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S nedávnou myšlenkou vystavět 
v Chomutově nový zimní stadion, 
která je bezesporu pro řadu spor-
tovců i příznivců tohoto sportu 
z řad veřejnosti lákavou nabídkou, 
se začalo na veřejnosti hovořit také 
o dalších sportovištích ve městě. 
Přesto, že navržené záměry ohledně 
zimního stadionu jsou na samém 
začátku a byla zatím ustanovena 
pouze pracovní skupina složená ze 
zástupců jednotlivých politických 
klubů, městského architekta, ve-
doucího odboru rozvoje a zástupců 
hokejového klubu, kteří budou defi-
novat požadavky radnice a posoudí 
využití pozemků v areálu zimního 

stadionu, milovníci jiných sportů se 
vracejí k záměrům nákladné rekon-
strukce městských lázní. 

O té sice mluvil bývalý starosta 
na podzim roku 2000, pak ale celá 
věc skončila u projektu, který nyní 
leží v šuplíku. Už tehdy se hovořilo 
o tom, že jestliže nejnutnější opra-
vy nepřijdou v co nejbližší době, 
lázně se mohou radnici rozpad-
nout pod rukama. Tehdy se nová 
podoba lázní objevila i v tisku 
a obyvatelé města se začali těšit na 
nový plavecký areál. Nyní mají spíš 
obavy, že na nutnou opravu peníze 
nebudou. „Naopak, kdyby nám ně-
kdo postavil nový stadion, mohli 

bychom městské peníze inves-
tovat právě do lázní,“ vysvětluje 
situaci starostka města Ivana 
Řápková a dodává: „Všichni si 
dobře uvědomujeme, že pětadva-
cet let starý areál má zastaralou 
technologii na hranici životnosti 
a stávající údržba jen částečně 
prodlužuje životnost a stejně 
přináší neefektivní vynakládání 
prostředků města. Prozatím se 
ale nenašlo tolik peněz, aby se 
dala zpracovaná studie ve výši 
150 až 200 miliónů korun zreali-
zovat.“ Vstupem do EU se městu 
otvírají nové možnosti ve formě 
strukturálních fondů. Pokud 
bude tedy vyhlášen v polovině 
příštího roku program, jemuž 
by pasoval zpracovaný projekt 
na lázně, město této šance be-
zesporu využije. Analýzu celého 
zařízení provedla nedávno firma 
Newton Management a.s., která 
posoudila čtyři možnosti. Buď 
provozovat zařízení v nezměněné 
formě, což není možné realizovat 
donekonečna, nebo lázně uzavřít 
v letní době, kdy je k dispozici 
Kamencové jezero a koupaliště 
v okolních městech. Další varianta 
počítá s velmi ožehavým řešením, 
a to s úplným uzavřením lázní, 
čtvrtá se přiklání k investici do 
rekonstrukce celého objektu. „Ke 
konci roku budeme sestavovat 
rozpočet, kde se bude v každém 
případě o lázních jednat. Jsme si 
samozřejmě vědomi toho, že vel-
kou konkurencí pro naše lázně je 
nedávno zprovozněný mostecký 
Aquadrom a podobné zařízení 
v německém Marienbergu,“ doda-
la starostka Řápková.           (mile) 
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Prý nezůstane jen u projektu ze šuplíku

Příští Chomutovské noviny 

vycházejí  15. října 2003 

Velmi srdečné prostředí, náměstí 
nabité obecenstvem, bojovné spor-
tovní ovzduší, potlesk a výkřiky ob-
divu doprovázely 87 nominovaných 
mažoretek tří věkových kategorií 
z Taneční školy Stardance Chomu-
tov na třídenním klání European 
Grand Prix mažoretek v polském 
Opole. Za skvělou reprezentaci 
našeho města si děvčata vyslouži-
la neuvěřitelné množství medailí. 
Deset zlatých, dvacet stříbrných 
a pět bronzových medailí a navrch 
k tomu nejvyšší cena Gran Prix, to 
vše  stojí za úspěchy, které uchváti-
ly nejen porotu a obecenstvo. „Také 
polská moderátorka, ač se to správ-
ně nesmí, spontánně vykřikovala 
slova obdivu nad uměním našich 
děvčat. Pobavilo nás, když prohlá-

Vzhledem k tomu, že se blíží ob-
dobí úklidů na zahrádkách, vrací-
me se k informaci ohledně nového 
nařízení obce o zákazu spalování 
rostlinného odpadu. Podle novely 
zákona o ochraně ovzduší platí 
tento zákaz od loňského roku. 
Rostlinným odpadem se rozumí 
zejména listí, shrabky z trávníků, 
plevele a mokré dřevo, které se 
nesmí pálit. Přesto, že tento práv-
ní předpis uvítalo velké množství 
zdejších občanů a převážná část 
stížností tehdy směřovala právě 
na okolní zahrádkáře, někteří lidé 
stále odmítají toto nařízení respek-
tovat. „Nechtějí tento biologický od-
pad sami kompostovat a přestože 
je každému zahrádkáři umožněno, 
že může tento  biologický materiál 
uložit na Odpadovém hospodář-
ství města na Pražské ulici, raději 
zamoří své okolí tím, že jej spálí. 
Někteří dokonce do ohně přihodí 
i komunální odpad, čímž porušují 
obecně závazný předpis a zároveň 
zákon o odpadech a může jim být 
udělena finanční pokuta,“ vyjádřila 
se Ilona Spoustová z odboru ži-
votního prostředí. Ti z vás, kteří 
zjistí, že někdo ve vašem okolí 
porušuje toto nařízení, kontaktujte 
neprodleně  městskou policii na tel. 
čísle 474/651 046.

                    (Pokračování na str. 2)

sila,  že všichni přítomní už fialově 
vidí. Naše dívky mají totiž fialové 
kostýmy a stály při závěrečném 
vyhodnocení vždy na některém 
medailovém stupínku,“ vyprávěla 
spokojeně hned po soutěži trenér-
ka a majitelka taneční školy Milada 
Zelenková, která nešetřila chválou 
nejen u děvčat, ale i jejich rodičů, 
bez jejichž trpělivého přístupu 
k tréninkům by to rozhodně nešlo. 
Dík patří i všem trenérkám. Město 
Chomutov přispělo na akci finanční 
částkou 15 000 korun.

                    (Pokračování na str. 5)

„Fialová děvčata“ nešetřila medailemi
Odbor školství a kultury Odbor školství a kultury 

předložil dva návrhy na pořá-
dání tradičních Chomutovských 
slavností v příštím roce. Ty se 
uskuteční 24. a 25. dubna na 
náměstí 1. máje. „Chceme akci 
trochu obměnit, proto bude 
tentokrát na náměstí a ne 
v parku a doplní se o páteční 
večerní pochod městem s po-
chodněmi,“ prozradila vedoucí 
odboru Dagmar Mikovcová. 
Nadcházející slavnosti budou 
jakousi předzvěstí roku 2005, 
kdy bude Chomutov  slavit 400 
let povýšení na královské měs-
to a zároveň výročí deset let 
pořádání právě Chomutovských 
slavností.                                (mile)

Příležitost pro podnikatele
Chcete ukázat své výrobky, Chcete ukázat své výrobky, 

služby, prezentovat svoji firmu?služby, prezentovat svoji firmu?

Přijďte vystavovat na 
Podkrušnohorské podnikatelské Podkrušnohorské podnikatelské 

výstavní a prodejní dnyvýstavní a prodejní dny

13. až 15. listopadu 2003 
do Chomutova 

Informace obdržíte 
na sekretariátu 

Sdružení podnikatelů 
ČR Chomutov

Tel. a fax: Tel. a fax: 
474/652 055, 603/735 572  474/652 055, 603/735 572  

Strážníci budou mít 
přístup do kolonií 

Dalších deset žádostí o poskytnu-
tí nenávratné půjčky z fondu rozvoje 
bydlení na výstavbu nového rodin-
ného domu formou dotace 250 000 
korun schvalovali začátkem týdne 
zastupitelé. Jeden z žadatelů pod-
mínky nesplnil, celkem se rozdělilo 
3,5 miliónu korun. Systém bytové 
výstavby odstartovala radnice loni, 
přičemž bylo doposud uspokojeno 
pět žadatelů. O půjčku může po-
žádat každý občan města, dotaci 
nelze využít na rekonstrukci bytu 
nebo půdní vestavbu. Žadatel musí 
být vlastníkem pozemku, podmínkou 
obdržení dotace je kolaudace bytové 
jednotky do dvou let od zahájení 
stavby. Potvrzení o udělení půjčky 
slouží jako garance pro získání úvěru 
u banky k financování stavby.  (mile)  

Příspěvek pro devět lidí 

Přesto, že až k 31. prosinci roku 
2005 končí platnost dvou typů  
občanských průkazů, už nyní si 
můžete na matrice městského úřadu 
na Zborovské ulici zažádat o jejich 
výměnu. Jedná se o průkazy typu 
knížka - VELKÉ červené nebo MALÉ 
červené bez strojově čitelné zóny 
a o průkazy typu ID karta růžové 
barvy  s hologramem a bez hologra-
mu. Vyhotovení nového OP je osvo-
bozeno od správního poplatku podle 
zákona 368/z roku 92 Sb. o správ-
ních poplatcích. Všechny patřičné 
náležitosti mají pouze občanské 
průkazy typu ID karta zelené barvy 
s hologramem, které obsahují údaje 
se strojově čitelnou zónou a  splňují 
tudíž požadavky Evropské unie. Ty 
není tudíž potřeba vyměňovat. A co 
se týká veškerých cestovních pasů, 
ty platí do doby své platnosti. (mile)

Pro nové občanky 

Lidé si více zdobí balkony než samotná okna

• Toto pondělí jednali zastupite-Toto pondělí jednali zastupite-
lé o zrušení některé ze základních lé o zrušení některé ze základních 
škol v Chomutověškol v Chomutově. Celou záležitos-
tí se zabývala podrobně půl roku 
komise pro výchovu a vzdělávání. 
Informace jsme získali až po uzá-
věrce Chomutovských novin, proto 
se k celé události vrátíme v příštím 
čísle.                                                   (red)

Na základě sdělení Krajské 
veterinární správy pro Ústecký 
kraj - Inspektorátu Chomutov 
oznamujeme všem občanům, že 
v termínu od 20. 10. 2003 bude 
prováděno letecké kladení orální 

vakcíny proti vzteklině lišek na 
území okresu Chomutov. 

Od uvedeného termínu je nutno 
omezit vstup občanů a zvířat, 
především psů a koček, do volné 
přírody a  nedotýkat se naklade-
ných návnad. Vakcinační dávka je 
tvořena výliskem hnědé barvy, sil-
ně páchnoucím rybinou. Dojde-li 
přesto ke styku s vakcinační lát-
kou, je nezbytné vyhledat lékařeje nezbytné vyhledat lékaře. 
Vzteklina je neléčitelné smrtelné 
onemocnění. Onemocnět mohou 
všichni teplokrevní živočichové. 

Největší nebezpečí pro člověka Největší nebezpečí pro člověka 
představuje zejména při pokousá-představuje zejména při pokousá-
ní neznámým psem nebo kočkou ní neznámým psem nebo kočkou 
a dále pak kontaktem s krotkými a dále pak kontaktem s krotkými 
zvířaty ve volné přírodě. Ve vlast-zvířaty ve volné přírodě. Ve vlast-
ním zájmu je nutno ve zmíněných ním zájmu je nutno ve zmíněných 
případech navštívit lékaře. případech navštívit lékaře.                                
                                                       (red)

Vakcinace lišek proti vzteklině

Léto se s námi rozloučilo opravdu sympaticky, v posledních dnech jeho 
vlády teplota šplhala ke třicítce. Někteří lidé toho využili ke slunění na 
Kamencovém jezeře, kde původně neplánovaným zchlazením nepohrdla 
Hana Klápšťová z Mostu s přítelem (na snímku).                    (text a foto: sk)

Nejvíce oken s letničkami najdete 
na sídlišti v Horní Vsi, na Kamenné, 
Zahradní a v ulici Hutnická,  nejmé-
ně naopak na Březenecké. Tento po-
znatek vyplynul z nedávné soutěže 
„O nejhezčí okno a balkon s květi-
novou výzdobou,“ kterou letos vy-
hlásil odbor životního prostředí. Ti 
nejlepší převzali minulý týden z ru-
kou starostky města Ivany Řápkové 
diplom s obrázkem vlastního okna 
a slíbenou a finanční odměnu. Všich-
ni se shodli na tom, že v centru měs-
ta je nyní dostatek květin, není proto  
divu, že u nás odborníci připravují 
v dohledné době na toto téma semi-
nář pro jiné obce. Radnice dostala 
rovněž nabídku na prezentaci květi-
nové výzdoby ve francouzském ka-
talogu. Jednou z pozvaných výherců 
byla i paní Marie Marvanová (vlevo) 
a Heide Päckertová (vpravo).              
                            (Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Do květinové soutěže, která byla 

určena výhradně Chomutovákům, 
se přihlásilo pouze 41 lidí. Nejvíce 
jich bylo ze sídliště v Horní Vsi, 
zájem soutěžit dokonce projevili 
i lidé ze sousedního Jirkova 
a Kadaně. Malou účast vysvětluje 
vedoucí odboru životního prostředí 
Ludmila Rusňáková nezájmem lidí. 
„Hodnotili jsme pouze ty přihláše-
né, i když jsme při focení v ulicích 
viděli mnoho jiných hezkých oken. 
Ti, co se nepřihlásili, se pak para-
doxně divili, že jsme nebyli také 
u nich. Někteří naopak soutěžit vů-
bec zpočátku nechtěli,“ míní Rusňá-
ková a dodává, že chvála na květino-
vou výzdobu patří rovněž některým 
soukromým subjektům, jako je 
hotel Evropa či bagetérie na nám. 
1. máje. Podle zjištění zaměstnanců 
odboru životního prostředí si lidé 
více zdobí balkony než samotná 
okna. „Nedělám to ze soutěživos-
ti, ale sama pro sebe, inspirovala 
jsem několik lidí v mém okolí 
a to mne těší úplně ze všeho 
nejvíc,“ řekla nám například paní 
Heide Päckertová, která nakonec se 
svým balkonem skončila na třetím 
místě. A jaké recepty na hnojení 
květin lidé prozradili? Nejvíce se 
vyplácí podle nich hnojit do konce 
června 3x týdně, pak stačí jednou 
týdně. Někteří se však netajili tím, 
že hnojí pravidelně každý den. 

Celkové umístění jednotlivých 
soutěžících: 

I. kategorie oken ve staré zástav-I. kategorie oken ve staré zástav-
bě: bě: 1. Vanda Markesová, Vaníčkova 
1534, 2. Šárka Lišková, Havlíčko-
va 3281/8, 3. Irena Knoblochová, 
Husova 2286. II. kategorie oken II. kategorie oken 
v nové zástavbě: v nové zástavbě: 1. Marie Niklová, 
Kamenná 5120, 2. Jaroslava Malová, 
Dostojevského 3929, 3. Terezie Pe-
routková, Zborovská 3673. III. kate-III. kate-
gorie balkony: gorie balkony: 1. Marie Marvanová, 
Kundratická 4596/150 (experiment), 
2. Lenka Hynešová, Hutnická 5291, 
3. Heide Päckertová, Roháčova 
4197.                                               (mile)

Lidé si více zdobí balkony než samotná okna

V soutěži o nejhezčí okno v kategorii staré zástavby vyhrála první místo paní 
Vanda Markesová z Vaníčkovy ulice čp. 1534. Obdržela od nás 1 000 Kč.

Jednoznačně nejhezčí balkon měla paní Marie Marvanová z experimentu v 
Kundratické ulici čp. 4596/150. Přestože bydlí v pátém patře, její květiny 
jsou vidět široko daleko. Také ona si převzala finanční odměnu.

Na vytváření společných projek-
tů v rámci programu Phare CBC 
a strukturálních fondů Evropské 
unie, které by uspokojily zájmy 
města Chomutova a Jirkova, se 
shodli radní obou měst. Příslušné 
odbory obou radnic proto navrh-
nou společně náměty na čerpání 
z dotačních titulů. „Města by sice 
vystupovala jako samostatné sub-

jekty, ale prioritou by byly společné 
zájmy,“ zhodnotil situaci na jednání 
radních chomutovský místostaros-
ta Jan Řehák a dodal, že některé 
náměty, jako cyklostezky či oblast 
oprav komunikací, jsou mezi měs-
ty vzájemně propojeny. Právě díky 
programu Phare by mohly být pro-
jekty napojeny na německou stranu 
Krušných hor.                                 (mile)

Města chtějí společné projekty

V kategorii oken nové zástavby se porotě nejvíce líbila okna paní Marie 
Niklové z Kamenné 5120. Finanční odměnu prý použije na další květiny.

Návštěvnost Podkrušnohorského zooparku Návštěvnost Podkrušnohorského zooparku v letošním roce opět lehce 
vzrostla. Prozatím největší počet lidí zavítalo do zooparku v jarních 
měsících, letní návštěvnost byla srovnatelná s loňským rokem. Od za-
čátku roku do konce srpna letošního roku navštívilo zařízení celkem 
172 756 lidí, přičemž v loňském roce to bylo 164 678 obyvatel. „Osmi-
tisícový nárůst je pro nás velmi příjemný. Je šance, že na konci roku 
by se mohla míra návštěvnosti vyšplhat až ke 210 tisícům návštěvníků,“ 
hodnotí dosavadní situaci tiskový mluvčí PZOO Martin Šíl. Už 4. října se 
tu chystá Den zvířat a do konce letošního roku plánuje zoopark tradiční 
otevření živého betléma na statku a Mikulášskou jízdu na chomutov-
ském náměstí.                                                                                                   (mile)  

Městští strážníci se neustále po-
týkají s jedním problémem, který 
pramení z tradice minulých let 
a z toho, že ne každý občan se se-
známil s novelou zákona o obecní 
policii. Ta dala strážníkům větší 
pravomoci. Jednou z nich je také 
oprávnění vyžadovat od občanů 
prokázání totožnosti. „Je třeba 
si uvědomit, že pokud strážník 
osobu vyzve k prokázání její to-
tožnosti, je osoba povinna výzvě 
vyhovět. Pokud však odmítne, ne-
může či nemá ani snahu tak učinit, 
strážník je oprávněn předvést ji na 
Policii ČR, kde bude prověřování 
a ověřování totožnosti pokračovat,“ 
vysvětlil ředitel Městské policie 
v Chomutově Jan Dřízhal a dodal, 
že v tomto případě musí osoba 
podstoupit i snímání daktylosko-
pických otisků, pořizování obrazo-
vých záznamů, měření těla a zjišťo-
vání zvláštních tělesných znamení. 
Při neuposlechnutí výzvy mohou 
strážníci i přitvrdit, a to především 
tehdy, pokud občan použije při 
jednání vůči strážníkovi nevhodné 

či urážlivé výroky. Pak si za to 
může vysloužit blokovou pokutu 
až do výše 1 000 korun, neboť 
svým jednáním spáchal přestupek 
proti veřejnému pořádku. „Někteří 
lidé ani neví, že pokud s pokutou 
nesouhlasí, strážník je oprávněn 
postoupit tento přestupek k pro-
jednání u přestupkové komise. Ta 
ve většině případech rozhodla, 
že občan nakonec zaplatil daleko 
vyšší pokutu, navíc ještě se zá-
znamem do rejstříku přestupků. 
Tuto pokutu lze následně vymáhat 
i srážkami z platu nebo exekucí,“ 
vyjádřil se ředitel Dřízhal. Stráž-
níci byli podle jeho slov doposud 
tolerantní a takovéto případy řešili 
podle hlediska závažnosti tak, že 
přestupce upozornili na svoji pra-
vomoc, případně mu předložili pří-
slušnou část zákona k nahlédnutí 
nebo přivolali Policii ČR. „V dalším 
období to tak už být nemusí, pro-
to nepřidělávejte problémy sobě 
ani strážníkům,“ vzkazuje ředitel 
městské policie Jan Dřízhal.              
                                                          (mile)

Při neuposlechnutí výzvy mohou přitvrdit
Narodí se vám potomek a nevíte, Narodí se vám potomek a nevíte, 

jak je to s poplatkem za odpady? jak je to s poplatkem za odpady? 
Jste cizinec a získal jste trvalý Jste cizinec a získal jste trvalý 
pobyt, jaké máte povinnosti? Co pobyt, jaké máte povinnosti? Co 
tedy musíte udělat? Zeptali jsme tedy musíte udělat? Zeptali jsme 
se ekonoma městského úřadu Jana se ekonoma městského úřadu Jana 
Mareše.Mareše.

Podle obecně závazné vyhlášky 
města o místním poplatku za ko-
munální odpad je třeba oznámit 
každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku, správci poplatku 
(tedy MěÚ - odboru ekonomiky) do 
15 dnů, od doby, kdy tato změna 
nastala. Touto změnou je kromě 
stěhování (změny trvalého po-
bytu) i narození dítěte či úmrtí 
člena rodiny a povolení trvalého 
pobytu u cizinců. Povinnost pla-
tit poplatek vzniká podle zákona 
dnem, kdy se stává občan poplat-
níkem, tedy dnem přihlášení do 
evidence (při stěhování z jiného 
města), udělení trvalého poby-
tu (u cizinců) a dnem narození 

(u novorozeňat). Nastane-li změna 
v průběhu kalendářního roku, pla-
tí se poplatek v poměrné výši od-
povídající 1/12 sazby poplatku za 
každý i započatý měsíc. Nastane-li 
změna v průběhu kalendářního 
měsíce, platí poplatník poplatek té 
obci, ve které má trvalý pobyt po-
slední den tohoto měsíce. Plátcem 
poplatku je v případě dětí jejich 
zákonný zástupce. Pokud občan 
narozeného potomka nepřihlásí, je 
automaticky z evidence obyvatel 
přiřazen pro platbu poplatku za 
odpady do karty matky. Rodič tím 
však porušuje povinnosti plynoucí 
z obecně závazné vyhlášky měs-
ta. Porušení vyhlášky se dopustí 
i cizinec, který se po udělení povo-
lení k trvalému pobytu nepřihlásí 
k platbě místního poplatku. Za po-
rušení vyhlášky lze udělit sankci 
dle zákona o správě daní a po-
platků a poplatek i s navýšením 
ve lhůtě tří let doměřit.         (mile) 

Radíme vám: Občan v různých životních situacích

Mezi městské strážníky zavítal Mezi městské strážníky zavítal 
JUDr. Zdeněk NáchodskýJUDr. Zdeněk Náchodský, znalec 
oboru kriminalistika, odvětví se 
zvláštní specializací sebeobrana. 
Společně se strážníky strávil dvě 
hodiny v chomutovské městské 
hale. S precizností předváděl něko-
lik zásadních způsobů zneškodnění 
pachatele a různé prvky sebeobra-
ny. Tu strážníci mnohdy ve své 
práci potřebují. JUDr. Náchodský 
bude takto spolupracovat se zdejší-
mi strážníky až do června příštího 
roku vždy s měsíčním intervalem. 
Vedení MěPo má rovněž v plánu 
provádět dvakrát do roka testy fy-
zické zdatnosti a zkoušky ovládání 
sebeobrany. 

Minulý týden oslovila strážnice Minulý týden oslovila strážnice 
MěPo zoufalá matka MěPo zoufalá matka a sdělila jim, 
že byl její sedmiletý syn před 
7. ZŠ v Hornické ulici slovně napa-
den romským chlapcem, který po 
něm pod pohrůžkou násilí poža-
doval finanční hotovost v hodnotě 
300 korun. Protože chlapec žádné 
peníze neměl, přikázal mu je Rom 
přinést druhý den, jinak ho prý 
zmlátí. Matka si postěžovala, že 
se její syn bojí nyní chodit do 
školy. Druhý den chlapec spolu 
se strážnicemi mladého vyděrače 
identifikoval v sousední Zvláštní 
škole v Husově ulici. Jednalo se 
o devítiletého žáka, se kterým jsou, 
jak potvrdila jeho třídní učitelka, 
neustále výchovné problémy. Celá 
věc byla oznámena na ředitelství 
obou škol a je postoupena na měst-
ský odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví - péče o rodinu a dítě.   (val)

Z deníku policie 
VýzvaVýzva

V měsíci říjnu a listopadu  
bude zahájena  deratizace objek-
tů v majetku města Chomutova, 
a to v lokalitách sídliště Písečná, 
Zahradní, Kamenná a v ulicích 
Školní a  Palackého. 

Město Jirkov bude zajišťovat 
v rámci spolupráce obou měst v 
tomto termínu deratizaci Nových 
Ervěnic. Vyzýváme proto všech-
ny majitele a správce nemovitos-
tí v těchto lokalitách, aby rovněž  
provedli běžnou  ochrannou  de-
ratizaci v tomto termínu.

Informace podá na odboru ži-
votního prostř. a služeb p. Ilona 
Spoustová - tel.: 474/637 949.

(Dokončení ze str. 1)
Protože v praxi mnohdy nastala 

situace, že si zahrádkáři ve zdejších 
koloniích udělali takzvaný „spalova-
cí den“, svolala si městská policie 
minulý týden předsedy všech za-
hrádkářských kolonií a řešila s nimi 
možný vstup strážníků do kolonie. 
„Aby pak jednotlivé stížnosti nepři-
šly nazmar, dohodlo se, že budou 

Strážníci budou mít přístup do kolonií 
mít strážníci zajištěn přístup do 
jednotlivých kolonií v jakýkoliv den 
a v jakoukoliv dobu, aby v případě 
porušení této vyhlášky mohli násled-
ně provést řádnou kontrolu,“ dodala 
Ilona Spoustová.                              (mile)

Ukázat veřejnosti, že na boj 
o lidský život jsou Český červený kříž 
a jeho kolektivní členové dobře 
připraveni, měl Světový den první 
pomoci na Kamencovém jezeře. 
Pohříchu veřejnost zde zastupovalo 
jen několik jedinců.

Kvůli akci celostátního významu 
se z účasti omluvila Horská služba 
pro oblast Krušných hor, ale Český 
červený kříž, reprezentovaný oblast-
ním spolkem v Chomutově, Vodní 
záchranná služba, kterou zastupo-
vali strážci z Nechranické přehrady, 
a Svaz záchranných brigád kynologů 
ČR v podání Ústecké brigády se na 
Kamencovém jezeře sešly už počtvr-
té. Loni ještě v rámci Evropského 
dne, letos už v rámci Světového. 
„Pod záštitou Mezinárodní federace 
červeného kříže a červeného půlmě-
síce se stejná akce koná zhruba ve 
stovce zemí na pěti kontinentech. 
Většinou proběhla 13. a 14. září, ale 
my jsme využili tolerance jednoho 
týdne a kvůli konkurenci ostatních 
akcí na Chomutovsku ji uspořádali 
až další víkend. Vydělali jsme na 

tom, co se počasí týče, ale lidi 
nám to stejně nepřitáhlo,“ smutně 
konstatovala ředitelka oblastního 
spolku ČČK v Chomutově Irena 
Wachtfeidlová. „Nízkou návštěvnost 

v minulých ročnících jsem omlou-
vala špatným počasím, protože to 
nám opravdu nepřálo, teď se ale 
ukazuje, že v tom to není.“                 
                            (Pokračování na str. 5)

Záchranáři jsou připraveni, veřejnost ne

„Utonulého“ Jiřího Erlicha vytáhl z vody pes a na břehu ho „oživili“ zdra-
votníci z oblastního spolku ČČK Chomutov.


