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První občánek
V Městském psím útulku v Beethovenově ulici našla záchranu zubožená koťátka, která byla nalezena vychrtlá a poraněná. V péči
zaměstnankyň útulku již mají koťata zacelené rány, přibyla na váze
a mají se k světu. „Na kočky tu bohužel nejsme zařízeni. Dočasně
obývají jednu místnost, kde jich ale
nemůže být víc pohromadě. Tato
zubožená mláďata jsme však neuměli odmítnout. I když na jejich
pobyt nedostaneme od zřizovatele
zaplaceno, takže je krmíme ze svého,“ říká Dana Zelinková (na snímku), která hledá pro půlroční koťátka nové majitele.
(text a foto: vla)

Pranostika v lednu
• Když v lednu mnoho prší, málo
sněží, z polí, luk i zahrad se málo
těží.
• Když v lednu deště lijí, to má
sedlák po naději.
• Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
• Leden jasný, roček krásný.
• Světlá a tichá novoroční noc bez
deště a větru znamená dobrý rok.

č. 1
8. ledna 2003

roãník V.

Vladimír Prošek je prvním chomutovským občánkem roku 2003.
Narodil se ve zdejší nemocnici
3. ledna hodinu po půlnoci, vážil
2,85 kg a měřil 48 cm. Miminko
i jeho maminku Jaroslavu Bickovou
navštívila na porodnickém oddělení
tento týden i starostka města Ivana
(mile)
Řápková.

Zdarma do kaÏdé domácnosti

Nezaměstnané
Rozpočet města pohltí půldruhé miliardy korun pošlou do školy
S rozpočtovým provizoriem bude
v první čtvrtletí letošního roku hospodařit chomutovská radnice. Rozhodli tak zastupitelé na svém posledním jednání s tím, že město
plánuje hospodařit v letošním roce
s vyrovnaným rozpočtem ve výši
takřka půldruhé miliardy korun.
Vzhledem ke skutečnosti, že státní
rozpočet byl schválen až v samém
závěru roku, přistoupila chomutovská radnice tak jako jiná severočeská města v prvních měsících roku
k hospodaření podle rozpočtového
provizória. To mimo jiné znamená,
že se v prvních třech měsících ne-

mohou uvolňovat peníze na zahájení
velkých investičních akcí. Neznamená to však, že se nebude pokračovat
v započatých rekonstrukcích. Těch
má radnice hned několik. Přes dvacet
miliónů si v letošním roce vyžádá
dokončení opravy Palackého, Jakoubka ze Stříbra a Mánesovy ulice, dalších více jak osm milionů spolkne
oprava chodníků v ulicích Na Příkopech, Příční, Moravské a Winterově
ulici, kde se plánuje i úprava vozovky. Opravy se dočká i fasáda domu
čp. 1000 v ulici Jakoubka ze Stříbra
za půl miliónu korun. Nejnákladnější
akcí je bezesporu přestavba výško-

Chomutovský úřad práce mezi nejlepšími v republice
V rámci soutěže „Českých 100
nejlepších“ vyhlašovanou každoročně evropskou společností Comenius byl nedávno oceněn za
dlouhodobě kvalitní výsledky
i chomutovský úřad práce. Jeho
ředitel Prokop Sýkora převzal
ocenění na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského
hradu z rukou ministra práce
a sociálních věcí České republiky
Zdeňka Škromacha. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí vychází z názorů širokého okruhu
vybraných odborníků. Mezi osmi
oborovými kategoriemi jako např.
stavebnictví, cestovní ruch, výrobní družstevnictví či informační technologie ve státní správě
byla právě i kategorie úřady práce. Jak je vidět na snímku, s oceněním se pochlubil ředitel úřadu
práce i starostce města Ivaně
Řápkové.
(text a foto: mile)

vého domu Merkur v Bezručově
ulici na Dům s pečovatelskou
službou. Zde letos vznikne dalších padesát bytových jednotek,
do rekonstrukce se má investovat
více jak sto miliónů korun. Také úprava minigolfového hřiště
v areálu Kamencového jezera si
vyžádá osm miliónů a výstavba
vstupní haly Podkrušnohorského
zooparku třináct miliónů korun.
K rekonstrukci areálu technologického parku v Cihlářské ulici je
zapotřebí šestnáct miliónů a dalších 26 miliónů je plánováno na
rekonstrukci městských lázní.
Návrh rozpočtu počítá s 1,49
miliardy korun, stejnou částku
podle ekonoma radnice v příštím
roce vydá. Nejvíce si radnice slibuje od daní, jejichž výnosnost
odhaduje na čtyři sta miliónů korun, v kapitole příjmů z dotací
pak figuruje také nezanedbatelná
částka, a sice 171 miliónů. Podle
slov ekonoma Jana Mareše radnice počítá na běžné výdaje s částkou 631 miliónů korun a s dalšími 663 milióny Kč na přenesenou
působnost spojenou s reformou
státní správy. „Právě budoucí výkon státní správy způsobil neobvyklou celkovou výši rozpočtu,
například v loňském roce zněl na
polovinu částky, zhruba sedm set
miliónů. Na nutné škrty v rozpočtu doplatily odbory města i příspěvkové organizace,“ vyjádřila se
starostka města Ivana Řápková.
Mezi příspěvkové organizace tak
město letos rozdělí 140 mil. korun, přičemž původní požadavek
zněl 161 miliónů korun.
(mile)

Snaha snížit nejen počet nezaměstnaných, ale i skupinu lidí s nízkou vzdělaností, přivedla pět severočeských úřadů práce k nápadu
zrealizovat projekt Kompas. Ten je
nyní ve zkušebním provozu a vyjde
na 650 000 eur, víc než polovinu
uhradí Evropská unie. Účelem projektu je přesvědčit nezaměstnané,
že kdo má jen základní vzdělání,
má malou šanci uplatnit se na trhu
práce. Pracovní úřady Ústeckého
kraje a Regionální rozvojová agentura se proto rozhodly spojit dvě
vzdělávací formy, a to rekvalifikační
kurzy a studium učebního oboru po
dobu dvou let. Doposud byla oslovena zhruba tisícovka uchazečů. „Důležitá je motivace jednotlivých
uchazečů, často se stává, že jim
vadí dvouletá délka projektu. Setkáváme se bohužel s tímto přístupem
ve všech nabízených rekvalifikacích,
někteří nezaměstnaní nemají o práci
zájem vůbec,“ prohlásila Miloslava
Mertová z chomutovského úřadu
práce. Věk uchazečů je převážně od
(mile)
17 do 40 let.

Vedou majetkové delikty
V uplynulém roce dostala radnice
na stůl celkem 1504 přestupků,
z nichž určité procento bylo odloženo a postoupeno, přičemž přestupková komise v loňském roce uzavřela 723 přestupků a do letošního
roku převedla 258 nevyřešených.
Bezkonkurenčně vedou majetkové
delikty, jedná se o 66 procent
z celkového počtu projednaných
přestupků. Rovněž se často projed(mile)
nává občanské soužití.

Bez větších změn V čem tkví Kýhosovo kouzlo?
Bez větších změn se obejdou
místní poplatky v letošním roce. Jejich
výši
schválili
zastupitelé
v obecně závazné vyhlášce na svém
posledním jednání. Stejné tedy zůstávají například poplatky za psy,
tedy 200 korun ročně u majitelů psa
v rodinných domcích a tisícovku u
psa chovaného v paneláku. Také poplatky za rekreační nebo lázeňský
pobyt pro majitele hotelů a penzionů zůstávají stejné, tedy 15 korun
na každý započatý den pobytu za
osobu a dvě koruny za využité lůžko na den. V poplatcích za užívání
veřejného prostranství je cena odvozena od lokality, ve které se dané
prostranství nachází.
(Pokračování na str. 2)

„Teď už víme, po kom jsou ty
naše děti tak šikovné,“ chválili se
hrdě tatínkové malých hokejistů,
kteří si to s dětmi rozdali v hokejovém silvestrovském klání.
Hokej se svými ratolestmi nakonec uhráli na výbornou a za stavu 8:7 pro rodiče bylo jasné, že
dospělí, kteří se chodí na své
kluky z třetích tříd převážně jen
dívat při trénincích nebo zápasech, na tom nejsou zase až tak
pohybově špatně. A že tatínkové
měli z vítězství radost jako „malí
kluci“, není vůbec pochyb. Dokazuje to i náš snímek, kde Karel
Havel (vpravo) a Jaroslav Huňady
(ležící na zemi) bojují, seč jim
síly stačí. Nechyběla jim při tom
dobrá nálada a ostrovtip, jak nad
soupeřem vyzrát.
(text a foto: mile)

Předvánoční prohra s Opavou 3:7
udělala hokejistům KLH Chomutov
tečku za šňůrou sedmi vítězství.
Soudní fanoušci jim to neměli příliš
za zlé, jak se shodli, jednou to přijít
muselo, navíc hosté si tentokrát vybrali notnou dávku štěstí. Pod skončenou úspěšnou sérií je podepsán
trenér Vladimír Kýhos (na snímku),
který se pomalu stává fenoménem
novodobé historie chomutovského
hokeje.
Zdejší mužstvo trénoval už při
jeho obnovené prvoligové premiéře v
sezóně 1997/98 a dovedl ho na pátou příčku tabulky. Ještě úspěšnější
byl v sezóně 2000/01, v níž Chomutov probojoval až do baráže o extraligu, kde poměrně těsně podlehl Karlovým Varům. Před měsícem a půl se
nebál přijmout nabídku vedení klubu
a potřetí vstoupit do stejné řeky.
Jako mávnutím kouzelného proutku se tým zvedl herně i výsledkově. I
začátek následné sedmizápasové série orámovala prohra 3:7, ale ta na
Kladně už byla příslibem - Chomutov
totiž na ledě jednoznačného favorita
na postup dvě třetiny vedl. Tytam
byly časy zápasů ve stylu veřejného
bruslení, na hráčích byla najednou
vidět ohromná chuť do hry a bojovnost. To ostatně trenér Kýhos považuje za základ svého úspěchu, stejně
jako partu. Některá utkání nechala
vzpomenout na „barážovou“ sezonu,
třešinkou byl domácí duel s Jihlavou
(4:0). „Je to jen o tréninku a o tom,

aby kluci při zápasech plnili pokyny.
Možná, že taková doba zase přijde,
kdy budeme předvádět atraktivní hokej a kdy třeba budeme dávat i víc
gólů,“ doufá Vladimír Kýhos. O možnostech týmu v této sezóně soudí:
„Když budeme všichni zdraví a budeme mít optimální formu, nemůže
nám play off utéct. Dokonce si myslím, že tohle mužstvo má na to dostat se do první čtyřky.“
(Pokračování na str. 6)
Příští Chomutovské noviny
budou doručeny zdarma
do každé domácnosti
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• Miluše Zenkerová se stala dvou
set tisícím návštěvníkem Podkrušnohorského zooparku v roce
2002. V roce 2001 navštívilo zařízení o 36 000 lidí méně. Návštěvnice obdržela volnou permanentku na letošní rok, kalendář a jiné
drobnosti. Její vnučka, která s ní
v té době do zooparku zavítala,
se stala čestným adoptivním rodičem beránka ovce walliské.
• K přestěhování vybraných agend
z budovy okresního úřadu do budov městského úřadu dojde
v průběhu letošního roku. Prozatím se odstěhovali jen zaměstnanci, kteří přecházejí do Kadaně. Obyvatelé našeho města tedy
prozatím nepocítí tyto změny
a mohou zajít na příslušná místa,
kam chodili doposud.
• Pokladna MěÚ Chomutov na Zborovské ulici je otevřena pro obča-

Školní akademie je příležitost pro každého
Studenti, profesoři, rodiče a přátelé školy se na sklonku loňského roku
sešli v sále SKKS na své tradiční akademii. Tentokrát byl zájem diváků
o studentská vystoupení tak velký,
že se diváci skoro nevešli do sálu
a mnozí museli zůstat stát. Studenti
soukromého gymnázia připravili
s pomocí svých profesorů pěvecká,
divadelní či recitační vystoupení,
z nichž některá byla i v němčině
a angličtině. „U nás jsme přesvědčeni, že každý student může být v něčem dobrý. A právě školní akademie
je dobrou příležitostí opravdu pro
každého“,uvedl
ředitel Chomutovského soukromého gymnázia Pavel
Cibulka. Jeho slova potvrzují i vystoupení studentů z Vietnamu a Japonska - neumí zatím perfektně česky, ale přesto byla jejich účast
přijata diváky s nadšením. Spokojena

byla i delegace partnerského gymnázia z německého Marienbergu, které
se líbila např. interpretace německé
moderní písničky Du bist mein Stern
studentkami 3. ročníku a jejich profesorkou J. Veselou. Skvělými kostýmy překvapili studenti, kteří si připravili divadelní scénku z Boccaciova Dekameronu i chlapci a děvčata, kteří sehráli kousek slavného My
fair Lady v angličtině. Tradiční vystoupení školního pěveckého sboru bylo
skvělou tečkou za celou akademií.
Hlavním cílem akademie byla společná dobrá zábava. A tohoto cíle se
díky nasazení všech účinkujících podařilo dosáhnout. Jak řekl jeden ze
studentů, který vystupoval hned ve
dvou divadelních vystoupeních, Míra
Šlenc: „Bylo to super! Už se všichni
těšíme na příští akademii!“
(pama)

Policie našla viníka, který ubil labuť

Tento snímek by měl být varovným
signálem pro všechny, kteří nemají
úctu k přírodě a všemu živému okolo. Ubitou labuť přinesla v závěru loňského roku do chomutovského zooparku žena ze Spořic. Podle jejích
slov ji zmrzačili kluci, kteří ji doslova
mlátili na tamním Panském rybníku
hokejkami. Něco otřesného. Proč jim
tento živý tvor tak vadil? Co je
k tomu vedlo? Když jsem viděla tuto
fotografii, napadlo mne spoustu otázek. Měla jsem vztek nejen na ty přihlouplé výrostky, kteří si takto pravděpodobně krátili dlouhou chvíli, ale

i na jejich rodiče. Vždyť se přece říká,
že děti jsou jakýmsi odrazem svých
rodičů, nebo ne? Protože labuť byla
ve velmi špatném stavu a měla mnohačetná zranění, několikanásobné
zlomeniny krku, křídel, poraněný zobák a silně krvácela, musela být kvůli
rozsahu svého zranění nakonec utracena. Ani se nedivím řediteli Podkrušnohorského zooparku MVDr Přemyslu
Rabasovi, že podal v této souvislosti
trestní oznámení na neznámého pachatele za týrání zvířat. Ale na druhou stranu mě mrzí, že viník možná
ani nebude po zásluze potrestán. Policisté sice vypátrali, že se jedná o třináctiletého chlapce ze Spořic, ale
vzhledem k jeho nízkému věku nebude ani stíhán. Policisté však oznámili
celou věc pracovníkům orgánu péče o
dítě.
Najdou se naštěstí i lidé, kteří se
na zoopark obrací právě v zimním
období s obavami o labutě, které tráví zimu na rybnících a jezerech. Mají
strach, aby nezamrzly a chodí je
dokrmovat. Ale smutné je to, že se
najdou i úchylní jedinci, kteří dokážou zvíře pro zábavu utlouct. Co dodat? Někdy mi připadá, že snad ani
není možné, co se kolem nás děje.
(mile)

ny v pondělí a středu od 8.00 do
11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin.
V úterý a ve čtvrtek je otevřena
od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do
13.00 hodin.

Bez větších změn
(Dokončení ze str. 1)
Respektuje se rovněž charakter
užívání, například jedná-li se o reklamní akci či stavbu lešení. Poplatek se musí odvádět i ze vstupného
různých společenských akcí, a to až
do výše 20 procent z celkové vybrané sumy. Město však nevybírá poplatek za maturitní plesy pořádané
chomutovskými středními školami,
koncerty vážné a klasické hudby
a za sportovní akce. Pět tisíc korun
na tři měsíce musí městu zaplatit
provozovatel jednoho výherního au(mile)
tomatu.

Znáte názvy ulic a veřejných prostranství v Chomutově?

Zastavil Slunce a do pohybu uvedl Zemi
Koperníkova
Ulice nesla jméno Stamm Str.,
snad podle Dr. Ferdinanda Stamma
(1813-1888), významného podnikatele, právníka a politika, rodáka
z Orphusu (Mezilesí) u Přísečnice.
Na zemském sněmu zastupoval
m.j. i tehdejší chomutovský okres,
přičemž zde hájil německé zájmy.
Trvale sídlil ve Vídni, kde vydával
tisková periodika a byl i literárně
činný. Dnes má ulice jméno podle
Mikuláše Koperníka (1453-1543).
Tento polský astronom zbořil mylnou představu o Zemi, jako středu
vesmíru, když krátce před smrtí
vydal epochální spis o pohybu nebeských těles, jímž „zastavil Slunce a do pohybu uvedl Zemi“. Dílo
bylo okamžitě zakázáno, ale toho
se Koperník již nedožil.

skem současnou Českou republiku.
Před r. 830 zde na území tzv. Velké Moravy (přesněji záp. Moravy
a vých. Slovenska) vznikla Velkomoravská říše sjednocená knížetem
Mojmírem. Byl to na našem území
první organizovaný útvar, který se
blížil státnímu uspořádání.

proto říkalo „Zatopená“ nebo „Mokrá čtvrť“. Za druhé světové války
měla krátce i název Hermann
Göring Str., po říšském maršálovi
a Hitlerovu zástupci, vojensky
málo úspěšném veliteli Lufwaffe
Wilhelmu
Hermannu
Göringovi
(1893-1946). Část ulice od křižo-

Vrchlického
Původně
měla
ulice
název
Kernstock Str. Dnes se jmenuje po
Jaroslavu Vrchlickém [vl. jm. Emil
Frýda] (1853-1912), který jako spisovatel vytvořil rozsáhlé a neobyčejně rozmanité literární dílo
s historickými náměty. Překládal
z románských jazyků a angličtiny.
Měl velký vliv na další vývoj české
literatury.

Blatenská ulice v dobách, kdy nesla název Plattnerstrasse.

Moravská
Ulice nesla jméno Grenz Str.
(čes. Hraniční). Použití překladu
původního pojmenování připomene skutečnost, že tudy vedle katastrální hranice mezi Chomutovem
(nyní k. ú. Chomutov I) a Horní Vsí
(nyní k. ú. Chomutov II). Protože
po připojení Horní Vsi k tehdejšímu Chomutovu by čísla popisná
byla v mnoha případech totožná,
došlo po sloučení obou obcí
k tomu, že se k číslům na Horní
Vsi přidala 2 před původní č.p.
V porovnání s tímto zajímavým
faktem je volba dnešního názvu
z roku 1945 ulice těžko pochopitelná. Morava je historická součást
zemí Koruny české tvořící se Slez-

Blatenská
Cesta vedoucí z historického
středu města na Blatno byla obestavěna postupně. Nejprve vznikla
její dolní část, která dnes už neexistuje, neboť byla v 70. letech
dvacátého století zdemolována,
aby ustoupila nové zástavbě. Ulice
začínala naproti výjezdu ze Žižkova nám. a po asi stu metrech se
pravoúhle stáčela nahoru směrem
k divadlu. Tato část - až ke křižovatce s ul. Zborovskou - se nejprve
jmenovala Trunckenes Viertl (kolem poloviny devatenáctého století
též Trunken Hertl). Dříve zde bývaly mokřiny a prostoru se zřejmě

vatky se Zborovskou ulicí až na
konec města nesla jméno Plattner
Str., což odpovídalo významu této
silnice směřující na Blatno (něm.
Platten). Od r. 1945 pak nesly obě
zmiňované části stejný název ulice:
Rudé armády. Bylo to na počest armády, která v noci z 8. na 9. 5. 1945
obsadila a osvobodila tehdy německý Chomutov. Svoji reputaci si však
pokazila
vpádem
spojeneckých
vojsk 21. 8. 1968 do tehdejšího Československa. Tento název ulici vydržel až do r. 1991, kdy se město rozhodlo přejmenovat ji „zpět“ na
Blatenskou podle Blatna u Chomutova, obce ležící 6,8 km SZ od středu
Jiří Klíma
města.

