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Milí spoluobčané, každý rok se těším na jaro, až začne znovu 
silněji svítit sluníčko a stromy a květiny začnou kvést. Letos 
nám však jarní měsíce přinášejí nejen radost z pěkných slu-
nečných dnů, ale také očekávání, zda se nám podaří uspět 
s naší žádostí o finanční podporu integrovaného programu 
rozvoje města z evropských fondů. Pokud se nám to opravdu 
povede, budeme moci realizovat celou řadu velkých projektů, 
které pozitivně ovlivní život lidí v Chomutově. Je za námi 
řada měsíců tvrdé práce, kdy jsme celý integrovaný projekt 
mnohokrát upravovali podle měnících se kritérií, ale v těchto 
dnech si snad již můžeme dovolit představit vám naše záměry 
podrobněji a důkladněji. Proto jsou některé projekty integro-
vaného programu hlavním tématem tohoto jarního magazínu 

Chomutovských novin, ale připravujeme též jejich prezentaci na veřejných místech 
tak, aby se s nimi mohl seznámit opravdu každý. Samozřejmě jsme ale v našem 
magazínu nezapomněli ani na velikonoční stránku, která se tentokrát zaměřila na 
staré jarní krušnohorské tradice, a na své si jistě přijdou i křížovkáři. Kromě toho si 
můžete přečíst také o probíhajících a chystaných opatřeních města v oblasti bezpeč-
nosti. Snad se nám podaří vyvrátit některé fámy, které tvrdí, že chceme pod zámin-
kou větší bezpečnosti zavřít všechny restaurace v deset večer. K tomu se opravdu 
nechystáme. Zato si však hodláme mnohem důkladněji posvítit na ty, kteří slušným 
lidem otravují život. V našem magazínu si také můžete přečíst, jaké budou letošní 
Chomutovské slavnosti. Budou jiné než v minulých letech, ale věřím, že se budou vám 
i vašim dětem líbit. Prozradím, že ti z vás, kteří mají smysl pro zábavu, by si měli 
začít chystat buřinky a cylindry. V našem jarním magazínu jsou pro vás připraveny 
i tradiční rubriky a zpravodajství ze života města včetně kultury a sportu. Přeji vám 
hezké počtení a hezké jarní dny! 
                                                                                                                          Vaše Ivana Řápková 
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Prodej čerstvé zeleniny a ovoce v centru města nekončí

Jaro znamená zintenzivnění péče o 230 hektarů veřejné zeleně
Prořezávání stromů a keřů, které prů-

běžně provádějí pracovníci Technických 
služeb města Chomutova, mohou působit 
na nezasvěceného leckdy jako příliš ra-
dikální. Jak ale ujišťuje náměstkyně pri-
mátorky Jana Vaňhová, případné obavy, 
že by tato činnost mohla zeleň ve městě 
poškodit, jsou zbytečné. „Prořezávkami 
se na úseku veřejné zeleně zabývá deset 
lidí, všechny lze označit za řádně kvalifi-
kované odborníky,“ zdůrazňuje Vaňhová. 
„Jejich zákroky jsou citlivé a odpovídají 

konkrétnímu stavu té které dřeviny. To 
ostatně dokazuje i posudek od soudního 
znalce v oboru dendrologie, sadovnictví 
a okrasného zahradnictví, který jsme si 
nechali vypracovat.“

Péče o dřeviny, které obnáší 40,6 hek-
taru skupin stromů, 2,6 hektaru sku-
pin keřů, 17 460 metrů2 živých plotů 
a 9 230 stromů, je ale jen jednou z mno-
ha činností, jež má úsek veřejné zeleně 
TSmCh na starosti. Jeho 42 zaměstnanců, 
kteří jsou ve vegetačním období posíleni 

Záměr odstranit budovu tržnice v his-
torickém jádru města a nahradit ji parko-
vacími místy, zelení a novými veřejnými 
záchodky vyvolává v některých občanech 
nejistotu, kterou ještě přiživují některá re-
gionální média. Informace, že v centru měs-
ta nebude možné koupit si čerstvé ovoce 
a zeleninu, případně květiny či jiné pro-
dukty zemědělské a zahrádkářské činnosti, 
či dokonce že pěstitelé, kteří na chomutov-
skou tržnici po dlouhá léta jezdili, ji teď 
budou muset opustit, jsou přitom jenom 
ničím nepodloženými úvahami. Nejenže 
jsou nepravdivé, ale prohlubují zmíněnou 
nejistotu, a to naprosto neopodstatněně. 
Už jen slůvko, že prodejci budou muset 
tržnici opustit „teď“, je zavádějící, protože 
v této chvíli není vůbec jasné, kdy se k 
její demolici přistoupí, její termín je totiž 
závislý na poskytnutí dotací.

Něco jiného je ovšem odstranit pro-
sklený skelet, umístěný necitlivě v této 
architektonicky cenné části města, kde 
působí naprosto nevhodně, a něco jiného 
je zachování samotného tržního místa. 
Město už před několika lety zakoupilo 
dřevěné stánky, jež svým charakterem do 
historické zástavby zapadají a nepůsobí 
nijak rušivě, naopak dokreslují charakter 
skutečné tržnice. A právě ty budou sloužit 

jako prodejní místa pro trhovce. Tak tomu 
je ostatně i doposud, většina prodejců 
zemědělských produktů přes sezonu pro-
dává venku, mimo vlastní budovu tržnice. 

Chomutov tedy o tradiční prodejní místo 
v centru rozhodně nepřijde a jeho občané 
o možnost nákupu čerstvé zeleniny a ovo-
ce rovněž ne.                                               (lm)

Zatím posledním počinem pracovníků technických služeb byla výsadba pětadvaceti 
lísek ve středovém pásu na průtahové komunikaci centrem, Palackého ulici. Ty zčásti 
nahradily javory, kterým se tu nedařilo. (foto: sk)

Lípy srdčité v Edisonově ulici po redukč-
ním řezu korun. Okolo všech řezných ran 
se vytvářejí nové výhony, které jsou zákla-
dem nových sekundárních korun. 

o dalších osm pracovníků, pečuje celkem 
o 230 hektarů veřejné zeleně, z toho nej-
větší část – přes 131 hektarů - tvoří travna-
té plochy. Další časově náročnou činností 
je péče o záhony květin, kterých je ve 
městě přes 3 000 metrů2. Se začínajícím 
jarem se blíží zintenzivnění péče o zeleň 
– seč travnatých ploch, výsadba letniček, 
sestřih živých plotů, instalace mobilních 
květinových mís v centru, terénní úpravy 
a výsadba rostlin při revitalizaci sídliště 
u Jitřenky.                                                    (lm)

Péče o dřeviny je v rukou odborníků

Stánky pro prodej zemědělských a zahrádkářských produktů jsou zakreslené červeně
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Svatá Kateřina v barvách chomutovského hokeje

Prostředí kostela svaté Kateřiny dodává výstavě na důstojnosti. Vernisáž přilákala 
spoustu fanoušků. 

Kostel svaté Kateřiny se proměnil 
v chrám chomutovského ledního hokeje. 
Oblastní muzeum ve spolupráci s ho-
kejovým klubem KLH zde pod heslem 
Chomutov, do toho! připravilo výstavu 
mapující historii tohoto populárního 
sportu v Chomutově. Podchyceny jsou 
jeho úplné začátky ve 30. letech vrcho-
lící krátkým účinkováním v 1. celostátní 
lize v sezoně 1937/38. Zaznamenáno je 
nebývalé nadšení, se kterým ve městě po 
válce vznikal český klub i druhý stadion 

s umělým ledem v Československu. Hrdost 
vzbuzuje vzpomínka na padesátá léta, kdy 
chomutovský hokej dosáhl všech svých 
nejvýraznějších úspěchů včetně ligového 
stříbra v sezoně 1955/56. Popsána jsou 
i hubenější šedesátá a sedmdesátá léta i léta 
následující, kdy klub několik sezon živořil 
až ve třetí české soutěži. Rozsáhlý prostor 
má v expozici současnost, kdy Chomutov 
opět budí v hokejovém světě respekt. 

Organizátorům výstavy se podařilo 
shromáždit širokou škálu mnohdy uni-

kátních exponátů. Spolu s texty a fotogra-
fiemi na speciálních panelech jsou vysta-
veny i poháry, dobové plakáty, programy, 
vstupenky, dresy i další součásti hokejové 
výstroje. Jádro expozice by se v mělo stát 
základem síně slávy na připravovaném 
novém zimním stadionu. 

Reprezentativní úroveň, až na ozvučení, 
měla i vernisáž výstavy. Spolu s dalšími 
hosty se jí zúčastnila řada bývalých vy-
nikajících hráčů, včetně legend chomutov-
ského hokeje Miroslava Kluce, Josefa Vo-
láka a Josefa Mikoláše, a také primátorka 
města Ivana Řápková. Ta jako zlatý hřeb 
vernisáže provedla zápis do Pamětní kni-
hy města Chomutova právě s nejzářivější 
hvězdou klubu Miroslavem Klucem (na 
snímku nahoře), který tímto způsobem 
dostal čest zastupovat i své spoluhráče. 

Sportovní výstava v nezvyklém prostře-
dí dokumentuje fakt, že lední hokej v cho-
mutovském podání se stává i společenskou 
záležitostí. Zájemci se na ni mohou přijít 
podívat do 24. května, otevřeno je od úterý 
do pátku od 10 do 16 hodin, v sobotu pak 
od 9 do 14 hodin.                  (text a foto: sk)

Už pět let se vždy 10. března před kos-
telem Nanebevzetí Panny Marie objevuje 
mandala. I když se kolemjdoucí zastavují 
a podivují se nad krásou obrazce, a neji-
nak tomu bylo i letos, jen málokdo ví, oč 
opravdu jde. Mandala v buddhistické víře 
znázorňuje svět ve všech jeho podobách, 
symbolicky zobrazuje svět lidí i bohů, 
věčný koloběh života a smrti. Obrazec 
z barevného písku, který po leckdy dlou-
hodobé práci jeho tvůrci vzápětí zničí, 
tak připomíná pomíjivost světa i všeho 
lidského snažení. 

V naší civilizaci a současnosti, které pří-
liš prostoru pro duchovno neponechávají, 
má ale mandala poněkud jiný význam. Je 
symbolem solidarity s lidem Tibetu, země, 
kterou před více než půlstoletím obsadila 
komunistická Čína a její obyvatelé. Na 
10. březen připadá 49. výročí povstání 
Tibeťanů proti okupaci, které však čínská 
armáda utopila v krvi. 

„Vycházím ze souvislosti s okupací naší 
země v roce 1968,“ říká iniciátor akce, 
profesor Soukromého gymnázia Chomu-
tov Miroslav Rovenský. „Každé potlačení 
suverenity národa je špatné, proto je tře-
ba na ně poukazovat. S touto iniciativou 
jsme začali před pěti lety, o rok později se 
k nám přidal Podkrušnohorský zoopark.“ 
Ten dodal akci atmosféru - asijskou jurtu, 
čaj, exotickou hudbu, cinkot zvonků, von-
né tyčinky…

Na dlažbě před věží vykvetla mandala

A co na to sami tvůrci díla? „Spojuje 
nás asi zájem o výtvarné umění, práce 
s barevným pískem je dost netradiční způ-
sob tvorby, navíc v tomto případě spjatý 
s duchovním životem,“ uvedl Vojtěch Resa 
ze 3. B (na snímku zcela vpravo, spolu 

s ním při tvorbě mandaly Barbora Halašo-
vá ze 3. A a Michael Kříž ze 2. A).

Město Chomutov vyjádřilo solidaritu 
s Tibeťany stejně jako v minulých letech 
vyvěšením tibetské národní vlajky před 
radnicí.                                   (text a foto: lm)
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Z různých průzkumů veřejného mínění 
vyplývá, že jednou z nejdůležitějších věcí 
je pro lidi pocit bezpečí. Stejné priority 
mají občané Chomutova. V době, kdy se 
ze statistik, z tisku i od samotných spo-
luobčanů dozvídáte, jak se zvyšuje krimi-
nalita, jak je stále nebezpečnější vyrazit 
v noci pěšky na ulici, jak i za bílého dne 
se naše děti musejí bát lidí, kteří jim ne-
váhají ukrást jejich věci a ještě jim fyzicky 
ublížit, kdy se stalo skoro normálním, že 
se nočními ulicemi potulují party opilých 
lidí, kteří ničí naše auta či domy a ruší 
noční klid, je jasné, že je nejvyšší čas začít 
velmi intenzivně tyto věci řešit. 

Vedení Chomutova se rozhodlo vyrazit 
do boje za větší bezpečnost dvěma cestami: 
na jedné straně chce být mnohem přísnější 
k lidem, kteří porušují zákony a vyhlášky, 
a na druhé straně chce prostřednictvím 
preventivních aktivit bojovat s různými 
negativními jevy už v jejich počátcích – 
u dětí a mládeže. První z přísných opatření, 
které bylo přijato, omezilo činnost heren 
s výherními hracími přístroji. Již dávno 
je prokázáno, jak nebezpečnou může být 
hra na automatech pro lidi, kteří se na ní 
stanou závislí. Takoví lidé neváhají utratit 
při hře třeba všechny peníze a způsobovat 
tak svým rodinám vážné potíže. Město se 
ale chystá k přijetí i dalších vyhlášek, jež 
by měly přinést více bezpečnosti do ulic. 
Měla by mezi nimi být i vyhláška regulující 
hlučné činnosti včetně dodržování noční-
ho klidu. Věříme, že ji přivítají především 
lidé, kteří bydlí v blízkosti restaurací, 
z nichž se do noci vydávají podnapilí lidé 
tropící hluk a výtržnosti. V budoucnu bude 
třeba pro zajištění bezpečnosti a pořádku 
výrazněji posílit množství policejních hlí-
dek v denních i nočních hodinách. Vedení 
Chomutova proto bude usilovat o navýše-
ní počtu policistů státní policie ve městě. 
Zároveň se připravuje otevření služebny 
městské policie na sídlišti Zahradní a celá 
řada dalších opatření. Chceme, aby policis-
té byli v ulicích vidět a aby se na ně naši 
občané mohli spolehnout. Chceme, aby 
policisté neprojížděli jen v hlídkových vo-
zech, ale aby je lidé potkávali i při pěších 
hlídkách. Chceme, aby policisté byli tvrdí 
a nekompromisní vůči těm, kteří obtěžují 
své spoluobčany hlukem, nepořádkem, 
vandalismem či krádežemi. 

V rámci prevence se městská policie zaměřuje především na děti

Preventivní činnost městské policie je zaměřena mimo jiné i na dopravní výchovu. Jed-
nou z jejích akcí je Den bez aut. Sedí za volantem budoucí ochránce pořádku?

Při pořádání akcí zaměřených na děti spolupracují strážníci 
i s Policií ČR a dalšími organizacemi a jejich technikou. Na sním-
ku v činnosti simulátor nárazů.

Strážníci chodí za školáky i do škol. Tato netradiční forma besed, 
kdy je seznamují například s tím, jak se bránit před šikanou, se 
u dětí setkává s příznivým ohlasem. (foto: archiv MěPo)

Ruku v ruce s těmito opatřeními jdou 
preventivní aktivity zaměřené na děti i 
dospělé, ale třeba také na seniory či na lidi 
s tělesným postižením. Preventivní 
činnosti se v našem městě věnuje řada 
organizací, které Chomutov podporuje 
prostřednictvím grantů a příspěvků na 
činnost nebo na jednotlivé aktivity. Vedle 
toho se samo město věnuje prevenci pro-
střednictvím městské policie a pracovní 
skupiny LINKS. Městská policie například 
působí i v mateřských a základních ško-
lách, kde učí děti nejen dopravní výchovu, 
ale třeba také zásady bezpečného chování 
nebo jak se zachovat v nebezpečných si-
tuacích. Dobrou zkušenost udělaly školy, 
do nichž městští strážníci umístili své 
schránky důvěry. Ukázalo se, že děti se se 
svými problémy mnohem snáze svěří ně-
komu mimo školu. Pracovní skupina LINKS 
se zase zaměřila na finanční podporu 
preventivních programů, které organizují 

samotné základní školy a také na projekty 
zaměřené na středoškoláky i na rodiče. 

Při své snaze zajistit větší bezpečnost 
v ulicích města se vedení radnice setkává 
i s kritikou, že jsou její opatření příliš přís-
ná. S těmito kritickými hlasy asi nebudou 
souhlasit hlavně ti, kteří na vlastní kůži 
zažívají každodenní pocit ohrožování 
svého bezpečí a klidu. Třeba důchodci, 
kteří se musejí bát vyjít ze svých domů na 
ulici, protože na ně denně útočí výrostci, 
kterým dělá radost seniory urážet. Nebo 
lidé, kterým hluční opilci močí do poštov-
ních schránek. Nebo maminky, jejichž děti 
se bojí chodit do školy, protože na ně po 
cestě číhají starší „kamarádi“, kteří si libují 
v šikaně. Chceme, aby se situace v našem 
městě zlepšila, a pokud mají sami čtenáři 
zajímavé nápady jak zvýšit bezpečnost 
v Chomutově, nechť se nebojí poslat je do 
redakce Chomutovských novin. Se zájmem 
se s nimi seznámíme.                         (pama)

Dvě stránky boje za bezpečnost: prevence a represe
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V třídění odpadu dělají Chomutováci pokroky
V posledních pěti letech neustále roste objem separovaného 

odpadu. U papíru se za tuto dobu ztrojnásobil, u skla došlo i 
přes loňský pokles k více než dvojnásobnému nárůstu, stejně 
jako u plastů. „Svědčí to o tom, že obyvatelé Chomutova si ve 
stále rostoucí míře uvědomují, že separování odpadu je přínosem 
k životnímu prostředí, a tak rok od roku přibývá těch, kteří se v 
této oblasti chovají zodpovědně,“ řekl k uvedeným údajům Jan 
Mareš, vedoucí odboru ekonomiky chomutovského magistrátu. 

Kromě papíru, plastů a skla se v roce 2007 v Chomutově vytří-
dilo také téměř 212 tun bioodpadu a přes 141 tun kovů. Technické 
služby města, které mají odpadové hospodářství na starosti, se 
díky tomu dostaly do finále krajské soutěže Skleněná popelnice, 
kde získaly čtvrté místo.

Nárůst objemu separovaného odpadu ovšem má efekt nejen 
ekologický, ale také ekonomický. „Tím, že Chomutov vytřídil opět 
více odpadu než v roce předcházejícím, obdrží od společnosti 
EKO-KOM vyšší odměnu za zajištění zpětného odběru odpadů 
a obalů,“ vysvětlil J. Mareš. „Tato částka je určena na zlepšení od-
padového hospodářství v oblasti separace, město ji však každo-
ročně rovněž promítá v příspěvku občanům na snížení poplatků 
za komunální odpady“. (lm)

Rekonstrukci veřejných ploch u Jitřenky dokončí letos

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) 

Problémy s občany, kteří svým 
chováním 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-

Novou tvář dostalo prostranství před 
Základní školou v ulici Akademika Hey-
rovského a nákupním střediskem Jitřen-
ka, zatím však jen zčásti. Nové chodníky 
a upravené plochy před školou nyní 
působí ve srovnání s okolím poněkud 
kontrastně. Proč se práce zastavily a jaká 
je celková situace, vysvětloval vedoucí 
odboru rozvoje investic a majetku města 
Petr Chytra. „Zahájení této investiční akce 
se zpozdilo z několika důvodů. Nejprve 
jsme do projektu zapracovávali připomín-
ky občanů, které vzešly ze setkání s nimi, 
na nichž jsme projekt představili. Potom 
jsme čekali na dotaci z ministerstva pro 
místní rozvoj. V současné době je dokon-
čena první část jedné ze tří etap.“

Vybarvené plochy na obrázku nad 
textem znázorňují prostory, kterých se 
rekonstrukce týkala nebo bude týkat. Její 
součástí je rovněž instalace těles veřejné-
ho osvětlení a oživení zeleně dovýsadbou 
stromů a keřů. 

Nejprve budou dokončeny úpravy pro-
stranství mezi školou a nákupním středis-

kem, kde vznikne klidová zóna s fontánou 
a dětským koutkem s hracími prvky. Další 
etapou bude oprava chodníků a rozšíření 
ulice Akademika Heyrovského v úseku 
kolem Domu dětí a mládeže, kde vznikne 
11 nových parkovacích míst. Nová par-
kovací stání budou zřízena také v rámci 
rekonstrukce ulice Seifertovy, což je třetí 
etapa této investiční akce. „Zde budou do-

plněny chodníky a kapacita parkovacích 
míst vzroste o osmnáct stání,“ upřesnil 
Petr Chytra. A kdy k tomu dojde? „Znovu 
žádáme o dotaci, zatím se podnikají všech-
ny kroky potřebné k zahájení. V průběhu 
jara by se mohly práce opět rozběhnout 
a pokud se neobjeví nějaké komplikace, do 
konce roku by mělo být vše hotové.“  (lm)

Jedním z prvků, který po rekonstrukci 
vyrostl před školou, je i netradiční prolé-
začka. Na ní si mohou děti krátit čas před 
zahájením vyučování, ale prázdná nezů-
stává ani odpoledne. Přestože se někomu 
může zdát nebezpečná, má samozřejmě 
příslušný certifikát bezpečnosti. (foto: lm)
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A ČIŠTĚNÍ VODNÍCH PLOCH A ZPEVŇOVÁ-ČIŠTĚNÍ VODNÍCH PLOCH A ZPEVŇOVÁ-
NÍ BŘEHŮNÍ BŘEHŮ

 příprava 2008, realizace 2009 - 2011

 A1A1 Odstranění biologických sedimentů
 A2A2 Sedimentační jímka
 A3A3 Zpevnění břehů
B PARKOVIŠTĚ A VSTUPNÍ BRÁNAPARKOVIŠTĚ A VSTUPNÍ BRÁNA
 příprava 2009, realizace 2010 - 2011

 B1B1 Nové centrální parkoviště
 B2B2 Nově vybudovaná hlavní brána a 

vstup do areálu
C INFRASTRUKTURA AREÁLU KAMENCO-INFRASTRUKTURA AREÁLU KAMENCO-

VÉHO JEZERAVÉHO JEZERA
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

 C1C1 Rekonstrukce a doplnění areálo-
vých cest

 C2C2 Rekonstrukce kanalizace
 C3C3 Veřejné osvětlení
D VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚD VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚ
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

E SPORTOVNÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚSPORTOVNÍ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

 E1E1 Sportovně relaxační centrum
 E2E2 Dětské hřiště
 E3E3 Venkovní sportovní plochy
F HYGIENICKÁ A ŠATNOVÁ ZAŘÍZENÍHYGIENICKÁ A ŠATNOVÁ ZAŘÍZENÍ
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

 F1F1 Šatny a sociální zařízení
 F2F2 Restaurace a občerstvení
 F3F3 Sportovní areál
 F4F4 Parkoviště

G OPLOCENÍOPLOCENÍ
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

H REKONSTRUKCE HLAVNÍHO MOLAH REKONSTRUKCE HLAVNÍHO MOLA
 příprava 2008, realizace 2009 - 2010

CH PARKOVIŠTĚ U HLAVNÍHO VCHODUCH PARKOVIŠTĚ U HLAVNÍHO VCHODU
 příprava 2011, realizace 2012

I REKONSTRUKCE LETNÍHO KINAREKONSTRUKCE LETNÍHO KINA
 příprava 2009, realizace 2010

J LODĚNICELODĚNICE
 příprava 2008, realizace 2009

 J1J1 Rekonstrukce restaurace „Dřevák“
 J2J2 Venkovní terasa
 J3J3 Molo, půjčovna loděk

Legenda

Integrovaný plán rozvoje města
V současné době vrcholí práce na Inte-

grovaných plánech rozvoje města - IPRM. 
Nutným předpokladem k tomu, aby město 
mohlo získat z Evropské unie dotace na je-
jich realizaci, je spojení jednotlivých pro-
jektů do jednoho celku – Integrovaného 
plánu rozvoje města. Pod zkratkou IPRM 
se tak skrývá řada rozsáhlých projektů, 
které výrazně změní tvář Chomutova. 
I proto je nutné, aby s nimi byla veřejnost 
seznámena. Radnice prostřednictvím do-
tazníku v Chomutovských novin vyzvala 
občany, aby se k rozvoji města vyjádřili. 

Revitalizace areálu bývalých kasáren a modernizace areálu Kamencového jezera
Město mělo už v roce 2006 v rámci 

velkého integrovaného projektu (VIP) při-
pravenu řadu plánů řešících různé oblasti. 
Podmínky dotační politiky se však změnily 
a proto bylo nutné některé odložit. Nako-
nec se z nich vzhledem k finanční nároč-
nosti záměrů vyprofilovaly dva tématické 
okruhy, dva soubory projektů, jeden za-
měřený na bydlení na sídlištích a druhý na 
zázemí pro volný čas. 

Oba Integrované plány rozvoje města 
představíme v Chomutovských novinách. 
V tomto čísle to bude IPRM zaměřený 

na volný čas. Jde o revitalizaci areálu 
bývalých kasáren a modernizaci areálu 
Kamencového jezera, v jejichž rámci má 
vyrůst nové zázemí pro sportovce i ve-
řejnost. Podstatně se tak rozšíří možnosti 
sportovního a kulturního vyžití, relaxace 
a rekreace občanů města. Po modernizaci 
a rozšíření areálu Kamencového jezera, 
kde vyroste Oddychové a relaxační cent-
rum (lázně), a výstavbě zimního a letního 
stadionu a kulturně společenského centra 
s kinem v prostorách bývalých kasáren tak 
budou obě lokality prakticky propojeny. 

 magazín Chomutovských novin
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Modernizace areálu Kamencového jezera
Účelem projektu je zlepšení infra-

struktury a poskytovaných služeb areálu 
Kamencového jezera. Jde o částečnou mo-
dernizaci a dostavbu jeho východní části, 
doplnění vybavení koupaliště, vybudování 
nového parkoviště, nového sportovního 
areálu a nového vstupu.

 V rámci dostavby koupaliště budou vy-
budovány nové objekty šaten (25 buněk po 
24 uzamykatelných skříňkách), nová soci-
ální zařízení, inženýrské sítě a rekonstruo-

Oddychové a relaxační centrum (lázně)

vána restaurace Dřevák. V několika etapách 
dojde k vyčištění jezera a zpevnění jeho 
břehů. Bude vystavěna nová restaurace s 
terasou a parkoviště ve směru od Bandy. 
Budou provedeny sadové úpravy, úpravy 
cest v areálu a doplnění zeleně a vybavení 
(lavičky, koše a podobně). Nový sportovní 
areál bude mít tenisové kurty a hřiště na 
volejbal, plážový volejbal a streetball, jeho 
součástí bude také přírodní dětské hřiště. 
V závěrečné fázi bude rekonstruováno 

hlavní molo, opět zřízena půjčovna loděk 
a modernizováno letní kino.

Náklady projektu v současné době 
přesahují částku 700 000 000 korun, 
ale vzhledem k tomu, že podmínky pro 
poskytování dotací v rámci IPRM se stále 
mění, nelze vyloučit, že se změní i uve-
dená suma. Většina dílčích projektů by 
měla být realizována v letech 2008 - 2010, 
konkrétní termíny jsou však podmíněny 
získáním dotací. 

Součástí revitalizace areálu bývalých 
kasáren bude i projekt, zaměřený na 
možnosti společenského vyžití široké 
škály zájmových a věkových skupin oby-
vatelstva. Zřízení kulturně společenského 
centra vychází ze snahy využít bývalý 
stravovací blok kasáren, kde by měly vy-
růst tři samostatné promítací sály. Město 
totiž nevlastní žádný objekt s kinem, tak-
že nájemné za tyto provozovny ještě zvy-
šuje jejich ztrátovost.  V současné době se 
zpracovává studie proveditelnosti, z níž 
by mělo vyplynout, jak nejvhodněji začle-
nit do IPRM cíle tohoto centra. To by mělo 
poskytnout zázemí neziskovým organiza-
cím, skupinám seniorů, sdružením národ-
nostních menšin, mládežnickým organiza-
cím a ostatním zájmovým skupinám. 

Kulturně 
společenské 
centrum

Nový objekt lázní má vyrůst u vchodu 
do areálu Kamencového jezera z Přemys-
lovy ulice. Cílem jeho výstavby je zajistit 
občanům Chomutova všech věkových 
kategorií možnosti rekreace a oddychu 
v rozsahu a kvalitě, která ve městě dosud 
scházela, aby nemuseli za podobnou for-
mou relaxace jezdit jinam. 

Vstup do lázní bude oddělen od vstu-
pu na přírodní koupaliště, přestože oba 
vchody budou mít společný vstupní blok. 
V oddychovém a relaxačním centru budou 
dva tobogány, dětský bazén a brouzdališ-
tě, dále pětadvacetimetrový bazén se šesti 
drahami a další vodní plocha propojená na 
venkovní bazén s plochou pro slunění. 

K vlastním lázním, které budou v pro-
sklené hale, bude připojeno zázemí – šat-
ny, prostor pro plavčíky a občerstvení pro 
návštěvníky v plavkách. K objektu bude 
přiléhat kryté parkoviště s kapacitou 
40 parkovacích míst. Ve druhém nadzem-
ním podlaží budou umístěny provozovny 
nabízející další služby, restaurace, well-
ness a fitness studio, masáže a sauna. Při 
zpracovávání projektu byl kladen velký 
důraz na maximální využití alternativních 
zdrojů energie, jako jsou tepelné čerpadlo 
či sluneční kolektory.

Oddychové a relaxační centrum by 
mělo být dokončeno k 31. prosinci roku 
2010. Výdaje projektu jsou vykalkulovány 
na 285 milionů korun, z toho 85 procent, 
tedy 242,25 milionu korun, by měly pokrýt 
dotace z fondů Evropské unie.

  Integrovaný plán rozvoje města 



Zimní stadion (víceúčelová hala s šatnovacím blokem) 
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TEPELNÝM MOSTEM, DVOJSKLO DITHERM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL.

Cílem projektu je zajistit kvalitní sportoviště pro obyvate-
le Chomutova. Jde o výstavbu víceúčelového objektu (zimní 
stadion) s přídavnými dvoupodlažními objekty a navazující 
tréninkovou halou. Ta nahradí současný zimní stadion, který je 
v nevyhovujícím technickém stavu.

Projekt na výstavbu nového stadionu je připraven. V současné 
době město čeká na vyhlášení podmínek pro čerpání dotací, které 
se už několikrát oddálilo. Mělo by k němu dojít v dubnu, vzápětí 
poté bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Pro ve-
dení města je význam hokeje pro Chomutov zřejmý, proto klade 
důraz na to, aby měl zázemí odpovídající tradicím i jeho součas-
né síle k dispozici v plánovaném termínu, tedy v roce 2009.

Současný zimní stadion byl vybudován před bezmála šedesáti 
lety, před padesáti byl zastřešen. V brzké době ho nahradí nový.

A na co se mohou hokejoví fandové těšit?
Budova nové haly bude mít při vstupní části prosklený plášť, 

bude překlenuta obloukovým zastřešením. Vedle standardní 
ledové plochy s dvouúrovňovým hledištěm budou v konstrukci 
obsaženy všechny nezbytné prostory pro techniku zaledování 
i pro divácký servis, šatny pro hokejisty A – týmu (i jejich sou-
peře) a pro veřejnost. Čtyři tribuny po stranách ledové plochy 
budou odděleny čtvercovými věžemi a jejich celková kapacita 
bude 5 000 diváků. K vlastní hale budou přiřazeny dvoupodlažní 
objekty s šatnami pro žáky, dorostence, rozcvičovny a posilovny. 
Ty budou ukončeny tréninkovou halou. Zastavěná plocha zimní-
ho stadionu bude přibližně 6 670 m2 a tréninkové haly 2 355 m2. 
K budově bude přiléhat parkoviště s kapacitou 251 parkovacích 
stání, z toho jedenáct pro imobilní občany.

Vizualizace interiéru nového stadionu.

Zimní stadion

Víceúčelová hala– jižní pohled

Šatnovací blok Tréninková hala
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