ředitele 
pana profesora Ježila, který tušil, že mu to 
spočítají. A také spočítali. Nejen jemu, ale 
i mnoha jiným.“ 

Jaké jsou vaše osobní vzpomínky na Jaké jsou vaše osobní vzpomínky na 
invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 
1968?1968?

„Byl to těžký šok. V noci mne vzbudila 
sousedka s tím, že nás začali obsazovat 
Rusové. Ráno bylo město plné tanků 
a sovětských vojáků. Zkoušeli jsme s nimi 
diskutovat, ale naprosto marně, byli tvrdě 
zpracováni sovětskou propagandou, že se 
zde koná kontrarevoluce. Tak jsme jim 
alespoň, abychom jim znesnadnili orien-
taci, sundavali ukazatele cest, názvy ulic 
a čísla domů. V místní tiskárně jsme z lina 
vyřezali rusky nápis azbukou ókupanti 
jděte domů́  a ten jsme pak rozvěsili po 
celém městě. Velmi nám tehdy pomáhal 
pan Zdeněk Hejna, dělal v té době ředitele 
knihovny.“

Jak jste jako mladý člověk vnímal časy Jak jste jako mladý člověk vnímal časy 
normalizace?normalizace?

„Určitě to v našich duších zanechalo 
hlubokou brázdu na celý život. Bylo moc 
smutné pozorovat, jak normalizátoři lá-
mali krutým způsobem lidské charaktery. 
Jak se lidé z obav o svou existenci a bu-
doucnost svých dětí začali chovat úplně 
jinak. Někteří to však nedokázali strávit 
a raději šli – do kotelen a jiných štací. 

Kamarády, kteří uvěřili, že komunismus je 
zreformovatelný, vyházeli z té jejich par-
taje a řada z nich ani nemohla vystudovat 
vysokou školu. Já měl to štěstí, že po stu-
diu medicíny jsem našel vynikající partu 
na očním oddělní Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Na politiku jsem zcela 
zanevřel. Tehdy jsem nevěřil, že bych se 
k ní ještě někdy vrátil. Ale stalo se a bylo 
to v listopadu 1989.

Chtěl bych říci, že v roce 1968 působila 
v Chomutově řada statečných, obětavých 
lidí a já bych se rád s nimi setkal. Někteří 
z nich již ale asi bohužel nežijí.“

P. Sušický: Tehdy žila v Chomutově řada 
statečných a obětavých lidí
Se svými vzpomínkami na rok 1968 v Chomutově se s námi podělil senátor MUDr. Pavel Sušický, 
který dnes žije a pracuje v Ústí nad Labem, ale je chomutovským rodákem a v roce Pražského jara 
byl studentem místního gymnázia. Vzpomíná na tehdejší události, kdy mohli i místní mladí lidé poznat 
krátký závan svobody. Ten byl však brzy vystřídán tvrdým vystřízlivěním zvaným normalizace. 

Senátor Sušický na maturitní fotografii.

Fotografie ze srpnových dnů roku 1968 
poskytlo Oblastní muzeum Chomutov.
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Sklípková klenba je samonosná prosto-
rová konstrukce. Jejím základem je tvar 
klenby valené, křížové nebo hvězdové. 
Mezi hranami obrazců jsou duté prostoro-
vé protáhlé útvary – sklípky. 

Klenba byla většinou vyzdívána z cihel. 
Vyzdívání bylo prováděno nad hranami 
základního obrazce na tesařsky prove-
dených dřevěných ramenátech. Na tomto 
prostorovém podkružení se jednotlivé 
sklípky vyzdívaly z ruky. Hrany sklípků 
byly vytvořeny nárožní vazbou cihel. Vy-
zdívání sklípkových kleneb bylo již mis-
trovským stavebním uměním. Vyžadovalo 
schopné mistry tesaře, kteří byli nezbytní 
pro zhotovení ramenátů pro určený kle-
nební vzorec. Sklípkové klenby se do Čech 
rozšířily z oblasti historického Míšeňska 
– dnešního sousedního Saska. Význam pro 
šíření klenby do severních Čech měla pře-
devším stavba vévodského paláce v Míšni, 
kde se nová klenba bez zřetelného vývoje 
objevuje v osmdesátých letech patnáctého 
století. Zdejší stavební huť vedl geniální 
stavitel Arnold Vestfálský. Byl to on, kdo 
zavedl zcela nový klenební způsob, jímž 
oživil a obohatil možnosti pozdně gotické 
architektury. 

K jejímu tvarosloví však patří i další 
prvky. Jedná se o záclonová okna s něko-
likanásobnými prověšenými oblouky. Pat-
ří sem také klenby s jehlancově vzdutými 
kápěmi, v nichž se uplatňují ostré světelné 
kontrasty. Nejprve byly hrany sklípkových 
kleneb podloženy kamennými žebry, ale 
umění míšeňských mistrů ověřilo, že tato 
klenba se obejde i bez žeber. Nový osobitý 
styl se projevil i ve stavbě točitých scho-
dišť. Prvky šroubovitého schodiště byly 
nalezeny při archeologickém výzkumu 
pod Žižkovým náměstím. Šroubovitá linie 

Unikátní sklípkové klenby v Chomutově

se projevila i při dekorativním kamenic-
kém žlábkování, které oživovalo sokly pří-
por i ostění. Všechny tyto znaky najdeme 
v pozdně gotické architektuře severních 
Čech v Krušnohorské oblasti. Sklípkové 
klenby se zachovaly v Kadani, Chomuto-
vě, Mostě, Bílině, Ostrově nad Ohří a v Já-
chymově. Objevují se tu i záclonová okna 
i šroubovité žlábkování. 

Objekty se sklípkovými klenbami se 
objevily v Chomutově v bývalém zámku 
č.p. 1, dnešní historické radnici. Spolu se 
sklípkovou klenbou tady byla provedena 
i jednoduchá křížová klenba na střední 
pískovcový sloup v severní síni. Ve stejné 
době byly zhotoveny i všechny křížové 
klenby bez žeber v prostorech suterénu 
radnice. Sklípková klenba v horní síni 
o velikosti 12 na 7,5 metru je tvořena dvě-
ma čtyřcípými hvězdicemi s křížem ve vr-
cholu, které váže hustá síťová spojka. Dále 
je užita ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a na městské věži. Sklípko-
vou klenbu nalezneme v jižní předsíni pod 
městskou věží. Klenutí má tvar osmicípé 
hvězdice, která se ve třech nárožích opírá 
do hlavic pískovcových konzol s krátkým 
válcovým dříkem. 

Na chomutovském náměstí stojí pak dům 
č.p. 9, který je v celém přízemí zaklenut bo-
hatými sklípkovými klenbami a je zde za-
chován i gotický sedlový portál do suterénu. 

Sklípkovou klenbou jsou zaklenuta tři pole 
loubí, velká vstupní síň na střední sloup 
tvořená čtyřmi osmicípými prostupujícími 
se hvězdicemi, chodba při vnitřním dvoře 
a boční komora se značně složitým síťovým 
vzorcem. Klenba východní místnosti je za-
jímavá tím, že je svým vzorem totožná se 
klenebním vzorcem užitým v patře biskup-
ského domu v saském Würzen. 

Sklípkové klenby jsou prvkem, který spo-
juje celé Krušhohří. I v našem partnerském 
městě Annabergu je najdeme v několika 
domech. Jsou historickým prvkem, který 
ukazuje na kontakty a spolupráci, která spo-
jovala dnešní oblast euroregionu Krušnohoří 
již před pěti sty léty. Pohled na vyobrazení 
sklípkové klenby nebo pohled vzhůru ve 
sklípkově zaklenutém prostoru nevzbudí 
v divákovi většinou dojem, že spatřuje sta-
vební dílo staré pět set let, ale že je to novo-
dobá kreace stropu, nehmotná vize, složená 
z pouhé hry světla a stínu.                            (jp)

Město Chomutov bylo patrně 
jedním z prvních míst v čes-
kém království, kde se objevily 
klenby, jejichž statický důvtip, 
rozvržený vzorec a hmotové 
členění umožňující hru světla 
a stínu předběhlo svou dobu 
a zůstává moderním až do 
dnešních dnů.
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Chomutovské soukromé gymnázium 
realizuje již několik let projekt Významná 
města Evropy, během něhož se studenti 
i díky podpoře Statutárního města Cho-
mutova podívali do Říma, Paříže, Lon-
dýna, Drážďan či Krakova. V letošním 
roce se studenti soukromého gymnázia 
vypravili na pět dní do hlavního města 
Řecka. Smyslem tohoto projektu je nejen 
poznávat historii a památky, ale také se 
zdokonalit v cizích jazycích, poznat míst-
ní kulturu, způsob života a třeba i ochut-
nat místní speciality. Dvacet pět členů vý-
pravy odletělo do Athén na konci června 
a během těch několika dní stačilo navští-
vit nejznámější athénské pamětihodnosti, 
jako je Akropole, chrám Dia olympského, 
olympijský stadion, obě antická divadla, 
agoru a podobně. Moc se jim líbila výměna 
čestné stráže před budovou místního par-
lamentu. Vojáci, kterým se říká evzones, 
tu v historických uniformách předvádějí 
trochu legrační pohyby při pochodování 
v dřevácích s velkými bambulemi. Kromě 
toho si studenti stačili užít také sluníčka 
a koupání v moři i celodenní výlet lodí na 
ostrov Aigina. Tento ostrov je mimo jiné 
známý nádherně čistým mořem i produk-
cí medu, do kterého tu nakládají ořechy, 
mandle a třeba i celé malé citronky či jiné 
ovoce. Zajímavou tečkou za celým poby-
tem pak byla návštěva Národního archeo-
logického muzea, kde studenti obdivovali 

Studenti pod Akropolí

množství úžasných historických památek, 
včetně vykopávek Heinricha Schliemanna 
z Mykén. Ještě dnes cítí všichni účastníci 

této exkurze šťavnatou chuť gyrosu v ús-
tech a už se těší na Barcelonu, kterou se 
chystají navštívit napřesrok.            (pama)

Architekt 
A n t o n í n 
Míka se bě-
hem mnoha 
let své kari-
éry podílel 
na rozvoji 
města Cho-
mutova i ce-
lého okresu 
především 

jako pracovník Útvaru hlavní-
ho architekta okresu Chomutov 
(v letech 1970 – 1978 zde půso-
bil ve funkci hlavního archi-
tekta) a později jako vedoucí 
oddělení územního plánování 
na odboru výstavby Okresního 
úřadu. V těchto funkcích se 
významně podílel na tvorbě 
územního plánu Chomutova 
a na urbanistickém řešení jeho 
rozvoje. Mimo jiné se podílel 
i na koncepci rozvoje dopravy 
v našem městě – na rozhod-
nutí změny záměru vybudovat 
v Chomutově tramvajové linky 
a namísto ní prosadit trolejbu-
sy. V současné době pracuje ve 
Sdružení pro životní prostředí 
zdravotně postižených ČR 
na odstraňování architekto-
nických bariér v Chomutově 
i jiných městech.

Občané Chomutova, kteří byli za rok 2008 oceněni radou 
města Chomutova Cenou Jiřího Popela z Lobkovic
I v letošním roce mohli občané zasílat své návrhy na spoluobčany, kteří se zasloužili o rozvoj města. 
Radní ze všech došlých návrhů vybrali čtyři osobnosti, jimž předala cenu primátorka Řápková.

Josef Fi-
ala je cho-
mutovským 
řezbá řem , 
a u t o r e m 
m n o h a 
dřevořezeb 
a loutek, ale 
především 
z n á m é h o 
chomutov-

ského mechanického betlému. 
Práce na tomto unikátním 
díle zabírá panu Fialovi po 
řadu let skoro všechen jeho 
volný čas. Tento svůj betlém 
vystavuje v místním muzeu 
a každoročně jej rozšiřuje o dal-
ší figurky, takže dnes již jeho 
dílo patří k největším mecha-
nickým betlémům v České 
republice. Řada lidí, kteří na-
vštěvují chomutovské muze-
um, přichází podle slov místní 
průvodkyně právě proto, aby 
zhlédli Fialův betlém. Ná-
vštěvníci zblízka i zdaleka ho 
mohou vidět celoročně, neboť 
pan Fiala propůjčil dlouhodobě 
svůj betlém Oblastnímu muzeu 
v Chomutově a tento nádherný 
betlém tedy každoročně rozzá-
ří nejen ve vánočním čase oči 
tisíců dětí i dospělých. 

In me-
moriam byl 
oceněn Ka-
rel Ton (ze-
mřel v ro-
ce 2000), 
který byl 
v á š n i v ý m 
h u d e b n í -
kem a spor-
tovcem. Již 

od roku 1948 hrál v dechovém 
orchestru tehdejších VTŽ 
a později tento orchestr sám 
řídil a dal mu jméno Chomu-
tovanka. S tímto orchestrem 
se úspěšně účastnil soutěží 
dechových hudeb po celé Čes-
ké republice, organizoval pro-
menádní koncerty v městském 
parku, hrál při slavnostních 
příležitostech i na zábavách 
a tanečních kurzech. S Chomu-
tovankou se dokonce zúčastnil 
natáčení Krejčíkova slavného 
filmu Božská Ema v Křimově. 
Pan Ton byl současně známým 
chomutovským sportovním no-
vinářem – přispíval do Nástu-
pu a Chomutovského deníku 
a vytvářel reportáže pro roz-
hlas po drátě. Jeho nejmilejším 
sportovním tématem byl místní 
hokejový klub. 

Magistra 
Eva Šam-
šulová je 
v ýznamná 
regionální 
k u n s t h i s -
t o r i č k a , 
dlouholetá 
pracovnice 
c h o m u -
t o v s k é h o 

muzea. Tam se mimo jiné za-
sloužila o vytvoření význam-
né stálé expozice gotického 
a renesančního umění a doká-
zala obhájit zachování i těch 
nejvýznamnějších exponátů 
v našem městě (byl zájem je 
převézt do Národní galerie 
v Praze). Vytvořením této 
expozice se paní Šamšulová 
podílela na záchraně mnoha 
cenných skvostů umění uve-
deného období. Kromě toho se 
podílela na desítkách dalších 
expozic a je autorkou a spo-
luautorkou řady odborných 
publikací a článků v odborné 
literatuře. Magistra Eva Šam-
šulová byla po dlouhá léta své 
odborné činnosti dobrým du-
chem chomutovského muzea 
a na slovo vzatou odbornicí ve 
svém oboru.                     (pama)

Studenti soukromého gymnázia v Národním archeologickém muzeu v Athénách.



„Závěrečný účet města je jakousi výroční 
zprávou o hospodaření města za uplynulý 
fiskální rok“, vysvětluje na úvod ekonom 
města Jan Mareš. Každoročně se jedná 
o nejdůležitější dokument města, který po-
pisuje plnění rozpočtu, investičních akcí, 
souhrnného dotačního vztahu, nakládání 
s majetkem a volnými peněžními pro-
středky, účelovými fondy a v neposlední 
řadě hospodaření městem založených 
obchodních a zřízených příspěvkových 
organizací. A jak samotné hospodaření 
města dopadlo?

V roce 2007 dosáhly příjmy rozpočtu 
města hodnoty 1 miliarda 30,2 milionu 
korun, což odpovídá plnění na 102,4 % 
upraveného rozpočtu. Oproti roku 2006 
byly příjmy města navýšeny o plných 
23 milionů korun. Výdajová část měst-
ského rozpočtu se zastavila na čísle 
981 milionů korun, což představuje čer-
pání ve výši 88,1 procenta z celoroční 
částky (tedy úsporu téměř 12 % pláno-
vaných výdajů). Z této částky předsta-
vují běžné výdaje na zajištění veřejných 
služeb, včetně poskytovaných dotací, 
částku 805,7 milionu korun a kapitálové 
výdaje do obnovy majetku města hodnotu 
175,2 milionu korun.

Celoroční hospodaření tedy skončilo 
zlepšeným hospodářským výsledkem ve 
výši 49,2 milionů korun, který je každo-
ročně beze zbytku použit na financování 
nových investičních záměrů města. Sa-

Hospodaření města za rok 2007 opět 
efektivní a bez výhrad
Zastupitelstvo města Chomutova projednalo a schválilo na svém posledním zasedání Závěrečný účet 
města Chomutova za rok 2007, včetně Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky města 
a přezkumu hospodaření města za loňský kalendářní rok.

motný provozní přebytek města byl však 
ještě několikanásobně vyšší, když dosáhl 
hodnoty 139,6 milionu korun, z čehož 
je patrné, že město na svém provozu 
výrazně šetří a uspořené prostředky vy-
nakládá na realizaci nových investičních 
akcí, které realizuje z velké části právě 
z provozních úspor. V loňském roce bylo 
z provozních úspor na investiční akce 
použito 90,5 milionu korun, což předsta-

vuje více než polovinu veškerých inves-
tičních výdajů. „Přičteme–li ke zmíněným 
175,2 milionům korun vynaložených na in-
vestiční akce ještě prostředky vynaložené 
na opravy majetku, jež dosáhly hodnoty 
64,2 milionu korun a 18 milionů korun, 
za které byly zrealizovány projekty EU, 
zjistíme že do reprodukce majetku bylo 
investováno 257,4 milionu korun, což 
představuje téměř čtvrtinu městského 
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rozpočtu, a to všechno při nulovém za-
dlužení. Z tohoto je více než patrné, že se 
město o svůj majetek stará s péčí řádného 
hospodáře“, říká ekonom města Jan Mareš. 
Mezi nejvýznamnější investiční akce loň-
ského roku patřily přípravné práce v areá-
lu bývalých kasáren, rekonstrukce objektu 
ČVÚT, rekonstrukce divadelního sklípku, 
parkoviště u divadla, výstavba skateparku, 
výměna oken v bytovém domě na Palacké 
ulici, rekonstrukce komunikací a úpravy 
chodníků ulicích Tylova, Lipanská, Alešo-
va, Sluneční, Vítězslava Nezvala, Sukova, 
Spořická a regenerace sídliště Jitřenka.

Ze souhrnných údajů o hospodaření měs-
ta vyplývá, že město hospodaří zdravě, pro-
vozní výdaje nepřevyšují provozní příjmy, 
město není rovněž úvěrově zatíženo, a je ve 
střednědobém výhledu svého hospodaření 
soběstačné, o čemž svědčí i udělení příz-
nivého ratingového hodnocení města, kdy 
došlo ke zlepšení dlouhodobého ratingu 
z hodnoty STR 3 na hodnotu STR 2. Obdr-
žené ratingové hodnocení města udává, že 
je město z krátkodobého i dlouhodobého 
hlediska stabilní subjekt, který je schopen 
včas dostát všem svým závazkům. 

„Letošní výsledek hospodaření města 
opět potvrdil, že město hospodaří rozváž-

ně a dobře. To že již sedm let po sobě do-
sahujeme vysokých přebytků není náhoda, 
ale odpovědná práce volených zástupců 
města. Díky odpovědnému hospodaření 
tak můžeme nejen efektivně zajišťovat ve-
řejné služby, které jsou od nás očekávané, 
ale i plánovat další rozvoj města, který 
je následně vidět v jeho ulicích. Zároveň 
však myslíme i na zadní kolečka, když část 
provozních úspor ukládáme a zhodnocu-
jeme pro realizaci velkých investičních 
záměrů soustředěných v rámci integro-
vaných plánů rozvoje města, jejichž rea-
lizace nás čeká v nejbližší budoucnosti“, 
komentuje hospodaření města primátorka 
Ivana Řápková.

Hospodaření města, tak jako každý rok 
přezkoumal nezávislý auditor, který vydal 
k ověření hospodaření výrok, že je prová-
děno plně v souladu s právními předpisy 
a neshledal k hospodaření města žádné 
výhrady. Závěrečný účet byl schválen 
hlasy všech přítomných zastupitelů města 
napříč politickým spektrem, pouze jeden 
zastupitel s předloženým materiálem ne-
souhlasil, ačkoliv proti němu neuplatnil 
žádné připomínky.                                   (jmš)

OPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ    
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Příští číPříští číslo CHN slo CHN 
vyjde

6. srpna 20086. srpna 2008
www.chomutov–mesto.cz
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Projekt 
„Cesta do práce“ 

skončil 
Cí lem projektu bylo umožnit vybrané cí lové 

skupině – osobám dlouhodobě nezaměstnaným, 
a osobám v ohrožení sociáln ím vyloučením 
(zdravotní postižení , vyšší věk, nízká , popř. 
žádná kval if ikace, péče o dítě do 15 let) 
lepší př ístup k dosažení vhodného pracovního 
a společenského uplatnění . 

Zpracování životopisu , základy práce 
s počítačem, poradenství př i výběru nového 
zaměstnání , profesní rekval i f ikační kurzy, to je 
jen malý výčet akt ivit , kterými prošl i účastníc i 
projektu „Cesta do práce“. Tento projekt byl 
real izován pro okresy Most a Chomutov od 
1 . 1 . 2007 do 20. 6. 2008.

Z počtu 218 osob, které byly vybrány do tř í 
cyklů projektu , z ískalo 61 účastníků zaměst-
nání . 48 účastníků využi lo možnost zvýšit s i 
kval i f ikaci absolvováním profesního rekval i f i -
kačního kurzu . 

44 účastníků absolvovalo dlouhodobé praxe 
u zaměstnavatelů , které j im umožni ly ověř it s i 
své předpoklady pro profesi , o kterou by měl i 
zájem. 

Účastníkům projektu byly k dispozic i čtyř i 
poradkyně, je j ichž úkolem bylo především napo-
máhat v or ientaci na trhu práce. Kl ient i , v př í -
padě potřeby, spolupracoval i s kval i f ikovaným 
psychologem. Bezplatný př ístup k internetu pro 
vyhledávání informací , zpracování ž ivotopisů 
a kontakty se zaměstnavatel i zabezpečovalo 
účastníkům E–centrum v Mostě a Chomutově. 

Projekt „Cesta do práce“ byl financován 
z prostředků ESF (Evropského sociálního fon-
du) a státního rozpočtu ČR. Tyto prostředky 
umožňovaly přispívat zaměstnavatelům po dobu 
3 měsíců na krytí mzdových nákladů (do výše 
75 % nákladů) na zaměstnaného účastníka 
projektu .

Real izátorem projektu v regionech byla 
vzdělávací společnost ASISTA, s . r.o. , která 
spolupracovala s úřady práce v jednotl ivých 
městech regionů Most a Chomutov.
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Zasloužíte si cítit se dobře.

www.lazneevzenie.cz

Přijeďte vyzkoušet nové lázně v Klášterci nad Ohří.

Lázně Evženie navazují na 125 let historie 
léčivých minerálních pramenů 
v Klášterci nad Ohří.
Relaxační a wellness programy spolu 
s tradičním lázeňským provozem založeným 
na léčivé minerální vodě Vám přinesou zdraví 
a odpočinek na nádherném místě, kde se 
potkávají Krušné a Doupovské hory 
s řekou Ohří.

Balneoterapie
• bazén • whirlpool • minerální uhličité koupele • perličkové koupele 
• vířivé koupele • přísadové koupele • relaxační koupele

Masáže
• reflexní masáže • klasické masáže • relaxační masáže • aromatické masáže 
• masáž lávovými kameny • lymfatická drenáž • baňkování • akupresura

Wellness
• aromaterapie • kosmetické a relaxační zábaly • rašelinové zábaly 
• parafínové zábaly • parní lázeň • sauna • solární louka • wellness café

Sportovní aktivity
• tenis • nohejbal • lyžování • turistika • jízda na koni • cyklistika 
• běh v přírodě • bruslení

Otevírá
me1. srpna 2008


