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Moderní a kvalitní nábytek na zakázku 
 

 Kuchyně 
 Ložnice 
 Obývací pokoje 
 Předsíně 
 Kanceláře 
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Své životopisy zasílejte na e-mail: nabor@ceskydomov.cz
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Výročí Chomutovska
1. 7. 1966 Založen národní podnik Povodí 

Ohře, jehož ředitelství má své sídlo

v Chomutově.

3. 7. 1571 Bohuslav Felix Hasištejnský 

z Lobkovic koupil od arcivévody Ferdinanda 

Tyrolského Chomutov.

6. 7. 1926 Založena v Chomutově místní 

jednota Československé obce legionářské.

8. 7. 1651 Městská rada dokončila soupis 

všech obyvatel panství Chomutov. Samotné 

město mělo tehdy 1598 obyvatel. V sedmi 

vsích žilo dalších 518 městských podda-

ných.

12. 7. 1661 Při průtrži mračen se Chomu-

tovka vylila z břehů, zatopila část města 

a odplavila hromady dřeva až k Údlicím.

17. 7. 1931 nar. Jan Kristofori, malíř, ilustrá-

tor, grafi k a galerista v Chomutově a Kadani.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Bára je kříženka kní-

rače. Hodí se do bytu 

k hodným páníčkům, 

pro které bude rozto-

milou a mazlivou 

kamarádkou.

29. 6.
Koncert dechové hudby v hudebním altánu 

v městském parku.

1. 7.
Otevření výstavy Znaky měst a obcí 

z odpadových materiálů v Rytířském sále 

starobylé radnice.

6. 7. a 13. 7.
Koncert dechové hudby v hudebním altánu 

v městském parku.

16. 7.
O perlu Kamencového jezera – Vodní 

i suchozemské dobrodružství pro malé 

i velké v rámci Rodinného zápolení.

Koza Róza vyjela 
vstříc létu
Cyklovýletu do Bezručova údolí se zúčastnilo 

99 sportujících rodin.

Florbalový rekord 
byl vytvořen
Během charitativního turnaje se vybralo téměř 

šestnáct tisíc korun na vozík postiženého 

fl orbalisty.
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Partnerství Chomutova 
směřuje na sever
Rozhovor s primátorem Janem Marešem a jeho 

náměstkem Janem Řehákem o partnerství 

s Annabergem-Bucholzem a Bernburgem.

Přírodovědec, malíř 
a lékař dostali cenu
Jiří Roth, Kamil Sopko a Miroslav Šulc převzali 

z rukou primátora cenu Jiřího Popela z Lobkovic 

pro významné osobnosti.
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Téma

Občané navrhovali podobu
městského parku

V
ysoká návštěvnost parku vede rad-
nici k tvorbě záměrů na jeho obnovu 
a zkrášlení. Město má zpracováno 

několik studií a projektových dokumentací 
na různé prvky parku, ať již se jedná o obnovu 
zeleně, cesty či stavební prvky. Město má nyní 
podanou žádost o dotaci 19,5 milionu korun 
u nadace Proměny, za kterou by chtělo přede-
vším uspořádat architektonickou soutěž, jež 
bude řešit celkovou revitalizaci parku z pohle-
du zeleně, stavebních prvků a jeho základních 
funkcí a bude respektovat aktuálně zpracová-
vanou komplexní obnovu zeleně parku. Dále 
pak uhradit pořádání veřejných projednání 
vítězných řešení architektů a samozřejmě sa-
motnou obnovu parku.
Mezi důvody, proč lidé nenavštěvují městský 
park, patří bezpečnost a vandalismus. „Van-
dalové jsou opravdu zkázou parku. Ničí od-
padkové koše, veřejné osvětlení, lavičky, po-
malovávají fasády altánů a demolují  některé 
herní prvky na dětském hřišti,“ říká Klouda. 
Vandalům neunikl ani rybníček, ve kterém 
pracovníci technických služeb našli odpadko-
vé koše, kusy oblečení, igelitové sáčky a PET 
lahve. Za poslední rok technické služby in-
vestovaly do oprav půl milionu korun. Na jaře 
technické služby obnovily fasádu altánu, dnes 
je již zase poničená.
„Hřiště, květinová výsadba – nic z toho nemá 
smysl, vše se zničí. Pokud dokážete zajis-
tit opravdu fungující ochranu parku, pak je 
možné přemýšlet o hřištích,“ řekl jeden z re-
spondentů ankety. Řešením by mohlo být 
oplocení  a správce parku. „Oplocení v anke-
tě nezískalo příliš příznivců, ale bez ochrany 
nemají investice do parku opravdu smysl,“ 
říká náměstek Klouda. Park by se zamykal až 
v pozdní noční době, třeba ve 22 hodin. I po 
této době by z něj šlo odejít několika otočný-
mi branami, jaké používá také třeba zoopark. 
Správce by na inventář parku dohlížel.

„Strážníci jsou v parku každý den. Stejně tak 
i civilní pracovníci. Každý den se dělají noč-
ní akce zaměřené na nepřizpůsobivé, a to až 
čtyřikrát za noc, kdy se snažíme z parku vystr-
nadit závadové osoby,“ odpovídá na kritiku 
zástupce ředitele městské policie Petr Zále-
šák. Navíc městská policie společně s repub-
likovou policií mají několikrát do roka speci-
ální bezpečnostní akce zaměřené na městský 
park. V anketě zaznělo, aby se zavedl v parku 
kamerový systém. „Vzhledem k členitosti 
a charakteru prostředí parku, tedy velkému 
množství vzrostlých stromů a keřů, by bylo 
zajištění bezpečnosti prostřednictvím kame-
rového systému podmíněno využitím velkého 
množství kamer. Vzhledem k pořizovací ceně 
kamer by byl tento způsob značně neefektiv-
ní,“ vysvětluje negativa Josef Skalický z měst-
ské policie.
Naopak klid, volnost, odpočinek, akce pořá-
dané městem Chomutov nebo radost z pěk-
né zahradní úpravy jsou nejčastější důvody 
návštěvy parku Chomutovany. Ti by v parku 
uvítali  především funkční toalety, větší plo-
chy pro vyžití rodin s dětmi, více květinové 
výsadby, kvetoucí louky, obnovené květino-
vé hodiny nebo více herních prvků pro děti. 
„Přesně se projevuje, že Chomutované chtějí 

mít park pro běžné trávení volného času, a to 
jak pasivní, tak aktivní. Rádi by si do parku 
chodili například na pikniky,“ říká Klouda.  
Občané v anketě také rozhodovali, jaká nová 
podoba fontány by se jim líbila. Ze čtyř návr-
hů vítězně vyšla varianta Ostrov, druhá skon-
čila varianta Zahrada.
Radnice nespoléhá jen na jeden dotační titul. 
„Do poloviny července budeme registrovat 
žádost o dotaci z Operačního programu život-
ního prostředí na komplexní obnovu zeleně 
a rozšíření zelených ploch. Při přípravě žádosti 
spolupracujeme s Agenturou pro ochranu pří-
rody,“ říká projektová manažerka Hana No-
váková. Město pro tyto účely má zpracovanou 
kompletní projektovou dokumentaci se všemi 
potřebnými povoleními. V minulosti radnice 
již získala dotace na obnovu zeleně v parku ze 
Státního fondu životního prostředí.
V běžné obnově parku nezaostávají ani tech-
nické služby. „V letošním roce jsme pokáceli 
několik kusů nebezpečných stromů, opravili 
jsme lavičky,  fasádu hudebního altánu. Vysa-
dili jsme letničky před pomníkem vedle měst-
ských lázní, a to ze šalvějí, afrikánů a jiných 
květin,“ dodává Zbyněk Koblížek, ředitel 
technických služeb. Ty také vyplely rozárium 
a zatravnily  pásy před divadlem.

Radnice v březnu a dubnu uspořádala mezi Chomutovany anketu o možné podobě městského parku. Anketa sloužila jako podklad 

pro tvorbu projektu na jeho obnovu a žádosti o fi nanční prostředky z řady dotačních titulů. „Velice nás překvapil zájem obyvatel 

města. Své odpovědi poslaly více než čtyři stovky lidí. Je vidět, že se o park lidé velice zajímají a chtějí v něm trávit volný čas,“ řekl 

náměstek primátora Martin Klouda. To také potvrdily výsledky. Pětatřicet procent respondentů navštíví park alespoň jednou 

týdně. Třicet procent jednou měsíčně a dokonce devět procent každý den. „Park by měl být centrem společného setkávání lidí 

a aktivního odpočinku,“ dodává Klouda.

... a možná budoucnost

Současnost...

4



Téma

Co chtějí Chomutované v parku…

• Líbilo by se mi, kdyby v nějaké části parku 

byla postavena zeď, na kterou by mohl každý 

návštěvník něco vytvořit. Takové veliké spo-

lečné umělecké dílo.

• Osobně si myslím, že park by měl mít osobu 

správce, která by se tam denně vyskytovala. 

Někoho, komu by na něm záleželo.

• Pokud by se jednalo o volnou plochu pro 

odpočinek, rozhodně bych uvítala odděle-

nou část pro rodiny s dětmi a ostatní občany.

• Není špatné, jaké to je teď. Jen je to dost 

zničené. Do zadní části parku ani nechodím, 

tam mi to přijde opravdu nebezpečné. Fon-

tánky, co máte na projektech, nejsou vůbec 

špatné a chybí nějaké ty akce.

• Více košů, a to i pro pejskaře, lepší chodní-

ky, více laviček v dobrém stavu, více světel.

• V Itálii jsme viděli v parku jezírko se zákoutími 

s vodním ptactvem překlenuté můstky. Celé to 

bylo ohrazeno nízkým plůtkem a uvnitř protká-

no cestičkami. Myslím, že by to bylo něco, pro 

co by spoustě lidí stálo za to park navštívit.

• Veškeré aktivity, které přitáhnou život – 

mladé rodiny s dětmi, důchodce, mládež. 

Lidé budou brát návštěvu parku jako samo-

zřejmost, stejně jako návštěvu obchodních 

center.

• In-line dráhu. Rovná plocha v centru města 

pro děti, kde si mohou bezpečně zajezdit na 

kole a na bruslích, opravdu není.

• Co takhle upravit stávající bývalý vodo-

trysk a hlavně to zařízení nenechat zchátrat 

a zničit!

• Chybí tu wi-fi .

• Po vzoru jiných evropských měst bych cestu 

po obvodu parku věnoval běžcům.

• A co místo fontány udělat jen umělý rybník, 

jako je v anglických zahradách, a půjčovat 

loďky?

• Koutek pro děti s prolézačkami a houpač-

kami, ale i volný prostor pro jiné aktivity 

i dospělých.

• Obnovit malé zoo, vybudovat horolezec-

kou stěnu.

• Myslím, že by bylo dobré obnovit prostran-

ství u bývalého vodotrysku s dlaždicovou 

hrou panák a dámou a vylepšit objekt býva-

lého bludiště.

• Opravené cesty, rekonstrukce bludiště nebo 

jeho úplné odstranění.

• Pro mě byla vždy zajímavá fontána se 

všemi kameny a cestičkami. Ta mi vždy uča-

rovala. Neškodilo by několik veřejných pítek 

čerstvé pitné vody.

• Také by se zde mohly postavit nějaké stoly 

na piknik se stříškou a opravit chodníčky tře-

ba tak, aby část byla vyhrazena pro cyklisty 

a část pro pěší. Také by se na některém pro-

stranství mohly dát kůly v rozměru volejbalo-

vého hřiště.  

• Bylo by příjemné tam mít nějakou zahradní 

restauraci, která by byla otevřená přes léto/jaro.

• Obnovit vodotrysk nebo fontánu.

• Loučka pro psy s volným výběhem (mož-

nost nechat psy na volno).

• Lanové centrum – pokud to neponičí 

stromy.

• Dát do parku staré velké letadlo a udělat 

z něj restauraci – bombardér dobré nálady.

• Vodní plocha s okrasními rybami a lekníny, 

skleníky pro nové druhy rostlin, obnovení 

terárií v altánu.

• Navrhuji obnovit park tak, aby se co nejvíce 

blížil původní skvělé podobě. Konkrétně 

obnovit nádhernou alej topolů od pomníku 

středem parku. Dále obnovit oválný růžový 

sad s lavičkami a živým plotem kolem. 

Do vodních ploch nasadit zlaté rybky.

Názory Chomutovanů na podobu parku 

jsou opravdu různorodé. Od bláznivých 

nápadů až po naprosto věcné připomín-

ky a přání. Několik jich představujeme.
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Aktuality

Jiří Roth, Kamil Sopko a Miroslav Šulc. 
Přírodovědec, malíř a lékař. Tyto tři osob-

nosti převzaly z rukou primátora Chomutova 
Jana Mareše Cenu Jiřího Popela z Lobkovic, 
která je letos udělována již posedmé v novo-
dobé historii města. Je oceněním osobností, 
které se svým konáním významně zapsaly do 
života Chomutova. „Cena je o to cennější, že 
laureáty navrhují občané města,“ připomněl 
primátor Jan Mareš.

Jako první si cenu převzal doktor Jiří Roth. Je 
všeobecně známou a dlouhodobě uznávanou 
chomutovskou osobností, býval vynikajícím 
a oblíbeným pedagogem a i po nuceném od-
chodu ze školství se dále věnoval výchově 
mládeže. Pan doktor je autorem řady publi-
kací, monografi í, ale i celostátně uznávaným 
odborníkem v přírodovědném oboru. V uply-
nulých letech byl navíc velmi aktivním členem 
školských rad základních škol, komisí a výbo-
rů zastupitelstva a rady města a kromě člen-
ství v odborných společnostech je doposud 
předsedou komise životního prostředí české 
strany Euroregionu Krušnohoří. „Velice mě 
to potěšilo. Navrhovala mě jedna z mých 
bývalých tříd. Tuším, že jsem ji učil před os-
matřiceti lety. Občas se s nimi stýkám, někdy 
vyrazíme na výlety. A oni se mi takto ‚pomsti-
li‘,“ říká s úsměvem Jiří Roth.  
Za dlouholetou pedagogickou, kulturní a spo-
lečenskou práci v oblasti školství a kultury 

získal cenu akademický malíř Kamil Sopko. 
Kromě vlastní tvorby, kde se specializuje na 
monumenty, především velkoplošné intarzie, 
plastiky z různých materiálů, ale i grafi ky, vede 
v Chomutově Malířské společenství. Věnuje se 
nezištně amatérským výtvarníkům, pro které 
je velkým vzorem a učitelem. „Za cenu jsem 
velmi rád. Potěšilo mě, že si lidé vzpomněli na 
mé působení na obou chomutovských gym-
náziích a v základní umělecké škole, a ocenili, 
že jsem vytvořil úspěšnou metodiku výuky vý-
tvarné a hudební výchovy. Tu zpětně oceňuje 
řada mých studentů v mnoha oborech, napří-
klad lékařů, protože jim zvýšila citovost a škálu 
inteligence,“ řekl Kamil Sopko.
Třetím oceněným je Miroslav Šulc, lékař, 
který již 32 let diriguje pěvecký sbor Hlahol. 
Také je zakladatelem a uměleckým vedoucím 
instrumentálně-pěveckého tělesa Loutna 
česká, které letos slaví 30 let od svého zalo-
žení. Svojí uměleckou činností se významně 
podílí na rozvoji kultury města a reprezentuje 
Chomutov s oběma tělesy nejen v Česku, ale 
i v zahraničí – v Německu, Francii, Itálii nebo 
na Slovensku. Mezi nejoblíbenější koncerty 
se řadí již několik let tradiční štědrovečer-
ní půlnoční mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
v kostele svatého Ignáce.
Dosud Cenu Jiřího Popela z Lobkovic přezva-
lo 37 osobností.

Stát daní z přidané hodnoty opět hodil 
městům klacek pod nohy. Poprvé to bylo, 

když z nich udělal plátce této daně, a nyní po-
druhé, když počínaje rokem 2012 přenáší na 
ně povinnost platit DPH za stavební fi rmy. 
Tento krok se negativně promítne do cen sta-
veb, které jsou hrazeny prostřednictvím do-
tací. Bude znamenat jejich až 20% zdražení. 
„Pokud se nic nezmění, je to nepřijatelné. Do-
tace jsme získali v době jiných pravidel a nyní 
je někdo za pochodu mění? Celý průběh fi -
nancování jsme nastavili podle původních 
pravidel a nyní se stane DPH neuznatelnými 
náklady, které budeme muset krýt z vlastního 
rozpočtu,“ zlobí se primátor Jan Mareš.
Chomutov je plátcem daně z přidané hodnoty 
již několik let. Po celou dobu na to jen doplá-

cí. Město totiž většinu svých činností provádí 
jako výkon veřejné správy a nemá nárok na 
uplatnění odpočetu DPH. „Daň prostě od-
vádíme do státního rozpočtu a nemáme mož-
nost si téměř nic odečíst,“ upřesňuje ekonom 
města Jan Mareš. Některá města tento tlak již 
dokonce vzdala. Aby ušetřila náklady na ad-
ministrativu, odpočty si nenárokují.
K takto neutěšené situaci stát ještě přidává 
parametr, kdy investor bude platit DPH za 
stavebníky. To však znamená, jak jsme se již 
zmínili, že DPH se stane neuznatelným výda-
jem u investičních akcí, které jsou podpořeny 
z dotací. Tímto vzniká vážný problém v tom, 
že radnice jako příjemce dotace prokazuje čer-
pání uznatelných nákladů došlými fakturami 
od dodavatele. Důvodem prý jsou podvody 

stavebních fi rem, které se okolo odvodů DPH 
dějí. „Města, potažmo jejich občané, nemohou 
trpět za to, že stát není schopen si ohlídat řád-
né odvody DPH,“ dodává primátor Mareš.
„Budeme muset přijmout alespoň jednoho 
pracovníka, jeho mzdu nám však stát také 
neproplatí,“ doplňuje ekonom Mareš tyto ne-
gativní dopady na rozpočty měst způsobené 
náročností administrativy spojené s novelou 
zákona o DPH a zvýšením sazeb. Ještě horší 
však jsou dopady postupného růstu sazeb, ty 
pocítí město ve výdajové stránce rozpočtu.  
„Tyto vícenáklady budeme muset promítnout 
i do výdajů příspěvkových organizací napo-
jených na rozpočet města,“ říká ekonom. Ty-
pickým příkladem je nárůst DPH u potravin 
v jídelně městského ústavu sociálních služeb.

Přírodovědce, malíře a lékaře ocenili 
Chomutované Cenou Jiřího Popela

Města budou zřejmě za stavební fi rmy platit daň

Hned tři ulice byly v Chomutově zjed-
nosměrněny. Změna platí od prvního 
červencového dne. „Řidiči by si měli na 
novou dopravní situaci dávat pozor, aby 
nedošlo k nehodě,“ upozorňuje Martin 
Kovácz z odboru rozvoje, investic a ma-
jetku města.
První jednosměrka vznikne v části Do-
stojevského ulice, konkrétně v úseku od 
ulice Politických vězňů po Přemyslovu 
ulici. Zjednosměrnění napomůže zvýše-
ní bezpečnosti, především pak v ranních 
a odpoledních hodinách, kdy rodiče vy-
zvedávají děti ze školky.
Další jednosměrkou je celá délka Mozar-
tovy ulice. Třetí pak Jiráskova ulice v úse-
ku od Luny (Šafaříkovy ulice) po Husovu 
ulici. „V komisi se podrobně touto pro-
blematikou zabýváme a po konzultaci 
s dopravním inženýrem jsme doporučili 
tato řešení. Průjezd některými ulicemi je 
velmi komplikovaný a mnohde stojí vozi-
dla v rozporu se zákonem a pro nedosta-
tek místa tak, že se nemohou protijedou-
cí řidiči bezpečně vyhnout,“ řekl Jaroslav 
Komínek, předseda dopravní komise.
Všechny tři jednosměrky přispějí ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
a bezproblémovému průjezdu jednotek 
integrovaného záchranného systému 
a obslužných vozidel.

Řidiči, pozor, přibyly 
jednosměrky

Ak. malíř Kamil Sopko se 
podepisuje do pamětní 

knihy

Jiří Roth
přebírá cenu z ru-

kou primátora 
Jana Mareše
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Aktuality

Chomutovská radnice je 
stále nekompromisní 

vůči dlužníkům. Exekuce neustá-
vají. „Dlužníci si musí uvědomit, 
že je normální platit za pokuty, 
když něco ukradnou v obchodě 
nebo když vyřvávají v noci na celé 
město,“ říká primátor Jan Mareš.  
Při exekucích jsou nejcitelnější-
mi tresty zabavení televizí, DVD 
přehrávačů a počítačů. Tedy vše-
ho, co nepřizpůsobivým poskytu-
je zábavu. Proto se v další  dražbě 
zabavených věcí objevilo těchto 
předmětů nejvíce.
Během dražby se prodalo šedesát 
předmětů, čímž radnice na zaplacení dluhů 
získala přes třicet tisíc korun. Mezi další za-
bavenou elektronikou byly také set-top-boxy, 
domácí antény, playstationy a jiné hry  a hu-
dební soupravy. „Mezi kuriozity patřily šavle, 
plynová pistole či socha budhy,“ říká ekonom 
města Jan Mareš. Do dražby putovaly také 
automatické pračky, auta, jízdní kola a knihy. 
Několik předmětů museli exekutoři z draž-

by předčasně stáhnout. „Dlužníci si je na 
poslední chvíli vyplatili,“ dodává Mareš. Je 
vidět, že řada dlužníků když chce, tak na pla-
cení dluhu peníze má, ale neplatí je, protože 
si myslí, že se jim exekuce vyhne. „To je ne-
smysl. Město nevymáhá jen vlastními silami, 
ale najímá si soukromé exekutory a řadu pří-
padů mají na starosti soudní vykonavatelé,“ 
upřesňuje primátor Mareš.

Koza Róza se již podruhé přesunula do 
Bezručova údolí, tentokrát tam s rodi-

nami vyrazila na kole. V Bezručově údolí se 
konal cyklovýlet, kterým rodiny uvítaly léto. 
I přes chladnější počasí vytvořili Chomuto-
vané pořádný peloton. „Sedmé akce rodin-
ného zápolení se zúčastnilo devadesát jedna 
rodin,“ prozradila jedna z organizátorek Zu-
zana Šťastná.
Zápolící rodiny se sjely předminulou sobotu 
k zahradě Základní školy Akademika Heyrov-
ského, kde byl pro zábavu i poučení připraven 
kromě registračního stánku i stánek městské 
policie. Tam si děti mohly osvěžit základ-
ní pravidla bezpečnosti silničního provozu. 
„Kontrolujeme, zda děti mají cyklistickou 
helmu, aby vůbec mohly vyjet na kole. A pak si 

mohou vyzkoušet několik úkolů či malý test, 
a získat tak průkaz cyklisty,“ prozradila pre-
ventistka městské policie Petra Hanzlíková. 
Městská policie následně doprovázela pe-
loton na celé trase od 12. ZŠ až k Prvnímu 
mlýnu, kde bylo pro cyklisty připraveno drob-
né občerstvení v podobě buřtů a táboráku, 
u kterého si mohli všichni v klidu posedět 
a vydechnout po sportovním výkonu. „Tro-
chu jsem se toho bála, ale jelo se mi dobře,“ 
prozradila soutěžící Lucie Šifaldová, která 
poprvé vyrazila na cyklistickou túru s vypůj-
čeným přívěsným vozíkem pro děti. Spokoje-
nost nechyběla ani rodině Klimentových, za 
kterou na sedmou akci Rodinného zápolení 
dorazili vnuk, tatínek a dědeček. „Nám se jelo 
moc dobře. Bylo to perfektní,“ prohlásil Josef 

Kliment, nejstarší z rodiny.
Cyklovýlet byl plný příjemných zážitků, a tak 
se v literární a výtvarné soutěži kozy Rózy ur-
čitě objeví mnoho hezkých obrázků a povídek 
s tematikou tohoto výletu. Další akce Ro-
dinného zápolení už bude prázdninová, 16. 
července se uskuteční dobrodružná výprava 
O perlu Kamencového jezera.

Jak sestavit  rodinný rozpočet, jak se od-
povědně zadlužit či řídit se pravidlem  

podepsat můžeš, přečíst musíš. To byly 
poznatky, které získali Romové v rámci 
projektu Abeceda rodinných financí, kte-
rý pořádala  Rada Romů města Chomuto-
va a firma CSR consult, s.r.o., Praha. Tyto 
přednášky se konaly přímo v lokalitě Du-
kelská, v prostorách, které poskytla Cho-
mutovská bytová, a.s. Tento projekt přiblí-
žil finanční vzdělání sociálně slabým, kteří 

často padají do dluhové pasti.
Finanční vzdělávání pod hlavičkou projektu 
Abeceda rodinných financí mělo podtitulek 
Chci vědět. Největší diskuse se podle firmy 
CSR consult rozpoutala při nastavování ro-
dinného rozpočtu. „V Chomutově účastníci 
aktivně diskutovali o možnosti odkládat fi-
nanční prostředky ze sociálních dávek. Pře-
dem ohlášená délka vzdělávání se nakonec 
protáhla téměř o hodinu,“ lze se dočíst na 
webu projektu.

Největším trestem pro dlužníky je 
zabavení zábavní elektroniky

Koza Róza vyjela vstříc létu

Romové se učili odpovědně hospodařit

V prvním čtvrtletí letošního roku Cho-
mutov hospodařil s přebytkem ve výši 
51 milionů korun.  Schválený rozpočet 
je ve výši 2 miliardy 120 milionů korun.
V průběhu prvních tří měsíců se kasa  
města naplnila téměř podle předpokla-
dů. Příjmy byly naplněny ve výši 347 
milionů korun, což je 24,5 % rozpoč-
tu. Nižší než předpokládané však byly 
daňové příjmy, které oproti roku 2010 
klesly. Vyšší jsou naopak nedaňové pří-
jmy, především příjmy z pokut a míst-
ních poplatků. 
Naopak z kasy vyteklo 296 milionů ko-
run, což je 18,5 % rozpočtu. Vyšší částku 
než ve stejném období loňského roku vy-
platil magistrát na sociálních dávkách.
V prvním čtvrtletí prozatím nebyly fi -
nancovány připravené investiční akce, 
na které je rozpočet města připraven.  
„Hospodaření v prvním čtvrtletí tak po-
tvrzuje dlouhodobě zdravou ekonomiku 
města, která je oceněna příznivým ratin-
gem, který zaručuje, že město je schop-
né dostát všem svým závazkům,“ říká 
ekonom města Jan Mareš.

Na chomutovských sídlištích začnou 
v červenci plánované stavební práce. 
V rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města – Sídliště, místo pro život se na 
Březenecké a Kamenné začne stavět 
nový chodník k zooparku. Na sídlištích 
Kamenná, Zahradní a Písečná budou ně-
které chodníky opraveny, vzniknou nové, 
přibudou nová parkovací místa. Stavební 
ruch by měl utichnout do poloviny září.

Hospodaření města 
je v přebytku

Na sídlištích začnou 
stavební práce

Zájemci o dražbu si prohlížejí 
zabavené věci
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Rozhovor

Partnerství Chomutova míří především na sever
Město Chomutov rozvíjí partnerství s řa-

dou měst v Evropě. Od roku 2005 spolu-

pracuje s italským městem Arenzanem, 

začíná se rozvíjet spolupráce se sloven-

skou Trnavou. Samozřejmě nejvíce ak-

tivní je partnerství s našimi severními 

sousedy. Chomutov udržuje vzájemné 

vztahy s městy Lauda-Königshofen, Ber-

nburg a Annaberg-Buchholz. A právě 

tato dvě města v poslední dnech navští-

vili zástupci vedení města.

S Annabergem-Buchholzem si 
pomáháme v řadě projektů 
Jan Mareš, primátor

Co obě města spojuje?
Evropská unie, silnice v krásné krajině Kruš-
nohoří, nákupní centra a podobné záležitos-
ti. Ale to jistě není ta správná odpověď, kam 
otázka směřovala. Jde především i o spolu-
práci na úrovni výměny zkušeností, projektů, 
sportovních a kulturních aktivit atd. Ano, to 
jsou právě ony spojnice, které tvoří propo-
jení našich měst. Jsem osobně rád, že mohu 
pokračovat v nastavené spolupráci a přinášet 
další přidanou hodnotu spokojenému žití 
v našich městech.

Jak se vyvíjela spolupráce s Annabergem?
U podpisu partnerské smlouvy jsem před dva-
nácti lety nebyl. Pamatuji si ještě na sedmde-
sátá léta minulého století, kdy jsem Annaberg 
několikrát navštívil v rámci školních akcí. 
Proto jsem rád, že je smlouva uzavřena a její 
obsah není jen na papíře, ale v reálném životě. 
To potvrdil i slavnostní podpis pokračovací 
smlouvy v Annabergu u příležitosti desetile-
tého výročí spolupráce. Během této doby se 
uskutečnila řada projektů, které by bez vzá-
jemné podpory nevznikly. Mezi velmi známé 
patří Ledové vánoce v roce 2006, expozice 
v městské věži, výstavba první etapy cyklos-
tezky do Bezručova údolí nebo obnova parku 
u soudu. Obě města spolu mnohokrát vystu-
povala při realizaci projektů ať už z programu 
Interreg III v minulých letech nebo programu 
příhraniční spolupráce Cíl 3 v současnosti. 
Když mluvím o těchto programech, nazna-
čuji tím vlastně, že díky dobré spolupráci si 
obě města společně otevírají cestu k dotacím 
z EU. Chomutovu se takto podařilo získat již 
deset milionů korun.

Jaké nejbližší akce se v rámci spolupráce 
uskuteční?
Bezprostředně nás v tomto týdnu v Annaber-
gu-Buchholzi čeká Fórum cestovního ruchu 
Společně dokážeme víc, kde se sejdou zástup-
ci obou měst zabývající se cestovním ruchem 
a propagací obou měst. Otevřeli jsme také 
možnosti společného kalendáře akcí obou 

měst. Mezi ně bezpochyby patří potvrzení 
účasti města Annaberg-Buchholz na setkání 
hornických měst v dubnu 2012 v Chomutově. 
Současně pilně spolupracují městské organi-
zace, například nyní vrcholí výtvarná soutěž 
žáčků mateřských škol, která bude v blízké 
době vyhodnocena.  

Jaké jsou vize vzájemné spolupráce?
Lze uvést, že se pohybujeme ve dvou rovi-
nách. První tvoří výměna informací a zkuše-
ností ze života obou měst týkajících se proble-
matiky státní správy a samosprávy a druhou 
pak spolupráce na konkrétních projektech 
příhraničních aktivit. Až se bude v roce 2019 
vršit druhá dekáda vzájemné spolupráce mezi 
městy, těšíme se na společné setkání s anna-
berskými partnery, na kterém  bude tentokrát 
naše město v roli hostitelů.

Veslaře z Bernburgu 
zveme na závody 
dračích lodí 
Jan Řehák, náměstek 
primátora

Co společného má Chomutov a Bernburg?
Obě města spojuje především historie a oso-
ba stavitele Andrease Güntera, který v Cho-
mutově stavěl starobylou radnici a v Ber-
nburgu renesanční zámek. A právě toto 
propojení bylo prvotní myšlenkou vzájemné 
spolupráce.

Kdy spolupráce začala?
Zhruba před patnácti lety. V Bernburgu exis-
tuje výbor pro partnerství, který nás na zákla-
dě propojení s historickou postavou stavitele 
oslovil. Poté se rozvinula dlouhodobá spolu-
práce, jež spočívala především v setkávání lidí 
se zájmem o historii. Zatím poslední návštěva 
se uskutečnila zhruba před dvěma lety, kdy si 
Bernburští prohlédli naše historické centrum 
a především muzeum a radnici. Aktivní jsou 
také krajané žijící v Bernburgu. Určitým pro-

blémem je vzdálenost mezi oběma městy, ces-
ta autem trvá čtyři hodiny.

Partnerské město jste nedávno navštívil, jaký 
je Bernburg?
Je to malebné město s krásným historickým 
centrem, kterému vévodí zámek, a protékají-
cí řekou Saale. Jeho osud je trochu podobný 
Chomutovu. Jeho největším problémem je, že 
z něho odcházeli mladí lidé. Novému vedení 
města se nyní daří tento trend omezit. Co mu-
sím vyzdvihnout, je to, že si přátelství velmi 
váží. Je to třeba vidět při příjezdu do města, 
kdy uvítací cedule informuje, že Chomutov 
a další tři města jsou těmi partnerskými. Do-
konce má Bernburg i Chomutovskou ulici. Ve 
městě je speciální restaurace, která vaří jídla 
z partnerských měst. Slíbil jsem, že jim pošlu 
recept z naší soutěže o tradiční chomutovskou 
specialitu, která probíhá v rámci farmářských 
trhů. Město jsem navštívil v rámci oslav 1050. 
výročí od založení, což dokládá dlouhodobou 
historii města.

Co vás v Bernburgu překvapilo?
Když pominu krásné historické centrum, pře-
kvapilo mě hlubinné dobývání soli. Nedaleko 
města je obrovské ložisko soli. Mimochodem 
i sůl, která se sype na naše silnice, pochází 
z Bernburgu. Důl je obrovským podzemním 
komplexem, který sahá do hloubky jedno-
ho kilometru a jsou v něm až tříkilometrové 
chodby. Zajímavostí je plná automatizace 
těžby. V celém dole pracuje 28 lidí.

Jak se bude rozvíjet dále spolupráce mezi obě-
ma městy?
Těch oblastí je několik, například sport. Zá-
stupce Bernburgu, kteří mají vynikající oddíl 
veslařů, pozvu na závody dračích lodí. V Bern-
burgu je malý lesopark. Ve srovnání s naším 
je opravdu malinkatý, ale i zde se může roz-
víjet spolupráce. Další možností je školství. 
Mají obdobné složení škol, tedy základní ško-
ly, gymnázium, vysokou a uměleckou školu.

Primátor Jan Mareš provází primátorku Annabergu- Bocholze 
Barbaru Klepsch (druhá zprava) při její únorové návštěvě. 
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POKRAČUJEME 3. 7. (6–13 hod.)

mob.: 724 009 081, tel.: 474 652 222

CELOROČNĚ    |    MÁLKOV U CHOMUTOVA    |    směr KV – 3 km od CV

Pronajmu 
krásné prostory 
(63 m2) s výlohou 
v Chomutově 
v blízkosti 
náměstí.
Cena dohodou.

tel.: 602 229 850
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Chomutovskou premi-
éru komedie podle 

divadelní hry Ivana Krause 
uvedlo divadlo Nahoď, které 
chytrými dialogy i dobře mí-
řenými vtipy pobavilo všech-
ny v publiku. Nejnovější hra 
divadelního spolku pod vede-
ním Ladji Dlouhého se jme-
nuje Nevěra a už sám název 
napovídá, že se věnuje hlavně 
předivu mezilidských vztahů.
Základní dějová linie tak není 
publiku neznámá. Hlavní hr-
dinka Nevěry se chce pomstít 
svému záletnému manželo-
vi a rozhodne se vyléčit jej jeho medicínou. 
„Dáma si najde milence, ke kterému ovšem 
nemá žádný citový vztah, a odjíždí do penzi-
onku za Prahou, kde tráví víkendy její nevěr-
ný manžel s milenkou,“ načrtl děj hry režisér 
divadla Nahoď Ladja Dlouhý. Přítomnost 
dvou mileneckých párů na jednom místě dává 
vzniknout nejrůznějším absurdním situacím, 
které donutí zúčastněné odhalit svou pravou 
tvář a rozesmějí publikum.
Ač původní Krausova hra vyprávěla příběh 
lidí zralého věku, neměli mladí herci školního 
divadla Nahoď žádný problém role přijmout. 
„Já jsem hru lehce upravil, abych ji přiblížil 
hercům i publiku. Pozměnil jsem některé dia-
logy či vtipy,“ prozradil Dlouhý, který se smí-
chem podotkl, že i dospělí lidé se kvůli lásce 
a žárlivosti často mění v neposedné puberťá-

ky, a tak role nebyly jejich aktérům zcela cizí.
Divadlo Nahoď uvedlo hru Nevěra poprvé 
v Kadani a herci čekali na okamžik, kdy ji před-
staví i na chomutovském jevišti. „I když jsme 
před chomutovskou premiérou museli hledat 
hned dvě alternace, jsem velice spokojený,“ 
pochválil svůj ansábl Dlouhý, podle kterého 
Nevěru zkoušeli půl roku. „Až mě překvapilo, 
nakolik toto téma všechny zaujalo a jak pečli-
vě se věnovali zkouškám,“ dodal Dlouhý.
Hrou Nevěra se divadlo Nahoď vrátilo ke ko-
mediálnímu žánru, který opustilo při předpo-
sledním nastudovaném kusu, tragédii Jako 
den a noc. „Jsme divadlo, které staví svůj 
repertoár především na komediích. Ovšem 
mám teď naplánované ještě dvě vážné diva-
delní hry, protože je nutné herce připravit i na 
náročnější role,“ uzavřel Dlouhý.

Jak se pomstít za nevěru, 
poradilo divadlo Nahoď

www.echomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

pošlete SMS ve tvaru

INFO KONCERT

na íslo 736 370 017vždy v obraze…
Bu te s námi

další p íkazy
INFO KULTURA 
INFO KINO
INFO DIVADLO

INFO SPORT
INFO HOKEJ
INFO LYZOVANI

inzerce

Výstava nabízí skutečně originální po-
hled na recyklaci odpadních materiálů. 
Tentokrát jsou z nepotřebných věcí, jež 
by jinak skončily v popelnici, vytvořeny 
nejrůznější znaky měst a obcí. Putovní 
výstava bude otevřena v Rytířském sále 
starobylé radnice od prvního července do 
konce srpna.

Galerie Špejchar ve spolupráci s Gale-
rií La Femme uvedla výstavu s názvem 
Obrazy z cest a domácí úkoly podruhé, 
která návštěvníkům nabízí průřez tvor-
bou předních českých umělců. „Věřím, 
že různorodost výstavy návštěvníky 
osloví,“ vyslovila přání Marie Hipská, 
vedoucí Galerie Špejchar, když dozněly 
hlasy sboru Vox Cantabilis, který se vrátil 
z úspěšného festivalu v Krakově. 
Prvním tematickým celkem výstavy 
jsou „domácí úkoly“, které galerista La 
Femme Miroslav Lipina zadává svým 
dvorním výtvarníkům již od roku 2003. 
„Prozatím poslední sedmnáctý domácí 
úkol měl téma Žena a architektura,“ uve-
dl výstavu Lipina. Druhou částí výstavy 
jsou obrazy inspirované návštěvou Ekvá-
doru a Galapág. Ve Špejcharu tak můžete 
vidět plátna Borise Jirků, Daniela Krejbi-
cha nebo Tomáše Hřivnáče.

Znaky měst a obcí 
z odpadových materiálů

Galerie La Femme 
znovu ve Špejcharu

Inzerujte 
v Chomutovských novinách

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
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Sport

Blížíme se k závěru – na stránce www.
tigerclub.cz můžete dát svůj hlas jedné 

z našich bojovnic s kily a tím jí pomoci k celo-
ročnímu členství v Tiger Relax Clubu zdarma.

Monika Bělohlávková
Paní Monika je před koncem soutěže a zatím 
je spokojená se svým výsledkem: „Už vidím, 
jak jsou mi velké kalhoty,“ říká. Již zažívá prv-
ní krizi v dodržování jídelníčku, svěřila se 
nám, že si o víkendu dopřála ovocné knedlíky. 
Zároveň na ni doléhá také rozhodování, jestli 
jít cvičit, nebo ne, ale vždy nakonec jde a pak 
je ráda. V posilovně se často neshodne s tre-
nérem v počtu opakování, zdá se jí, že trenér 
přidává, ale vždy se u toho usmívá. Okolí paní 
Moniku povzbuzuje, jak manžel, kamarádky, 
tak i děti, které jí ujídají müsli.

Romana Vaňková
Jídelníček se paní Romana snaží dodržovat, 
jak to jen jde, jídlo si vaří sama a do práce si 
nosí připravené jídlo v krabičkách. Jednou si 

však dala, jak říká, „pěkný čokoládový dor-
tík“, další neřestí jsou pro ni mandle. Rodina 
ji podporuje, hlavně manžel, který ji povzbu-
zuje také tím, že jí stejné jídlo jako ona. Bě-
hem cvičení paní Romanu začalo bolet rame-
no, tak jsme raději cvičení v posilovně omezili 
a více se věnovali běhacímu pásu a cvičení na 
dalších aerobních strojích. Sama říká, že jí 
cvičení už teď chybí, a těší se, až si bude moci 
znovu pořádně zacvičit.

Tereza Maršíková
K samotnému tré-
ninku, který byl Tere-
ze sestaven na míru, 
dodává: „Moc mě ten 
trénink baví, ale cvi-
čení nohou je síla. Při 
něm mám téměř slzy 
v očích...“ Tereza cho-
dí cvičit třikrát týdně. 
Častější trénink jí bo-
hužel nedovolí její 

pracovní povinnosti a také péče o domácnost 
a rodinu. Na jídelníček si však zvykla tak, že 
se tělo samo hlásí o další přísun živin, dodá-
vá Tereza s úsměvem. „Protože nejím moc 
maso, tak mi trenér naordinoval vysoce pro-
teinový nápoj a tím se vyřešil můj nízký pří-
jem bílkovin.“ Nejvíce Terezu těší, že si lidé 
v okolí všímají, jak se jí mění postava.

Ivana Merhoutová
K cvičebnímu programu, který byl paní Ivaně 
před necelým týdnem obměněn, dodává: „Ten 
nový trénink je neskutečně náročný, ale děsně 
mě baví!“. Paní Ivana chodí cvičit 4krát týdně 
a navštěvuje jak Tiger Club, tak i Tiger Studio 
a určitě i klienti Tigeru nám musí dát za prav-
du, že se paní Ivana snaží jít za svým snem ze 
všech sil. Také přátelé a známí paní Ivany za-
čínají pozorovat změny na její postavě, které s 
sebou přináší pravidelný trénink a hlavně vy-
vážený jídelníček. Obdivují ji, že se pustila do 
mediální kampaně v cestě za krásnou posta-
vou a drží jí pěstičky pro štěstí.

Boj s nadváhou jde do fi nále, kalhoty začaly padat

Dobrá věc se podařila, to si mohou říci 
organizátoři předlouhého fl orbalové-

ho turnaje. Nejenže skutečně stanovili nový 
český rekord, ale zároveň v dobrovolné sbírce 
návštěvníci i sami fl orbalisté sesbírali téměř 
šestnáct tisíc korun jako příspěvek na koupi 
vozíku pro handicapovaného fl orbalistu. Do 
akce se zapojilo jednatřicet týmů, dvě stě dva-
cet hráčů a hráček, kteří vstřelili dohromady 
neuvěřitelných šest set dvacet pět branek. 
„Hrát přišli žáci ze základních škol i všechna 
mužstva z fl orbalového klubu FbC 98 a samo-
zřejmě i týmy, které složila veřejnost,“ načrtl 
účast Milan Märc, ředitel Domečku, který byl 
spolupořadatelem akce.
V pátek 17. června v osm hodin ráno proti 
sobě ve sportovní hale nastoupily první dva 
týmy a odstartovaly fl orbalový maraton. Kaž-
dou hodinu až do večera následujícího dne 
začínal nový zápas. „Účelem turnaje bylo sta-
novení nového českého rekordu v počtu utká-
ní odehraných během třiceti šest hodin. Dru-
hým, určitě důležitějším posláním akce byla 
charitativní sbírka na nákup speciálního in-
validního vozíku pro handicapovaného fl or-
balistu Jana Hamáka, původem z Chomuto-
va,“ vysvětlil Martin Bocian, z fl orbalového 
klubu FbC 98.
Nejlevnější invalidní vozíček, který Jan Ha-
mák potřebuje, totiž stojí více než padesát pět 
tisíc korun. Od obvyklého vozíku se liší hned 
v několika směrech. „Především jsou rozdíl-
ně uchycená kola, protože u sportovního vo-
zíčku jsou přidělána šikmo do tvaru písmene 
A, což zaručuje vyšší stabilitu. Navíc je vozí-

ček vybaven speciálními malými kolečky, kte-
rá by jej měla ještě více stabilizovat,“ vysvět-
luje vozíčkář Hamák.
Šestatřicet hodin hry znamenalo pro mno-
hé také šestatřicet hodin téměř beze spán-
ku. „V noci to tady připomínalo kočovné le-
žení,“ smál se Märc. Po pětatřiceti hodinách 
nastoupily k exhibičnímu utkání poslední dva 
týmy handicapovaných fl orbalistů z Mostu 
a mužstva Meteor Plzeň, v němž se předsta-
vil i Hamák.
Po tomto posledním zápase, který vyhrál pl-
zeňský tým 7 : 4, mohl komisař agentury 
Dobrý den potvrdit, že rekord se povedl. Or-
ganizátoři následně spočítali peníze z kasič-
ky, do níž všichni během uplynulých šestatři-
ceti hodin přispívali. I díky pětikorunovému 
příspěvku fl orbalového klubu FbC 98 za kaž-
dý vstřelený gól se sesbíralo 15 763 korun.

Florbalový rekord byl vytvořen,
vybralo se šestnáct tisíc korun

Jubilejní pohár kořistí 
Havlína s Lukšíkem

Závěrečnými duely play-off vyvrcholila 
Liga neregistrovaných hráčů v kuželkách, 
kterou pro veřejnost už deset let pořádají 
ve své herně kuželkáři VTŽ Chomutov. 
Protože ze soutěže odstoupili mistři čtyř 
posledních ročníků Jaroslav Šulta a Jaro-
slava Fojtíková, otevřela se šance na ví-
tězství dalším dvojicím. Ve fi nále se proti 
sobě postavili Václav Havlín a Petr Luk-
šík, kteří o pět kuželek zdolali Františka 
a Janu Svobodovy, a Jan Vecko a Zdeněk 
Hanuš, kteří přes Mášu Královcovou 
a Tomáše Trávníčka přešli ještě těsnějším 
rozdílem pouhých tří kuželek. Pro vítěze 
základní části Královcovou a Trávníčka 
byl částečnou satisfakcí zápas o bronz, 
v němž porazili překvapení sezony man-
žele Svobodovy. Souboj o zlato byl oprav-
dovým vyvrcholením sezony. Všichni čty-
ři hráči podali výborné výkony, nicméně 
Václav Havlín (na snímku vlevo) a Petr 
Lukšík si od první dráhy vybudovali ná-
skok, který se jim až do úplného závěru 
podařilo udržet a po výsledku 479:461 
se mohli radovat z celkového prvenství. 
Kvalitu vyřazovacích bojů dokumentuje 
i fakt, že sedm z osmi náhozů večera pře-
konalo hranici 440 kuželek. 

Jan Hamák
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Bezpečnost a doprava

Zastupitelé dostali na stůl vý-
roční zprávu městské policie, 

kterou schválili bez připomínek. 
Loňský rok byl pro městskou poli-
cii, která se mimo jiné přestěhova-
la z centra města na sídliště Březe-
necká,  plný změn. Jaké byly a jak 
se vydařily, jsme se zeptali ředitele 
městské policie Víta Šulce.

Co bylo prioritou loňského roku?
Prioritou je veřejný pořádek, a to na úkor do-
pravy. Toto zaměření vyplynulo i z ankety 
mezi občany města. Jednoznačně musí být 
všem výtržníkům jasné, že budou potrestáni. 
Proto přestupky jako rušení nočního klidu, 
ničení laviček či odpadkových košů, znečiš-
ťování domů a obtěžování slušných občanů 
budou strážníci řešit přednostně. Přestup-
ky v dopravě budou řešeny vždy s přihlédnu-
tím k okolnostem, zejména pak k nedostatku 
parkovacích míst.  V této oblasti budeme ře-
šit především přestupky, kterými je ohrožena 
bezpečnost dětí,  dopravní obslužnost  nebo 
dosah vozidel záchranných složek.

 Jak se toto opatření projevilo v praxi?
Strážníci byli seznámeni s výsledkem anke-
ty mezi občany a byli poučeni ve smyslu zvý-
šeného zaměření na veřejný pořádek a v cit-
livém přístupu k dopravním přestupkům 
v lokalitách s nedostatkem parkovacích míst.  
Samozřejmě, že se to projevilo na výslednos-
ti. Vloni narostl počet řešených událostí ve ve-
řejném pořádku o 60 procent.

Jaké systémové změny jste vloni provedl a co 
přinesly?
Velitele směn jsme poslali do ulic. Předtím 
se více věnovali administrativě. Nyní koor-
dinují práci ostatních strážníků přímo v teré-

nu, kontrolují problémové lokality 
a na základě konkrétních  poznat-
ků zadávají úkoly pro výkon služ-
by. V letošním roce byl systém 
velitelů směn rozšířen o územní 
odpovědnost, kdy každému velite-
li jsou přiřazeny dva úseky města, 
ve kterých zodpovídá za stav veřej-
ného pořádku, komunikuje s obča-

ny a provádí další činnosti k zajištění veřejné-
ho pořádku. Abychom ubrali administrativu 
strážníkům, vyčlenili jsme dva strážníky, kteří 
prověřují pobyty, doručují úřední poštu, pro-
věřují podněty občanů. Tímto krokem jsme 
odlehčili strážníkům v přímém výkonu, kte-
ří se již nemusí těmito činnostmi zabývat na 
úkor dohledu nad veřejným pořádkem. Stráž-
níci vloni  doručili 877 písemností a prově-
řovali pobyt 202 osob. Nyní toto nemusí dě-
lat hlídky v terénu. S nadsázkou můžu říci, že 
všechno, co má ruce a nohy, jsme poslali hlí-
dat veřejný pořádek ve městě.

Jaké úspěchy městská policie zaznamenala 
vloni?
O úspěších se těžko hovoří. Řešili jsme na 
šestnáct tisíc událostí, a to nepočítám nejrůz-
nější kontroly, asistence a podobné záležitos-
ti. Která z nich je úspěchem? Zadrželi jsme 
skoro osmdesát pachatelů na místě trestné-
ho činu a jedenáct osob v celostátním pátrání. 
Více než dvěstěkrát jsme pomáhali záchranné 
službě při ošetření zraněných či nemocných.  
Odchytili jsme 189 toulavých psů.  Vloni jsme 
také  zjistili 813 vozidel, která neprocházela 
v databázi České kanceláře pojistitelů, a maji-
tele těchto vozidel předali ke správnímu říze-
ní. Tím chráníme zodpovědné řidiče před ško-
dou, kterou by jim způsobil nepojištěný řidič. 
Pro nás je ale největší úspěch poděkování lidí 
za práci strážníků na setkáních s občany.

Šulc: Co má ruce a nohy, musí do výkonu, 
strážníkům jsme ubrali administrativu

Do parkovišť a chodníků 
jde přes dvacet milionů
Kromě velkých investic do obou integro-
vaných plánů rozvoje města Areál býva-
lých kasáren a Sídliště, místo pro život,  
radnice nezapomíná na běžné investice. 
Ty směřují především do oblasti dopra-
vy a chodníků. „Do obnovy investujeme 
přes jedenadvacet milionů korun,“ říká 
primátor Jan Mareš. 
Obyvatelé Kozinovy ulice se dočkají její 
rekonstrukce. „Tím se propojí s okol-
ními opravenými ulicemi,“ říká Lenka 
Petříková z odboru rozvoje, investic 
a majetku města. V ulici vzniknou dvě 
parkovací místa. Obyvatelé si museli na 
rekonstrukci počkat, dokud vodárny ne-
provedly  rekonstrukci kanalizace. 
Nová parkoviště vzniknou v ulici 17. lis-
topadu za blokem v Dřínovské ulici, u ta-
neční školy Stardance, v ulici Březenecká 
a první část parkoviště v Kamenné ulici. 
„Nová parkovací místa vzniknou v Cih-
lářské ulici. Řidiči budou mít k dispozi-
ci 51 nových míst v šikmém stání, která 
vzniknou rozšířením do zeleně,“ dodává 
Petříková. Celkově v rámci těchto inves-
tic přibude přes 250 parkovacích míst.
Město obnoví chodníky v sídlišti u Vod-
ních staveb. „Jedná se o pokračování 
regenerace, vloni se v sídlišti postavilo 
hřiště a předtím parkoviště. Chodníky 
zde chybí, často vznikají kolizní situace 
mezi chodci a automobily. Některé chod-
níky vzniknou na cestách, které  si lidé 
vyšlapali,“ upřesňuje Petr Svoboda ze 
stejného odboru magistrátu.

Uzavření náměstí
V souvislosti s oslavami pátého výročí statutárního 
města Chomutova bude od 28. června do 3. čer-

vence částečně omezena doprava a zákaz parkování 
v centru města. Po tuto dobu bude průjezdná ulice 

Jakoubka ze Stříbra v dolní části do ulice Táboritská. 
V den konání akce ve středu 29. června  bude náměs-

tí 1. máje od 14 do 23 hodin zcela uzavřeno,
a to včetně parkoviště v ulici Chelčického. 

Přihláška do soutěže Za ještě krásnější Chomutov
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte):

1. Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů 
viditelná z veřejných ploch města)

2. Nejhezčí výzdoba domu (do této kategorie patří květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

3. Nejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či květinová výzdoba okolí domu,  předzahrádek 
nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města)

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je umístěn předmět  soutěže:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději 30. 9. 2011 na adresu: Statutární město Chomutov - ORIaMM,
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže Za ještě krásnější Chomutov.
Podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Kontejnery po celém městě nově nesou 
samolepky. Občané na nich najdou kon-
taktní informace na technické služby. 
„Občané se tak mohou dovolat na dis-
pečink a nahlásit například přeplněný 
kontejner,“ vysvětluje Martin Klouda, ná-
městek primátora. Oznámit mohou i další 
problémy s kontejnery, například mecha-
nickou závadu na otevíracím systému.

Na samolepkách 
hledejte informace
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Školy a volný čas

NEHTOVÉ STUDIO

tel.: 724 971 417

kadeřnice MONIKA

tel.: 775 430 998

Kadeřnictví JITKA v Jirkově

tel.: 606 930 626

PŘIJMEME  DO  
TÝMU KADEŘNICI 

NA ŽL
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Řadu praktických rad pro 
každodenní život získali 

senioři na prvním tematickém 
setkání s občany města. Nechy-
běly informace o bydlení, bez-
bariérových bytech, o sociální 
pomoci a podpoře ve formě so-
ciálních dávek, mimořádných 
výhod, příspěvcích na péči na 
krytí nákladů na sociální služ-
by, ale i o konkrétní nabídce 
sociálních služeb ve městě. 
Část programu byla věnovaná 
bezpečnosti, domácímu násilí, 
prevenci kriminality a nebez-
pečí předlužení u seniorů. „Bylo užitečné si 
poslechnout co a jak, ponaučit se, jak se cho-
vat,“ řekla seniorka Alžběta Hudáková. 
Pro informace si přišlo téměř sedmdesát se-
niorů. Důraz byl kladen na praktičnost infor-
mací pro každodenní život. „Seniorům jsme 
například připomněli, že mimořádná fi nanč-
ní pomoc se nevyplácí jen v případě živel-
ních pohrom, ale i ve chvíli, kdy senioři krá-
deží přijdou o důchod,“ říká Kamila Faiglová, 
vedoucí sociálního odboru. „Líbil se mi pří-
spěvek o sociálních dávkách a příspěvku na 
péči, na který jsem se také ptala. Dělala jsem 
si poznámky, ale pak jsem zjistila, že základ-
ní informace máme v sešitku a vše je tam do-
podrobna vysvětleno a vypsáno,“ libovala Li-
buše Vinterová. 
U seniorů je důležité postarat se o volný čas. 

Své rady a hlavně náměty na příjemné stráve-
ní volného času představili zástupci Středis-
ka knihovnických a kulturních služeb Cho-
mutov, Podkrušnohorského zooparku, kteří 
představili možnosti dalšího vzdělávání se-
niorů, jako je připravovaný 12. ročník Aka-
demie 3. věku, ale i kulturní, sportovní a další 
aktivity. Se svými radami přispěl i úřad práce, 
který představil možnosti zaměstnání aktiv-
ních seniorů. „Informací bylo opravdu hod-
ně, i díky tomu, že zde vystoupili odborníci 
z mnoha organizací. Nejdůležitější je, že se-
nioři ví, na koho se mohou ve svých konkrét-
ních požadavcích obracet,“ hodnotí setkání 
primátor města Jan Mareš.
Tematická setkání budou pokračovat s další-
mi cílovými skupinami. Na řadě jsou mladé 
rodiny s dětmi.

Chystáte se o prázdninách do Podkruš-
nohorského zooparku, do městských 

lázní, knihovny, galerie či na městskou věž? 
Tak pozor! Některá městská zařízení mají 
během léta jiné otevírací doby, zároveň pro 
návštěvníky přinášejí i řadu dalších akcí. 
Tady je jejich přehled. Spoustu akcí jako již 
každoročně chystá na letní prázdniny zo-
opark. Děti se mohou těšit nejen na zvířata, 
ale budou se moci vyřádit na různých atrak-

cích. Zoopark dále připravil pro své návštěv-
níky každodenní jízdy Safari expresu a Lo-
kálky Amálky. „Každý pátek a sobotu bude 
navíc od 18.30 hodin přistaven Safari expres 
poblíž restaurace Tajga na mimořádné ve-
černí jízdy,“ informovala mluvčí zooparku 
Martina Pelcová. Ve dnech 12.–13. srpna a 
19.–20. srpna obohatí tyto projížďky jízda 
pohádkovým lesem. Pokud máte zájem za-
mířit o prázdninách na městskou věž či do 
galerie Špejchar, tak obě tato zařízení bu-
dou pro návštěvníky otevřena jako obvykle. 
Městská knihovna bude mít otevřeno pouze 
ve všední dny, mimo úterý. Ze sportovních 
areálů změnily provozní dobu městské lázně. 
O prázdninách je rozšířena otevírací doba ve 
víceúčelovém areálu v ulici Tomáše ze Štítné-
ho. Po telefonické dohodě lze otevřít i mimo 
provozní dobu. O srpnových víkendech se 
také bude bruslit na novém zimním stadionu. 
Více informací o sportovní nabídce lze najít 
na www.kultura-sport.cz.

Senioři na jednom místě získali 
mnoho praktických rad

Městské organizace o prázdninách 
mají jiné otevírací doby

Nemáte co dělat 
o prázdninách? Přijďte 

si k nám zatancovat!

Taneční škola STARDANCE pořádá  
letní akci LETNÍ STARDANCE přede-

vším pro děti 1.–5. třídy.

TŠ STARDANCE, Havlíčkova 4584, Chomutov.

Tel.: 474 627 658, 607 822 008

E-mail: zelenkova@stardance.cz

Se samými jedničkami 
do knihovny
Dětské oddělení chomutovské knihovny 
připravilo pro děti a studenty na konec 
školního roku zajímavou akci. Žáci ZŠ, 
kteří přinesou ve čtvrtek 30. června do 
dětského oddělení ukázat vysvědčení se 
samými jedničkami, dostanou čtenářskou 
průkazku na jeden rok zdarma. „Ti, kteří 
už svoji průkazku mají, dostanou malou 
odměnu, kterou si sami vyberou,“ dopl-
ňuje ředitelka Střediska knihovnických 
a kulturních služeb Marie Laurinová.
Studenti středních škol a učilišť, kteří 
v tento den přinesou vysvědčení s ma-
ximálně dvěma dvojkami, získají v dět-
ském oddělení dárkový poukaz pro pilné 
studenty. Ten je bude opravňovat k pro-
dloužení nebo získání nové čtenářské 
průkazky na jeden rok zdarma.

Název zařízení Otevírací doba

Zoopark Po–Pá 9.00–17.30 hodin So–Ne 9.00–18.00 hodin

Laňáček v Zooparku Po–Pá 9.00–17.30 hodin So–Ne 9.00–18.00 hodin

Městská věž Út–Ne svátky 9.00–17.00 hodin

Galerie Špejchar Út–So 9.00–17.00 hodin ve svátcích zavřeno

Městská knihovna Po–Pá 9.00–17.00 hodin út zavřeno

Městské lázně Po–Pá 9.00–21.00 hodin So–Ne, svátky 9.00–19.00 hodin

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného Po–Pá 14.00–20.00 hodin So–Ne, svátky 10.00–20.00 hodin

Skatepark Po–Ne 11.00–21.00 hodin

inzerce
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Inzerce/Zábava

Křížovka

Sudoku Vtipy

4 7 9 6

6 1 2

2 4

8 1 4 2

9

3 5 8 9

8 1

5 4 6

9 2 3 5

3 5 2

9 4 7 2

8 2 4

6 9 3

1 7 3 2

3 1 5

9 3 2

8 1 7 6

2 9 1

3

5 8 6 7

7 2 8

9 1

6 1 4 3 2 9

9 5

5 9 6

8 4 1 5

1

2 4 1

6 9

5 8 3

1 8 4

4 8 5 2

2 3 1

1 8 3

2 5

6 5 7

Vtipy
Otec má dva syny, jeden je pesimista 
a druhý optimista. Jsou Vánoce a otec 
přemýšlí, co jim dát, aby jim to udělalo 
radost.
Pesimistovi dá pod stromek hodně dár-
ků a optimistovi hromadu hnoje.
Když dojde na rozbalování, pesimis-
ta se podívá na všechny své dárky a 
sklesle řekne: „To budu muset všechno 
rozbalovat...“ Optimista se začne hrabat 
v hromadě hnoje a nadšeně říká:
„Já věřím, že dole bude ukrytý poník.“

Přijde malý Indián k náčelníkovi a ptá 
se ho:
„Proč mají Indiáni tak ošklivá jména?“
„Jak ošklivá?“ odpovídá náčelník, 
„tobě se nelíbí Silný medvěd nebo
Bystrý sokol?“
„Líbí.“
„Tak o co ti vlastně jde, Smrdutý
skunku?“

Jednoho dne se dcerka ptá maminky:
„Mami, proč máš některé vlasy bílé?“
„To je z tvého zlobení. Pokaždé, když 
provedeš něco špatného, zbělá mi 
jeden vlas.“
„A mami, proč má babička bílou celou 
hlavu?“

Jakým oceněním se společnost pyšní? (viz tajenka)

Odpovědi zašlete do 12. 7. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek! Výherce z minulého čísla je Marta Davídková.

www.fi ncentrum.com

tel.: 604 703 447

e-mail: martina.kaldova@fi ncentrum.com
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Inzerce/Servis

Společnost Grape SC ve 
spolupráci s Žateckým pivo-
varem připravila na měsíce 
květen a červen pro své nové 
zákazníky zajímavou akci 
pod názvem “Ke skvělému 
internetu skvělé pivo“.

Každý nový klient získá 
dárkové balení čtyř piv z pro-
dukce Žateckého pivovaru, 
které bude obsahovat Žatecké 
Světlé, Žatec Premium, Žatec 
Premium Tmavé a Baronku 
Premium. Společnost Grape 
SC poskytuje nejen připo-
jení k vysokorychlostnímu 
internetu a telefonování, 
ale v rámci své optické sítě 
i příjem digitální televize 
desítkami programů různých 
žánrů.

Kukaňova 2262 
430 03 Chomutov
tel.: 474 620077

www.grapesc.cz

Ke skvělému 
internetu 
skvělé pivo
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Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 

So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

17. a 24. 6. 
prezentace firmy Walmark

10% sleva pro držitele 
klientských karet na  

prezentované výrobky
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Stříhání pejsků
Lenka Fialová

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Chomutova

Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru – Stavební úřad a životní prostředí
s místem výkonu práce Statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových 
stránkách www.chomutov-mesto.cz

Kino Oko

29. 6. st 18.00 SUCKER PUNCH

30. 6. čt 18.00 SUCKER PUNCH

1. 7. pá 17.00 KUNG FU PANDA 2

2. 7. so 17.00 KUNG FU PANDA 2

3. 7. ne 17.00 KUNG FU PANDA 2

7. 7. čt 18.00 KRÁLOVA ŘEČ

8. 7. pá 19.00 PAŘBA V BANGKOKU

9. 7. so 18.00 VODA PRO SLONY

10. 7. ne 18.00 VODA PRO SLONY

Letní kino

30. 6. čt 22.00 SUCKER PUNCH

1. 7. pá 22.00 VODA PRO SLONY

2. 7. so 22.00 VODA PRO SLONY

3. 7. ne 22.00 KUNG-FU PANDA 2

7. 7. čt 22.00 KRÁLOVA ŘEČ

8. 7. pá 22.00 KRÁLOVA ŘEČ

9. 7. so 22.00 PAŘBA V BANGKOKU

10. 7. ne 22.00 PAŘBA V BANGKOKU

Sport

2. 7. so 14.00 SOFTBALL – 12. ZŠ

3. 7. ne 14.00 SOFTBALL – 12. ZŠ

9. 7. so 10.00 32. ROČNÍK CHOMUTOVSKÉ HODINOVKY
  Letní stadion

od 11. 7. po  LETNÍ MINIŠKOLA SPORTU – Chomutov

Výstavy

do 30. 6. OBRAZY KRAJIN ALEŠE NOVÁKA – Kostel sv. Ignáce

do 30. 6. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
 ZUŠ T. G. MASARYKA – SKKS

do 30. 6. CO VELBLOUDI DĚLAJÍ, KDYŽ JE LIDI NEVIDÍ – PZOO

do 30. 7. OD MANNESMANNKY K VTŽ – OM, Dům Jiřího Popela

do 20. 8. OBRAZY Z CEST A DOMÁCÍ ÚKOLY PODRUHÉ
 Galerie Špejchar

do 31. 8. ATELIÉR GRAFIKY DDM CHOMUTOV
 Galerie na schodech

DDM 

od 1. 7. denně od 12.00 do 16.00 – herna, tělocvična, posi-
lovna, stolní tenis, stolní fotbálek, internet...

SKKS

30. 6. čt BIG BAND ZDENKA TÖLGA – Atrium

Mycí program Glanc obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie včetně 
prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 1,5 hod.
rezervace na tel.: 732 186 702 a raiscv@seznam.cz, min 24 hod. předem

Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456, Chomutov

AutoCentrum RAISOVKA slaví
Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 499 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč

Inzerujte 
v Chomutovských novinách

A. Hlavová, tel.: 725 124 616
S. Provazníková, tel.: 606 792 475

Prodám Mercedes Smart, r.v. 2000, 6 rychlostí, 
automatická převodovka, v plné výbavě, plus 4x 
zimní penu, el. stahování oken, panoramatická 
střecha, centrální zamykání, velmi dobrý stav. 
Cena: 67 000 Kč. Tel.: 777 680 096

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, 
seriózně, smlouva, trvalé bydliště. Slušným 
zájemcům. Majitel. Tel.: 606 923 620,
e-mail: japroch@email.cz

Zájemce koupí dům do 2 000 000 Kč 
v Chomutově a okolí. Tel.: 724 657 425

Vyměním byt 3+1 u Jezera po rekonstrukci za 
1+1 ve stejné lokalitě. ZN: Starší zástavba.
Tel.: 722 819 961

Pronajmu byt 3+1 v CV – Horní Vsi. Slušný 
vchod. Vratná kauce dvouměsíční nájemné. 
Slušným lidem. Tel.: 774 949 881

Prodám 3+1 v CV – Horní Vsi. 72 m2 v OV, 
zateplený, slunný, slušný vchod. Volný od srpna 
2011. Tel.: 774 949 881

Pronajmu zařízený byt 1+1 na Vinihradech.
Vratná kauce. Tel.: 608 215 777. 

Prodám byt v Jirkově, Krušnohorská. Pl. okna 
+ pl. podlaha nebo pronajmu. Cena dohodou. 
Tel.: 722 092 335, 739 781 738.  

Prodáme na auto potahy chlup – 500 Kč 
– nové, větrák, hever, + podložky, trojúhelníky, 
gola sady, trychtýř, letní gumy (130/70 asi), 
nabíječku, baterie. Zachované dámské kolo 
– 700 Kč. Stěhování. Tel.: 605 806 665

Prodáme: Nádobu na vodu 1000 l – sklolaminát, 
mrazák pult 500 l, větší ždímačku – pěkná, 
silně ždíme. Velké květníky s kanami na 
terasu a menší na terasu, plyn. bombu + vařič 
(stěhování) levně. Také velké sudy, 2 kovové 
židle, starší kuch. lavici. Tel.: 605 806 665

Prodám česnek, český, silně aromatický. 
Tel.: 728 747 421

Prodám přebalovací pult s vaničkou. 
Cena 500 Kč. Tel.: 608 215 777

Pronájem bytu 2+1 v rodinném domku 
v Chomutově, se  zahradou, vlastním vchodem. 
Měsíční  poplatky 8 500 Kč včetně energií. 
Vratná kauce 16 000 Kč.
Tel.: 732 710 419 SMS.

Inzerce
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Fotoreportáž

Zoopark má stále více přírůstků, běžte se podívat
V Podrušnohorském zooparku stále při-

bývají nová mláďata. A to mnohdy vel-
mi vzácných zvířat. Hned tři mláďata ovcí 
stepních – arkalů se narodila v neděli 8. květ-
na. Zoopark chová arkaly od roku 2002 jako 
jedna ze čtyř zoologických zahrad v Evropě. 
Kromě Chomutova jsou  tato zvířata k vidění 
pouze v Berlíně, Paříži a estonském Tallinu, 
kde mají největší chovnou skupinu. „V roce 
2010 a 2011 byla v zooparku neplodná skupi-
na doplněna o nová zvířata pocházející z Tier-
parku Berlín a Zoo Tallin a hned se zadařilo,“ 
říká ředitelka Iveta Rabasová.
V druhém květnovém týdnu přibylo další, již 
šesté hříbě shetlandských poníků. Jedná se 
o pátou klisničku. Další klisnička se narodila 
u fjordských koní.
Po získání nové chovné skupiny agamy 
hardún se podařilo poprvé od založení terárií 
v zooparku tento druh rozmnožit. Počátkem 
května se vylíhlo jedenáct mláďat.

„Tmavá ještěrka se žlutými skvrnami žije na se-
veru  Saúdské Arábie, na Sinaji a v Jordánsku. 
Část odchovaných mláďat rozšíří chovnou sku-
pinu v zooparku, část bude pravděpodobně na-
bídnuta ostatním chovatelským subjektům,“ 
dodává mluvčí zahrady Martina Pelcová.
V první polovině května se vyklovalo na svět 
jedenáct mláďat vzácných ibisů skalních.  
Tento kriticky ohrožený druh ptáků z řádu 
brodivých se vyskytuje pouze v Maroku, Tu-
recku a Sýrii. V Evropě byl zcela vyhuben již 
před třemi sty lety. „V současné době žije ve 
volné přírodě méně ibisů skalních než v zoo-
logických zahradách,“ vysvětluje Rabasová.  
Právě zoologické zahrady jsou zapojeny do 
reintrodukčního programu, který má za cíl 
obnovit  populaci ibisů v rakouských Alpách.
Na konci května se narodilo mládě losa ev-
ropského. Otcem je pětiletý Atila, narozený 
v Zoo Innsbruck. Krásná losí slečna dostala 
hned po narození jméno Annabel. Losy ev-

ropské chová  zoopark už od svého založení. 
V současné době je v chovné skupině  samec, 
dvě samice a malá losice Annabel. Losi žijí ve 
volné přírodě na území od Skandinávie a Pol-
ska v celé severní Evropě.
Dvě mláďata rysa karpatského se v Podkruš-
nohorském zooparku narodila počátkem 
června. Matka s mláďaty je velmi plachá. 
Mláďata tráví veškerý čas ve vnitřní ubikaci 
a samice vylézá pouze v podvečer pro potra-
vu. „Zoologové proto zatím neznají pohlaví 
mláďat,“ říká Pelcová.
Rodiči se stal také pár jelena bucharského. Kri-
ticky ohrožené jeleny bucharské chová jen 15 
institucí na světě, v České republice pouze Pod-
krušnohorský zoopark. Vzhledem k celkovému 
počtu 60 jedinců tohoto druhu v chovných za-
řízeních na celém světě je narozené a úspěšně 
odchované mládě pro zoopark velkým úspě-
chem. V současné době jsou v chovné skupině 
kromě mláděte dva samci a tři samice.

jelen bucharský

los evropskýrys karpatský

ibis skalní

ovce stepní – arkal 

agama hardún
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Osmá akce 
Rodinného zápolení.
Vodní i suchozemské 
dobrodružství pro 
malé i velké.

Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:

asový harmonogram:
Za átek akce: 10.00 hodin
Registrace: 10.00–15.00 hodin
Ukon ení akce: 16.00 hodin
Doprovodný program: 10.00–16.00 hodin

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet v registra ním stánku 
Rodinného zápolení u píse né pláže. Sout žní známku 
obdrží rodiny po absolvování úkol  a získání perly.

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny spolu s d tmi splnily 5 úkol  
a získaly „perlu Kamencového jezera“.

sobota 
16. července
Kamencové jezero

Doprovodný program:
vodní bar S VK
trampolína pro d ti
DJ Jirka Kopecký

Upozorn ní:
Vstup je zdarma pro rodiny, 
které p edloží sout žní kartu 
Rodinného zápolení.

•
•
•

Projekt byl realizován 
s  nan ní podporou 
Ústeckého kraje

Vstup na sout žní kartu 
pouze pokladnou 
u píse né pláže.


