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Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality Horní Ves na územně zaměřené

Setkání S občany
které se bude konat  
ve čtvrtek 6. září 2012 od 16 do 17 hodin 
v jídelně ZŠ v ul. Ak. Heyrovského 4539
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických 
služeb, dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality Horní Ves
(ulice Elišky Krásnohorské, Sadová, Zdravotnická, Hraničářská, Blanická, 
Slezská, Sládkova, Kosmova, Sukova, Třebízského, Lipská, Kmochova, Železniční, 
Úzká, Kostelní, Mýtná, Bezručova, Svahová, Lužická, Děvínská, Seifertova, 
Akademika Heyrovského, Zengerova, Gerstnerova, Jiráskova, Havlíčkova, 
Roháčova, Václavská, Kostnická, Hornická, Husova, Erbenova, Šafaříkova, 
Lidická, Rooseveltova, Blatenská, Cihlářská, Marie Pujmanové, Vrchlického, 
Londýnská, Moravská, Jeseniova, Jezerní)

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany



inzerce obsah

obsah | 3

 téma
 4 ExKlUzIVNí 

zápaS OTEVřEl 
lETNí STadION
Fotbalový svátek mimo 
sezonu, i tak by se dalo 
označit slavnostní otevření 
nového fotbalového 
stadionu. Proto není divu, 
že do hlediště se dostavilo 
téměř pět tisíc fanoušků 
nejen z Chomutova.

 aktuality
 6 O prázdNINáCH 

jE VE šKOláCH žIVO
Prázdninové volno školy 
využívají pro běžnou 
údržbu, malování, drobné 
úpravy, ale i pro větší opravy 
a rekonstrukce. Město do 
oprav investuje 63 milionů.

 aktuality
 7 dlUžNíCI, prObUďTE SE 

Obrovskou šanci mají všichni 
dlužníci města a Chomutov-
ské bytové, a.s. Zastupitelstvo 
a vedení společnosti schválily 
amnestii na úroky. 

 rozhovor
 8 býT OlYMpIONIKEM 

jE SUpEr pOCIT
Říká v rozhovoru 
chomutovská plavkyně 
Simona Baumrtová.

 kultura
 9 VíCE NEž TřICET 

OlYMpIjSKýCH OSUdů 
Nabízí MUzEUM
Oblastní muzeum 
v Chomutově představuje 
sportovce z Chomutovska, 
kteří se zúčastnili olympiád. 
Kromě fotografií a dokumentů 
výstava zahrnuje i některé 
olympijské artefakty zapůjčené 
od sportovců a jejich rodin.

 sport
 10 přEd ExTralIgOU 

pIráTI SErVírUjí 
EUrOpEaN TrOpHY
Piráti se účastí v prestižní 
soutěži dostávají do 
společnosti nejlepších 
evropských klubů.

 bezpečnost
 11 CIVIlNí praCOVNíCI 

pOMOHlI zadržET 
VaNdalY
V rukou Policie ČR skončila 
čtveřice vandalů, která ničila 
altán v městském parku. 
Pachatele objevil v pozdních 
večerních hodinách civilní 
pracovník městské policie.

fIlHarMONIE  
rOzEzNěla  
lETNí KINO  
více na straně 12

zapIšTE SI 
dO dIářE

1., 8., 15., 22. 
a 29. 8. 
koncerty dechových hudeb 
v parku od 17 hodin 

18. 8. a 1. 9.
Severočeské farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin 

2. 9.
ROZA: Loučení s prázdninami – 
turistický výšlap 

3. 9.
první školní den 

6. 9.
setkání vedení města s občany 
lokality Horní Ves od 16 hodin

CHCETE Mě?
Dáša je dva roky stará kříženka 
foxteriéra. Hodí se do bytu i na 
zahrádku, protože je moc milá 
a mazlivá. Určitě bude dobře 
vycházet s dětmi. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Fotbalový svátek mimo sezonu, i tak by se dalo označit slavnostní otevření nového fotbalového stadionu. 
Proto není divu, že do hlediště se dostavilo téměř pět tisíc fanoušků nejen z Chomutova. Hostem tohoto 
okamžiku byli i fotbalisté pražské Sparty, kteří sehráli přátelské utkání s FC Chomutov.

Nový stadion vyrostl na Zadních 
Vinohradech v prostoru bývalých 
kasáren a dotváří tak nový volnoča-
sový areál, do nějž zatím patří hoke-
jový stánek či kino Svět. „Město hle-

dalo vhodné využití pro uvolněný 
prostor po bývalých kasárnách a roz-
hodlo se pro volnočasový areál, do 
nějž jsme se snažili umístit vybraná 
sportoviště. Starý fotbalový stadion 

v centru města již nevyhovoval sou-
časným parametrům vyšších soutěží,“ 
vysvětlil stavbu nového fotbalového 
stánku primátor města Jan Mareš 
a dodal, že koncentrace sportovišť 
v jednom areálu je vhodná i pr o kom-
pletní přípravu sportovců různých 
sportovních odvětví.

Hrací plocha fotbalového hřiště 
odpovídá rozměrům stanoveným 
UEFA a je pokryta vyhřívaným pří-
rodním trávníkem. „Technickou zají-
mavostí je napojení ze zimního sta-
dionu, čímž dochází k využití odpad-
ního tepla k ohřevu rozvodů hřiště,“ 
vysvětlil novou technologii vedoucí 
odboru investic, rozvoje a majetku 
města Petr Chytra. Tribuny pro 4 800 

diváků jsou ze dvou třetin kryté, což 
návštěvníci slavnostního otevření 
během prudké dešťové přeháňky 
určitě ocenili. Nový stadion je rovněž 
vybaven výrazně útulnějším záze-
mím nejen pro sportovce, ale také pro 
jejich fanoušky.

Nové hřiště si při jeho slavnostní 
premiéře vyzkoušeli hráči FC Cho-
mutov při přátelském utkání s praž-
skou Spartou. Zvučného fotbalo-
vého jména se domácí hráči nezalekli 
a podali dobrý výkon. „Myslím, že si 
diváci přišli na své. Líbilo se mi, že 
Sparta nic nepodcenila a přijela kom-
pletní. My jsme vsadili na obrannou 
hru a vyráželi do rychlých protiútoků. 
Bohužel jsme inkasovali, ale pak 

Exkluzivní zápas 
otevřel letní stadion
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jsme to zvládli docela slušně,“ chvá-
lil své svěřence nový trenér Chomu-
tova Luboš Urban, který ocenil také 
zázemí nového stadionu.

Jeho názory sdílel i kapitán domá-
cích fotbalistů Aleš Pikl: „Stadion je 
perfektní, jen doufám, že se nám na 
něm bude dařit více než v tomto prv-
ním zápase se Spartou.“ Slovy chvály 
na fotbalový stánek i výkon domá-
cího mužstva nešetřil ani Vítězslav 
Lavička, trenér Sparty. „Je to nád-
herný stadion, který by si jistě zaslou-
žil vyšší fotbalovou soutěž než Českou 

fotbalovou ligu. Mnoho prvoligových 
klubů by jej ocenilo,“ řekl úspěšný 
trenér a dodal, že se mu líbil srdnatý 
a týmový výkon domácích fotbalistů.

V poločasové přestávce bavilo 
milovníky fotbalu předání ocenění 
starším žákům FC Chomutov, kteří se 
stali krajskými přeborníky, bitva těch 

nejmenších fotbalistů i ukázka foot-
bagového umění pětinásobného mis-
tra světa Honzy Webera.

Letní stadion včetně dostavova-
ného atletického, in-line dráhy a par-
koviště stál 257,5 milionu korun. 
Dotace z Regionálního operač-
ního programu činila 208,9 mili-

onu, o dalších 18,4 milionu požá-
dalo město Ústecký kraj. Dětská 
hřiště jsou součástí projektu revita-
lizace celého území, kam patří oplo-
cení, kamerový systém, veřejné 
osvětlení, vrátnice a zeleň v areálu, 
to vše za 35,2 milionu korun, z nichž 
dotace pokryla 29,1 milionu. „V září 
chceme veřejnosti předat do užívání 
atletický stadion a o měsíc později 
i plavecký areál,“ uzavřel primátor 
Mareš a doplnil, že tím bude volno-
časový areál dokončen.

aNKETa
jak Se vám líbí nový 
fotbalový StaDion?

libor meinl
„Areál je prostě 
nádhera. Ale my 
jsme přišli pře-
devším na fotbal, 
a ten se nám moc 

líbí, i když Sparta hraje lépe než 
družstvo Chomutova.“

marta novotná
„Já nejsem z Cho-
mutova, takže je 
tu pro mě všech-
no nové. Areál se 
mi moc líbí, byli 

jsme se podívat na fotbalu 
a teď procházíme i okolí. Přes-
tože nemám děti, velmi se mi 
líbí rozmanité dětské hřiště.“

vladimír Šach
„Moc se mi tu líbí, 
je to tu hezké. Je-
dinou vadu vidím 
v mezeře ve střeše 
té nádherné tribu-

ny, protože když sprchlo, byli 
jsme tam všichni mokří.“

kateřina vránová
„Jsem s tímto kom-
plexem spokoje-
ná, chvilku jsme se 
dívali na fotbal, ale 
protože máme s se-

bou dítě, prohlédli jsme hlavně 
nové dětské hřiště. Přestože ne-
vyšlo počasí, tak se nám tu líbí.“

jindřich marek
Jsem tu poprvé, 
celé jsem to zde 
obešel a pro hlédl. 
Vše je tu nové, 
takže pěkné. Dů-

ležité je, aby to v takovém sta-
vu ještě dlouho vydrželo. 

dětské hřiště láká malé návštěvníky
V rámci slavnostního otevření 

nového fotbalového stadionu se premi-
éry dočkalo také dětské hřiště a brus-
lařská dráha. Den otevření z části pro-
pršel, takže in-line bruslařům se do tes-
tování dráhy příliš nechtělo. Děti ale 
neodradily mokré prolézačky ani louže 
na zemi a zajímavé atrakce musely 
vyzkoušet ihned. „Hřiště s herními 
prvky by mělo nejen zajistit zábavu 
a komfort pro rodiče s dětmi, kteří 
čekají na své malé sportovce při tré-
ninku, ale zároveň má do volnoča-
sového areálu lákat návštěvníky i ve 
dnech mimo sportovní utkání,“ řekl 
primátor Jan Mareš. 

Hřiště rozdělené do dvou částí 
skýtá mnoho moderních a neokouka-
ných možností, jak s dětmi strávit pří-
jemné odpoledne. Neznámé atrakce 
často donutí i malé filuty, aby se nad 
nimi zamysleli. „Jak se to na tom točíš? 
To se dělá jinak,“ rozčílil se sedmiletý 
Davídek na svého mladšího bratrance, 
který balancoval na jakési otočné pok-
lici. „Musíš si tam takhle lehnout, pak 
nebudeš padat,“ doporučil a raději to 
malému Jiříkovi názorně předvedl.

Také kolotoč může být v podání 
nového hřiště netradiční zábavou. 
Sedací disky na lanech se snadno roz-
táčejí a příjemně pohupují. Větší 

odvážlivci si mohou zkusit prolézt 
lanový komplex skákadel a houpaček, 
malé děti zas potěší domeček se sklu-
zavkami a nižšími prolézačkami. „Dět-
ské hřiště je opravdu pěkné, hodně 
nápadité,“ uvedla při prohlídce areálu 
Dana Zábojová.

Opravdovou zajímavostí je však 
retro ruční pumpa, ze které potůčky 
vody brázdí trasu, kterou jim děti 
určí. Dřevěné stoky jsou plné výhy-
bek, vodopádků i jezírek a voda 
nakonec steče do ohraničeného pís-
koviště, kde si podle své fantazie 
mohou mladí architekti stavět pře-
hrady a další vodní díla.

viDeo z otevření 
StaDionu
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KráTCE
ve měStě přibuDou 
kompoStejnery
Od začátku srpna naroste počet 
kompostejnerů v ulicích města, 
bude jich o 1 900 více, celkem 
tedy 2 649. Do těchto nádob 
patří přírodní zbytky.

Staré vybavení 
muSelo pryč
Vybavení hřišť, které již nesplňu-
je normu, odstranily minulý mě-
síc Technické služby města Cho-
mutova. Jednalo se o lavičky, 
klepadla, pískoviště i prolézačky.

růže zničila 
mrazivá zima
Jelikož letošní tuhá zima zniči-
la vysazené růže v ulicích města, 
nyní je technické služby vykopá-
vají a nahrazují novými rostlinami.

změní Se jízDní řáDy 
autobuSů
Nové jízdní řády čekají od srp-
na cestující na trase od Chomu-
tova přes Kadaň do Žatce, Pod-
bořan a okolí. Dopravní podnik 
o změnách informuje na svých 
webových stránkách.

liDé pomohou 
chytit zloDěje
Kvůli častým krádežím dře-
va v lesích, žádají Městské lesy 
Chomutov o pomoc veřejnost. 
Podezřelé osoby lze nahlásit 
na číslech 736 481 054 nebo 
736 481 060.

o prázDninách malé 
autobuSy poStačí
Zkušenosti potvrdily, že malé au-
tobusy s kapacitou 37 cestujících 
jsou pravou volbou o prázdni-
nách. Na lince č. 7 je tento vůz na-
sazen na všechny spoje. 

Terénní sociální práce je důleži-
tým pilířem řešení sociálních problémů 
ve městě. Chomutovská radnice proto 
chtěla posílit počet terénních pracov-
níků a žádala o dotaci z Úřadu vlády 
ČR. „Přestože jsme žádali o dotaci na 
šest terénních pracovníků, nedostali 
jsme peníze ani na jednoho. Jsme si 
vědomi toho, že práce s lidmi je velmi 
důležitá, proto od července platí město 

ze svého dva terénní pracovníky,“ sdě-
lil náměstek primátora Martin Klouda. 
Chomutov tak plní aktivity v oblasti 
sociálního začleňování i bez dotací.

Noví pracovníci spolupracují 
s kolegyněmi ze sociálně právní 
ochrany dětí, kurátory pro mládež, ale 
pomohou i při kontrole výkonu veřejné 
služby. „Téměř každý den pomáhají 
sociálním pracovnicím při práci s lidmi 

v městských sociálních bytech, a to 
především s kontrolou plnění naplá-
novaných činností,“ upřesnila vedoucí 
odboru sociálních věcí Kamila Fai-
glová. Sociální pracovnice pomáhají 
s plánem hospodaření nebo s návště-
vou úřadů. Jejich pomocníci kontrolují 
udržování čistoty v domácnosti a od 
září budou zajišťovat i včasný příchod 
dětí do školy.

Školka v Růžové ulici, která 
slouží dětem se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, rozšíří svou kapa-
citu. Nová místa vzniknou úpra-
vou služebního bytu. „Vznikne tak 
patnáct míst, což umožní uspoko-
jit další požadavky na umístění dětí 
do naší mateřské školy,“ sdělil primá-
tor města Jan Mareš. Přiměřeně tomu 
musí školka navýšit i kapacitu stravo-

vání. Náklady na úpravy nových pro-
stor se vyšplhají na 300 tisíc korun. 

Od září bude mít Mateřská škola 
Chomutov místo pro 1 419 dětí před-
školního věku. Umožní to umístění 
i těch dětí, které nedovrší do konce 
srpna věku tří let.

O prázdninách jsou v provozu 
čtyři mateřské školky. „Jejich kapa-
cita postačila k tomu, abychom uspo-

kojili potřeby všech rodičů, kteří 
potřebovali umístit své dítě do školky 
i během prázdnin,“ uvedla ředi-
telka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. Program pro děti je 
přes léto zaměřen hlavně na pohyb 
a pobyt venku. Děti tak za přízni-
vého počasí tráví mnoho času na pro-
cházkách, hřištích nebo při míčo-
vých hrách.

Evropský parlament, Komise 
a Rada mají svůj poradní orgán ve 
Výboru regionů. Zde zasedá 344 před-
stavitelů jmenovaných Radou EU na 
návrh vlády členských zemí,  kteří 
reprezentují regionální a místní samo-
správné celky v Evropské unii. Čes-
kou republiku v něm reprezentuje 
12 zástupců nominovaných Asociací 
krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR. 

Dva z nich jsou z Ústeckého kraje, 
a to hejtmanka Jana Vaňhová a pri-
mátor statutárního města Chomutova 
Jan Mareš. „Jako zástupce regionální 
samosprávy mám příležitost zapojit se 
do rozhodovacího procesu v Evropské 
unii a zároveň získat informace o chys-
taných krocích, které se bezprostředně 
dotýkají regionů a měst,“ sdělil primá-
tor Mareš.

Děti a učitelé si užívají volna 
a nabírají síly pro další školní rok, 
školy se na jejich příchod připra-
vují. Prázdninové volno využí-
vají pro běžnou údržbu, malování, 
drobné úpravy, ale i pro větší opravy 
a rekonstrukce, do kterých město 
investuje 63 milionů, z toho 50 jde 
do ZŠ Zahradní. „Školu na Zahradní 
zateplujeme, což je velká investiční 
a stavební akce. Na jiných školách 
se třeba opravují chodníky, podlahy 
nebo střechy, ale i tak investice na 
každé z nich jsou v řádu milionu,“ 
vysvětlil primátor Mareš.

Na Zahradní se kromě zatep-
lení v létě opraví umývárky a ven-
kovní schodiště. Na Příkopech vyu-
žili volna k tomu, aby upravili 
boční vchod se schodištěm tak, aby 

mohla veřejnost využívat tělocvičnu 
i o víkendech. Na milion korun při-
jde další rekonstrukce elektroinsta-
lace ve škole na Písečné. Oprava 
střechy tělocvičny v Hornické ulici 
stojí 900 tisíc korun, stejně jako 
podlahářské práce ve velké tělo-
cvičně v ulici Akademika Heyrov-
ského. Oprava chodníků v areálu 
školy v ulici Palachova přijde na 800 
tisíc. Škola 17. listopadu bude mít za 
necelých 700 tisíc opravenou pod-
lahu v malé tělocvičně a vyměněné 
dveře do atria, kuchyně a jídelny 
a okna v hale. Žáci školy ve Školní 
ulici se mohou těšit na změny za 
téměř 1,2 milionu korun. V jejich 
škole se opravují dešťové svody, 
vyměňuje osvětlení v deseti třídách, 
upravují stěny a zatepluje střecha 

radnice i bez dotace zaměstnala 
terénní pracovníky

do školky bude chodit více dětí, 
vznikne patnáct nových míst

Chomutov má své  
zastoupení v bruselu

O prázdninách je ve školách živo:

děti 
vystřídali 

řemeslníci
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Obrovskou šanci mají všichni 
dlužníci města a Chomutovské 
bytové, a.s. Zastupitelstvo a vedení 
společnosti schválily amnes-
tii na úroky. „Dlužníkům budou 
prominuty poplatky z prodlení, 
které vznikly od ledna 2009,“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Klouda. Bytová společnost i rad-
nice si od tohoto kroku slibují sní-

žení celkového dluhu na nájem-
ném, které v současné době činí 
osm milionů korun.

Stejný recept použilo město 
v roce 2006. Tehdy se do pokladny 
města vrátily tři miliony korun. 
„Na úrocích se prominulo téměř pět 
milionů korun,“ řekl ředitel Chomu-
tovské bytové Jaroslav Schindler. 
Firma spravuje 1 650 bytů, z toho 

1 353 bytů je vlastních, zbytek je 
v majetku města. Amnestie je pro 
mnohé dlužníky jedinou šancí, jak 
vyřešit své dluhy a nepřijít o střechu 
nad hlavou. „Dáváme lidem mož-
nost, aby se dále nebořili do dlu-
hové pasti a mohli se z ní vyma-
nit,“ dodává náměstek Klouda. Proti 
dlužníkům je firma jinak nekom-
promisní. „Pokud nepomůže smírné 

jednání s neplatiči a upomínky, 
podáváme žaloby, neprodlužujeme 
nájemní smlouvy, dáváme výpo-
vědi z nájmu bytů a vymáháme 
pohledávky soudní cestou,“ dodává 
Schindler. Bližší informace o amne-
stii jsou na webových stránkách 
www.chomutovska-bytova.cz nebo 
je lze získat na telefonním čísle 474 
721 234 a v sídle společnosti.

Práci technických služeb kom-
plikují neukáznění řidiči. Ti nechá-
vají stát auta na místech, kde je 
předem nahlášeno blokové čištění 
komunikací. Řidiči si sice za své 
chování ponesou důsledky, ale to 
již nezmění nic na tom, že místo 
pod vozidlem zůstane nevyčištěné. 

„Naší snahou je čisté a uklizené 
město. Nedosáhneme toho ale bez 
podpory každého občana. Na jed-
notlivcích je, jestli hodí odpadky 
na zem, vedle popelnice, uklidí po 
svém psovi nebo přeparkují auto,“ 
apeluje na řidiče  náměstek primá-
tora Martin Klouda před zahájením 

dalšího kola blokového čištění.
V první etapě letošního kom-

plexního blokového čištění překá-
želo čisticím vozům technických 
služeb celkem 198 aut. V Cho-
mutově se sice od loňska vozy 
při čištění ulic neodtahují, ale to 
neznamená, že by nezodpovědní 
řidiči vyvázli bez trestu. Porušení 
dopravních předpisů se řeší jako 
přestupek.

Koncem července začne druhá 
etapa pravidelného úklidu města. 
V každé ulici je přesné datum a čas 
zveřejněno s dostatečným předsti-
hem. „Přes tři sta tun odpadu se 
sebere jen ze silnic. Dalších více 
než čtyřicet tun je z velkoobjemo-
vých kontejnerů, které od loňského 
roku přistavujeme do čištěných 
lokalit,“ doplnil ředitel technických 
služeb Zbyněk Koblížek. 

Semináře, odborná školení, 
výstavu středních škol i veletrh firem 
pro příští měsíce připravuje Okresní 
hospodářská komora v Chomutově. 
Podnikatelé, zaměstnanci i široká 
veřejnost mají příležitost zúčastnit 
se seminářů na téma švarcsystém, 
insolvenční řízení, veřejné zakázky 
v EU a ČR či ekologická újma. V září 
a v říjnu budou dva interaktivní semi-
náře na nevšední téma Jak se lépe 
oblékat aneb Nevhodný oděv může 
zkazit kariéru. „Na začátek listopadu 
připravujeme tradiční výstavu Vzdě-
lávání 2013, která pomáhá absolven-
tům základních škol a jejich rodičům 
s výběrem navazujícího studia,“ před-
stavila plány ředitelka OHK Chomu-
tov Ivana Košanová. Novinkou by 
pak měl být jarní veletrh pro podnika-
tele z regionu.

Bubnovat v afrických rytmech, 
rozhýbat tělo při břišním tanci 
nebo se naučit vařit podle receptů 
z celého světa. To všechno si 
mohou vyzkoušet návštěvníci mul-
tietnického festivalu Barevná pla-
neta. Ten se uskuteční 31. srpna od 
dvou hodin odpoledne na náměstí 
1. máje.

Nabitý program slibuje jak 
představení tanců a hudby ze zemí 
vonících exotikou, ale také ukázky 
umělecké tvorby, tradičních oděvů 
nebo receptů. „Letošní druhý roč-
ník setkání bude opět zaměřen na 
prezentaci cizích národnostních 
menšin. Snahou je přiblížit jejich 
kulturu, což nám umožní vzájemně 
se lépe poznat a naslouchat si,“ 

uvedl náměstek chomutovského 
primátora Martin Klouda.

Ve stáncích budou k vidění 
i k ochutnání národní pokrmy Viet-
namců, Kurdů, také pestrá ukra-
jinská či ruská kuchyně. „Festi-
val stojí za to navštívit už pro vůni 
dálek. Smyslem je sbližovat se, ať 
jsme jakékoli národnosti. Jeden od 
druhého se můžeme lecčemu při-
učit,“ pozvala na festival předsed-
kyně výboru pro národnostní men-
šiny a zastupitelka Marie Štáfková.

Zábavným dnem bude prová-
zet Lejla Abbasová a vystoupí také 
finalistka SuperStar Madalena Joao. 
Cílem projektu je dát prostor k sebe-
vyjádření vlastní kultury minori-
tám, které dlouhodobě žijí a pra-

cují především na Chomutovsku, ale 
i v rámci kraje a celé republiky. Fes-
tival přinese do Chomutova zají-
mavá umělecká uskupení z Afriky, 
Izraele, Íránu, Vietnamu, Ukrajiny, 
Ruska, Bulharska, dokonce i z Mon-
golska nebo z Kuby.

probuďte se, dlužníci, vzkazuje 
město i Chomutovská bytová

dvě stovky řidičů znemožnily 
řádné vyčištění ulic

OHK připravuje 
zajímavé 
aktivity

Cizinci žijící na Chomutovsku ukážou kus svého domova
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Na mistrovství republiky dva týdny 
před olympiádou jste získala čtyři 
tituly a jednou byla stříbrná. Při-
tom jste neplavala vaše nejsilnější 
disciplíny, ve kterých budete star-
tovat na olympiádě, tedy 100 a 200 
metrů znak.

Takový byl plán. Nechtěla jsem 
tyto disciplíny plavat, protože kdybych 
je zaplavala špatně, psychicky mě to 
srazí. Takže jsem si ze znaku vybrala 
jen neolympijskou padesátku a pak 
nějaké doplňkové disciplíny, které mi 
měly říct, jak na tom jsem. Vzhledem 
k tomu, že ve dvou jsem si významně 
vylepšila osobní rekordy, jsem spo-
kojená. Celkově pro mě mistrovství 
dopadlo až nad očekávání dobře.
Výsledky i reprezentační trenér 
Kyněra hovoří o tom, že jste velmi 
dobře připravená. Cítíte to tak 
i vnitřně?

Týden před mistrovstvím repub-
liky se mi plavalo špatně, proto jsem 

byla překvapená, jak jsem tam zapla-
vala. Ale do olympiády se může stát 
cokoliv, dá se to vylepšit, stejně jako 
zkazit. Já jen můžu doufat, že mi 
forma vydrží, že nezmizí.
S čím budete v Londýně spokojená?

Pro mě je úspěch už to, že jsem se 
na olympiádu kvalifikovala. Se semi-
finále budu spokojená, finále už je jen 
sen. Když zaplavu dobrý čas a nedo-
stanu se s ním do semifinále, tak budu 

ještě také jakž takž spokojená. Na 
druhou stranu na olympiádě jde spíš 
o umístění než o čas, přece jen je to 
výsledek práce za čtyři roky. Všichni 
jsme se na to stoprocentně připravo-
vali, teď půjde o to, jak se vypořá-
dáme s atmosférou a s dalšími vlivy. 
Doufám, že se mi semifinále aspoň na 
jedné z těch dvou tratí podaří.
Na jednom specializovaném ser-
veru je uvedeno, že v Londýně 
máte plavat ještě třetí disciplínu – 
200 metrů polohově. Je to chyba?

Nemusí to být chyba. Bára Záva-
dová má v této disciplíně lepší 
čas, takže plavat by měla ona. Ale 
z vedení Českého svazu plaveckých 
sportů se mě ptali, jestli bych ji plavat 
chtěla, tak jsem řekla, že ano. Jestli 
to tak skutečně bude, se dozvím asi 
až v Londýně. Bylo by to fajn, teď na 
mistrovství republiky mi k českému 
rekordu chyběly dvě setiny.

Olympiáda je vrcholem 
vaší dosavadní kariéry. Jak 
důležité bude uhlídat psychiku, 
nepřemotivovat se?

Doufám, že jsem se vybláznila 
loni na mistrovství světa v Šanghaji, 
tam jsem psychiku těžce nezvládla. 
Do Londýna jedu s tím, že letos už 
mám zaplaváno, dosáhla jsem něja-
kých časů, se kterými jsem spoko-
jená, mám medaili z velké soutěže. 

Takže když se něco povede na olym-
piádě, bude to jen takový bonbónek.
Velký podíl na vašich úspěších 
mají trenéři Tomáš Baumrt, váš 
otec, a Jaroslav Jezbera. Budou 
v Londýně s vámi?

Budou, ale nedostanou se na 
bazén. Akreditaci dostává jen repre-
zentační trenér a trenér nejlepší závod-
nice, a protože Bára lépe zaplavala na 
mistrovství světa, dostala právo mít na 
olympiádě svého trenéra ona. Takže 
táta a trenér Jezbera budou na tribuně, 
ale už to máme vymyšlené tak, že jsme 
koupili vysílačky. Já před závody potře-
buju uklidňovat, takže táta mi bude do 
vysílačky říkat uklidňující slova.
Na stovku nastupujete 29. čer-
vence, na dvoustovku 2. srpna, tedy 
na začátku her. Budete mít mož-
nost se pak podívat na další sporty?

Vzhledem k tomu, že plavání mám 
roztažené do šesti dní a 6. srpna už zase 

poletíme domů, těch možností moc 
není. Chtěla bych se podívat na něja-
kou atletiku nebo na skoky do vody, už 
jsem si v programu něco vybrala. Mrzí 
mě, že se nepodívám na moderní gym-
nastiku, kterou jsem dělala před plavá-
ním, ta začíná, až když odjíždíme.
Jak víme z právě probíhající 
výstavy v chomutovském muzeu, 
z celé historie olympijských her 
má jen 33 olympioniků něco spo-
lečného s Chomutovskem. Vy jste 
s naším městem spojená mnohem 
víc než většina z nich. Cítíte ze 
strany Chomutovanů podporu?

Rozhodně… Já si nedovedu před-
stavit, že bych bydlela někde jinde 
nebo reprezentovala jiný oddíl. Mám 
tady celou rodinu, která mě hodně 
podporuje, plavání, to je moje druhá 
rodina, takže já jsem v Chomutově 
naprosto spokojená a nic měnit teď 
rozhodně nechci.
Dostat se na olympiádu je snem 
každého sportovce. Vám se to 
povedlo. Jste na sebe hrdá?

Jsem! Před pěti šesti lety jsem si 
to nedokázala představit. Nebo vyhrát 
na nějaké velké akci medaili, o tom se 
mi snad ani nezdálo. Když jsem na to 
v televizi koukala, jak jsou ti sportovci 
na olympiádě nebo jak stojí na stup-
ních vítězů, říkala jsem si „ty brďo, 
to je masakr“. A teď jsem mezi nimi 
a je to super pocit. I ty nejlepší svě-
tové plavkyně mě poznávají, nějakým 
způsobem mě respektují, to člověku 
hrozně přidá na sebevědomí. 

Celý rozhovor naleznete na  
www.echomutov.cz

zDravím čtenáře 
chomutovSkých 
novin z lonDýna.

Dorazili jsme v pořád-
ku, jen se nám zatoulaly 
tašky, takže jsme hned 
nemohli na trénink. Po-
tkala jsem francouz-
ské plavkyně a Missy, 
tedy Američanku Melis-
su Franklin, největší fa-

voritku mých disciplín 100 a 200 metrů 
znak. Už jsme byli na jídle v olympijské 
vesnici, to je ta největší místnost, jakou 
jsem kdy viděla. Na slavnostní zahájení 
asi nepůjdu, potřebuji být odpočatá na 
svoji první disciplínu 100 metrů znak.
Držte mi palce!

Simona baumrtová:

být olympionikem 
je super pocit! 
V centru pozornosti nejen sportovních fanoušků je v těchto dnech olympiáda v Londýně. Pro Chomutovany je 
přitažlivá i tím, že na ní startuje plavkyně Slávie Chomutov Simona baumrtová. Rozhovor se současnou nej-
lepší plavkyní České republiky, trojnásobnou bronzovou medailistkou z mistrovství Evropy a několikanásob-
nou českou rekordmankou vznikal ještě před tím, než odcestovala do dějiště olympijských her.

I ty nejlePŠí sVětoVé PlAVkyně mě PoZnáVAjí, 
nějAkým ZPůsobem mě resPektují, to čloVěku 
HroZně PřIdá nA sebeVědomí.
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Soutěž

Chcete se pořádně zasmát při jed-
né z nejpopulárnějších divadel-
ních her v Čechách. Divadlo Fran-
tiška Ringo Čecha uvede v let-
ním kině představení Dívčí válka 
v opravdu zajímavém hereckém 
obsazení. Nebude chybět Uršula 
Kluková, Jaroslav Sypal, Petr Marti-
nák, Pavel Novotný a samozřejmě 
F. R. Čech. Legendární představe-
ní můžete vidět 24. 8. od 20 hodin. 
Předprodej vstupenek je v měst-
ském infocentru. Lístky lze zís-
kat i zdarma. Pro fanoušky stránky 
www.facebook.com/echomutov 
bude probíhat losovací soutěž. 
Bližší informace najdete na www.
echomutov.cz nebo právě na Fa-
cebooku. Neváhejte se přihlásit, 
šance jsou velké. 

lístky na 
dívčí válku 
zdarma

I během prázdninových měsíců 
se v galerii Lurago dveře nezaví-
rají. A nejen ty od galerie, ale také 
ty od umění. Výstava Dveře do 
obrazu chomutovské výtvarnice 
Mirky Hubertové potěší příznivce 
abstraktního umění, kteří v obra-
zech hledají vášeň a zároveň i tro-
chu nadhledu a humoru. 

Mirka Hubertová vystavuje 
v Luragu obrazy vzniklé netradiční 
metodou malby, při níž se olejové 
barvy na plátna nanášejí štětcem, 
hadrem, špachtlí či houbičkou. 
„Tuto techniku jsem mohla odkou-
kat od jejího popularizátora Josefa 
Zikána a vyhovuje mému přístupu 
k umění,“ řekla výtvarnice, jež 

kromě abstrakce zvládne i kopie 
realistických obrazů na zakázku. 

Abstraktní malba jí je však 
bližší. „Lépe vyjadřuje emoce. 
Hudba a tanec jdou lehce převést 
do abstraktní malby,“ vysvětlila 
žena, jež údajně při tvorbě svých 
obrazů tančí. Při tvorbě je proto 
zvyklá poslouchat hudbu. „Hudba 
mi dodává inspiraci. Někdy mám 
třeba plán na obraz, ale ten se pod 
vlivem hudby a momentálních 
emocí volně mění,“ popsala výtvar-
nice, která mimo obrazů navrhuje 
také hračky a šperky. 

Název výstavy je odvozen z 
básně o chlapci a obrazu, jež osla-
vuje fantazii umělců. V případě 
Mirky Hubertové to rozhodně platí, 
neboť její obrazy překvapují svou 
proměnlivostí. Svůj netradiční pří-
stup k umění dokázala výtvarnice 
i připravenou dramaturgií výstavy, 
při které společně s kamarádkou 
neváhala přestavět galerii a vytvo-
řila příjemný prostor, který lichotí 
jejím obrazům. 

Pokud je účast na olympiádě taj-
ným snem každého sportovce, třia-
třiceti jedincům spojeným s městem 
Chomutov se tento sen splnil. Jejich 
osudy představuje Oblastní muzeum 
v Chomutově na obsáhlé výstavě, jež 
kromě fotografií a dokumentů zahr-
nuje i některé artefakty z olympij-
ských her zapůjčené přímo od spor-
tovců a jejich rodin. 

„Výstava rozšiřuje příklad, který 
tito lidé dali svému okolí. Aby se 
mohli zúčastnit olympijských her, 
museli mít před sebou cíl a oběto-
vat pro něj část svého života,“ řekl 
při vernisáži výstavy v Domě Jiřího 
Popela ředitel muzea Stanislav 
Děd, podle kterého nejsou konečné 
výsledky rozhodující hodnotou. Tou 
je lidská vůle a motivace. „Je nutné 
vážit si všeho, co tito lidé pro Čes-
kou republiku či dříve Českoslo-
venskou republiku udělali,“ dodal 
ředitel muzea a ocenil, že pozvání 
na vernisáž přijal i člen Českého 

olympijského výboru. 
Vernisáže se zúčastnil i původní 

autor myšlenky zdokumentovat 
všechny chomutovské olympioniky 
Miloslav Nuc. Ten ocenil šíři infor-
mací, které kurátorka výstavy zpraco-
vala. „Nechtěla jsem sportovní osob-
nosti prezentovat jen pomocí čísel. 
Chtěla jsem je představit jako lidi, 
kteří se obětovali sportu, což se odra-
zilo i v jejich osobním životě,“ řekla 
kurátorka Markéta Prontekerová, jež 
doufá, že výstava dodá anonymním 
sportovním výsledkům tvář. 

Kromě vzácných artefaktů, mezi 
kterými figurují startovní čísla, 
medaile či poháry, mohli návštěv-
níci vernisáže na vlastní oči spatřit 
i sedm olympioniků, kteří se zahájení 
výstavy účastnili. Živými exponáty 
se tak na několik minut stali zápas-
ník Bohumil Kubát, Tomáš Malina 
známý z windsurfingu, střelec Vác-
lav Bečvář a otec a syn Jírovi, kteří se 
věnují sáním. „Je dobře, když se na 

úspěchy nezapomíná. Pro starší je to 
milé pohlazení, mladším dodá moti-
vaci,“ řekl další zúčastněný olympio-
nik, gymnasta Miloslav Netušil. 

Něžné pohlaví zastupovala 
Simona Baumrtová, kterou obklopili 
fanoušci žádající autogram. „Pokud 
by mi slíbili, že na ni dají pozor, tak 

bych pro výstavu olympijskou medaili 
zapůjčila,“ smála se mladá sportov-
kyně otázce, zda případnou medaili 
odevzdá po návratu muzeu. 

Chomutovské muzeum nyní zva-
žuje, že k této výstavě vydá katalog, 
který by byl trvalou připomínkou kva-
lity chomutovského sportu. 

Mirka Hubertová otevřela 
dveře do obrazu 

Více než třicet olympijských 
osudů nabízí muzeum 
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Chomutovská liga malého fot-
balu oslavila 20 let od svého založení. 
„Na začátku všeho stála naše parta, 
která neměla s kým malou kopanou 
hrát. Proto jsme chtěli obnovit soutěž, 
jež zde existovala dříve pod hlavič-
kou SSM,“ vzpomíná současný před-
seda CHLMF Jiří Kupec. Jemu a jeho 
přátelům se nakonec podařilo sehnat 
dalších sedm týmů a 28. června 1992 
byla založena Chomutovská liga 
malého fotbalu. 

Hned další rok se počet týmů 
v lize rozrostl na 17 a další rok na 

24, a tak bylo nutné soutěž rozdělit. 
„Dnes máme v zimní lize šest soutěží, 
tedy 72 týmů. A ve čtyřech soutěžích 
letní ligy působí 48 mužstev. Navíc 
provozujeme žákovskou ligu a chys-
táme rozjezd veteránské soutěže. Dá 
se říci, že jsme na vrcholu,“ nastí-
nil rozvoj Jiří Kupec a dodal, že jej 
těší, že do soutěží se stále hlásí mladí 
hráči a nesedí jen u televize. Navíc se 
CHLMF může pochlubit i slavnými 
jmény. V jejích soutěžích totiž nastou-
pili například fotbaloví reprezentanti 
Patrik Gedeon či Jan Rezek. 

Hokejoví Piráti se těší do extra-
ligy, kterou si v závěru loňské sezony 
vybojovali. Než ovšem do ní 14. září 
domácím zápasem proti Kometě Brno 
vstoupí, nachystali sobě i fanouškům 
mimořádně lákavý předkrm v podobě 
účasti v prestižní European Trophy.

Soutěž je vlastně jakýmsi klubo-
vým mistrovstvím Evropy. Každým 
rokem se rozrůstá, letošní třetí ročník 
už bude hrát 32 mužstev z hokejově 
vyspělých evropských zemí. Chomu-
tov byl zařazen do Jižní divize, kde se 
střetne se sedmi soupeři, s šesti z nich 
jednokolově, jen se Spartou Praha se 
utká na vlastním ledě (29. 8.) i v hole-
šovické aréně (31. 8.). V domácím pro-
středí dále přivítá čtvrtfinalistu švédské 
ligy Linköpings HC (24. 8.) a desátý 

tým téže soutěže HV71 Jönköping 
(26. 8.). Se slovenským mistrem a sou-
časně nováčkem ruské KHL Slovanem 
Bratislava Piráti už hráli po uzávěrce 
tohoto čísla CHN. Do Finska pocestují 
za vítězem tamní ligy JYP Jyväskylä 
(17. 8.) a vítězem její základní části 
KalPa Kuopio (19. 8.), později ještě do 
Rakouska za čtvrtfinalistou EBEL ligy 
UPC Vídeň Capitals (27. 11.).

„Tohle je pro nás přelomový 
rok. Po třiceti osmi letech se zařa-
zujeme mezi českou elitu a účastí v 
European Trophy se současně dostá-
váme do společnosti nejlepších 
evropských klubů. Bude to obrov-
ský zážitek pro nás a věřím, že i 
pro fanoušky. Utkáme se se špič-
kovými týmy ze Švédska a z Fin-

ska, s nováčkem nejkvalitnější sou-
těže evropského kontinentu a muž-
stvem, které má nejzvučnější jméno 
v Česku. Takže bude to velmi pes-
tré, těšíme se a uděláme všechno pro 
to, abychom v této náročné soutěži 
uspěli,“ slibuje marketingový ředitel 
klubu David Dinda.

Program přípravných zápasů 
Pirátů ovšem obsahuje i další zají-
mavé položky. Z pohledu chomu-
tovských fanoušků si největší pozor-
nost zaslouží domácí zápas s Litvíno-
vem (4. 9.), ale především pak utkání 
s předním celkem ruské KHL Salavat 
Julajev Ufa (13. 8.). 

Mužská basketbalová reprezentace 
bude od poloviny srpna do poloviny 
září dobývat mistrovství Evropy v roce 
2013 a na cestě za tímto cílem si za 
svůj základní tábor zvolila Chomutov. 
Sehraje zde všechny domácí zápasy 
kvalifikace, tedy postupně se před cho-
mutovským publikem utká 18. srpna 
s Itálií, 27. srpna s Tureckem, o tři dny 
později s Běloruskem a 5. září s Por-
tugalskem. Příznivce sportu tak čeká 
svátek a chomutovský basketbal nej-
větší událost v jeho historii.

Městská sportovní hala bude ale 
reprezentantům sloužit již od 3. srpna, 
kdy se sem český výběr sjede k pří-
pravě, v rámci které se zúčastní pří-

pravného turnaje za účasti čtyř týmů. 
V rychlém sledu se Češi v Chomutově 
8. srpna střetnou se Slováky, 9. srpna 
s Holanďany a 10. srpna s Bulhary, 
tedy s týmy, které budou v jiných kva-
lifikačních skupinách taktéž usilovat 
o postup na evropský šampionát 2013 
ve Slovinsku.

Zatímco v případě přípravného tur-
naje jsou favoritem Češi spolu s Bul-
hary, v kvalifikaci jsou nejvyšší šance 
na postup přisuzovány Itálii a Turecku. 
Turecko je totiž finalistou posledního 
MS, Itálie pak tradičním účastníkem 
závěrečných bojů ME. Silnými soupeři 
budou ale i Portugalci a Bělorusové. 
Reprezentační trenér Pavel Budínský, 

kterého basketbaloví fanoušci dobře 
pamatují coby trenéra a předtím hráče 
chomutovského mužstva, věří, že jeho 
svěřencům pomůže podpora hlediště: 
„Přípravný turnaj a hlavně kvalifi-
kace jsou velkým lákadlem nejen pro 
fanoušky basketbalu. Reprezentace se 
v Chomutově neobjevuje často, navíc 
teď má ve svém středu hráče, kteří 
český basketbal proslavují ve světě, 
tím myslím například Luboše Bartoně, 
Tomáše Satoranského, Jiřího Welsche 
nebo Jana Veselého. Vynikající hráči 
světového formátu jsou i v týmech 
soupeřů. Takže kdo se chce pobavit 
kvalitním sportem, neměl by při našich 
zápasech v chomutovské hale chybět.“ 

CHlMf slaví dvacet let 

před extraligou piráti 
servírují European Trophy

V Chomutově o Evropu
tiger Sbírá meDaile 
Škola bojových umění Tiger Re-
lax Club sbírala na začátku léta jen 
úspěchy. Z turnaje v jiu jitsu Gracie 
Cup Praha si její svěřenci přivezli 
5 zlatých, 1 stříbrnou a 2 bronzové 
medaile. Dařilo se jim i v zahraničí, 
ze závodů v polské Jelení hoře při-
vezli dvě zlata a jeden bronz. 

karambol klub 
v nejvyŠŠí lize 
Do nejvyšší ligy se těší tým 1. Ka-
rambol klubu Chomutov. Zástup-
ci klubu skončili minulý rok na 
2. místě ve druhé nejvyšší sou-
těži a byla jim nabídnuta účast 
v 1. lize. Karambol klub do ní na-
hlédne poprvé v historii.

KráTCE

Ke čtveřici mužů s maskou hovoří trenér 
chomutovských brankářů Josef Bruk.

jsme pokorní, 
říká před sezonou 
manažer Ivan Horník 

V článku na www.echomutov.cz manažer fotbalistů FC Chomutov 
Ivan Horník vysvětluje svou filozofii budování mužstva, bilancuje dosavad-
ní pohyb v kádru a hovoří o ambicích týmu do nové sezony. 
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Strážníci sice nejčastěji hlídkují, 
střeží bezpečnost Chomutovanů, vyjíž-
dějí na tísňová volání, zasahují proti 
zlodějům, nepřizpůsobivým či nar-
komanům, ale čas od času musí řešit 
události spíše technického charakteru. 
„Těmito zásahy zamezují strážníci 
ohrožení kolemjdoucích lidí. Často 
číhající nebezpečí objeví samy hlídky, 

jindy je oznámí bezradní občané na tís-
ňovou linku,“ říká velitel městské poli-
cie a náměstek primátora Jan Řehák.

Například v ulici Pionýrů hlídka 
vyjela k odkrytému rozvaděči, kde 
hrozilo poranění elektrickým prou-
dem. Strážníci místo označili výstraž-
nou páskou a skutečnost nahlásili 
ČEZu, který za pár desítek minut zajis-
til opravu. Velmi často strážníci zabez-
pečují odkryté kanály, jejichž poklopy 
kradou „šroťáci“. Do děr pak mohou 
spadnout nepozorní chodci, děti nebo 
najet řidiči kolem.

Pádem hrozil strom u vchodu do 
zooparku. Strážnici zajistili místo, aby 

se návštěvníci zoologické zahrady 
nedostali do nebezpečí, a zavolali 
hasiče. Ti vyvrácený strom, který se 
po bouři pouze opíral o okolní stromy, 
rozřezali. „Hlídky také často asistují 
u požárů. V Borové ulici například od 
hořící popelnice odtáhli ostatní, aby 
zabránili šíření ohně. Mezitím přivo-
lali hasiče,“ řekl ředitel městské poli-
cie Vít Šulc.

K běžným zásahům patří sběr 
injekčních stříkaček. „Ty se nachá-
zejí u hřišť, trávníků, parků a škol,“ 
řekl Šulc. V pátrání po injekčních stří-
kačkách nyní výrazně pomáhají civilní 
pracovníci.

V rukou Policie České repub-
liky skončila čtveřice vandalů, 
která ničila altán v městském parku. 
Pachatele objevil v pozdních večer-
ních hodinách civilní pracovník 
městské policie. Okamžitě na místo 
povolal hlídku. Ta vandaly zajistila 
a předala policistům. „Přesně proto 
jsme asistenty prevence zřídili. Musí 
být očima strážníků a pomáhat jim 
v boji proti takovýmto živlům,“ řekl 
náměstek primátora Jan Řehák.

Asistenti prevence jsou roze-
seti po celém městě a dohlížejí na 
veřejný pořádek. Pokud někdo jejich 
upozornění neuposlechne, přivolají 
strážníky. Nově jich ve městě pro-
chází denně dvanáct. „V ulicích jsou 
od začátku července, přesto už řešili 
přes patnáct set událostí,“ řekl ředi-

tel městské policie Vít Šulc.
Ve městě řeší nejrůznější udá-

losti. Například kontrolují podchod 
na Kamenné. „Několikrát z místa 
vykázali mládež, která se cho-
vala k procházejícím lidem hrubě 
a dokonce na ně plivala,“ dodává 
Šulc. Podobně procházejí podchod 
v ulici Štábního kapitána Kouby či 
u kulturního domu na Zahradní. Na 
Zadních Vinohradech zjistili, odkud 
utíkají agresivní psi. Strážníci poté 
jejich majitele rázně upozornili, aby 
jim znemožnil útěk.

Pravidelně také řeší opilce, nar-
komany a bezdomovce. Napří-
klad u dětských hřišť zkontrolovali 
podivně se chovajícího muže. Toho 
našli spícího na hřišti. Z místa ho 
vykázali. Přivolali strážníky k něko-

lika opilcům, kteří rámusili a dělali 
nepořádek. „Tyto případy se ode-
hrály v Hutnické ulici či v ulici 
Matěje Kopeckého,“ dodává Šulc.

Civilní pracovníci nesledují jen 
nekalé chování nepřizpůsobivých. 
Všem slušným obyvatelům města 

pomáhají. Například kontakto-
vali řidiče, který si nechal otevřené 
okno u auta, a zabránili tak pří-
padné krádeži. Pravidelně komuni-
kují se seniory v nejrůznějších čás-
tech města, kterým pomáhají řešit 
jejich problémy s bezpečností. 

Pomozte, ten starý pán je tero-
rizován nepřizpůsobivými, zřejmě 
mu berou peníze. Tak zněl podnět 
muže, který chtěl pomoci svému zná-
mému a obrátil se na tým Záchran-
ného kruhu. Osmdesátiletý muž se 
měl stát obětí svých sousedů, kteří mu 
prý dokonce berou peníze z důchodu. 
„Případ okamžitě dostala k řešení 
městská policie a odbor sociálních 
věcí,“ řekl primátor Jan Mareš.

Strážníci museli postupovat obe-
zřetně. Proto se se seniorem sešli na 
služebně městské policie. „Kdyby 
hlídka šetřila podezření v místě byd-
liště, mohlo by to u jeho nepřizpů-
sobivých sousedů, kteří jsou neu-
stále doma, protože nepracují, vzbu-
dit podezření,“ popisuje případ velitel 
městské policie a náměstek primátora 
Jan Řehák. Územní strážník, který 
má lokalitu na starosti, si se seniorem 

domluvil další postup řešení jeho situ-
ace. Také ho navštívily sociální pra-
covnice, aby zjistily, zda muž netrpí 
tím, že přišel o peníze. Nyní se případ 
stále prošetřuje.

Strážníci jsou s mužem ve stálém 
kontaktu, aby jeho sousedé naopak 
viděli, že je „pod ochranou“. „Postup 
jsme s pánem konzultovali a dostal 
kontakty na tísňovou linku i na mě,“ 
řekl územní strážník Jan Novotný.

asistují u požárů či chrání 
před spadlými stromy

Civilní pracovníci pomohli zadržet vandaly 

záchranný kruh plní 
svou roli. pomáhá

malý zloDějíček 
kraDl cigarety 
Desetiletý chlapec přišel do Ad-
mirálu v Bezručově ulici, v ne-
střeženém okamžiku vběhl za 
bar a chtěl odcizit krabičku ci-
garet. Neutekl, protože barman-
ka si ho všimla. Strážníci chlap-
ce předali rodičům a o věci in-
formovali sociální odbor.

nechala klíče 
ve Dveřích vozu 
Pětapadesátiletá řidička za-
parkovala svůj vůz v ulici Bře-
zenecká, z kufru pobrala ná-
kup a šla domů. Tam zjistila, 
že nemá klíče od auta a zača-
la je hledat. V tom však již zvo-
nil strážník a klíče, které necha-
la v zámku auta, jí předal. 

lehká Děva 
DoStala pokutu
V půl třetí odpoledne vyrazi-
la na trasu jedna z lehkých děv. 
I když se všemožnými gesty 
snažila zastavovat projíždějí-
cí vozidla, zastavilo u ní jen to 
městských policistů. Čtyřiadva-
cetiletá žena z Trebišova dosta-
la pokutu.

znáSilnění Se žena 
ubránila, útočníka 
Silně praŠtila 
K pokusu o znásilnění mělo do-
jít v Písečné ulici. Pětatřiceti-
letá žena z Jirkova se však ne-
nechala a stejně starého muže 
bolestivě zranila v obličeji. 
Poté okamžitě přivolala stráž-
níky. Ti muže zajistili a předali 
policistům.

MěSTSKá pOlICIE
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čvut vzDělává 
i Seniory
V budově ČVUT se v rámci Univer-
zity třetího věku s chutí učí praco-
vat s počítačem 20 seniorů. 

Šlápota prověří 
fyzičku Dětí, Seniorů 
i pejSků
Tak trochu jubilejní bude pátý 
ročník Krušnohorské šlápoty, kte-
rý pořádá chomutovský Junák. 
Pochod se uskuteční 15. září. 

nuDu zaženou 
pohybem i tvořením 
v Domečku
Dům dětí a mládeže zveřejnil se-
znam kroužků pro příští rok. Od 
září mohou děti navštěvovat po-
hybové aktivity i tradiční krouž-
ky. Více na www.ddmcv.cz . 

Děti obDivovaly 
majeStátnoSt 
hiStorických vlaků
Pětatřicet dětí ze Základní ško-
ly Školní vyrazilo poznat histo-
rické vlaky do depozitáře Ná-
rodního technického muzea 
v Chomutově. 

oSvětu o oDpaDu Šíří 
ekologové formou 
Soutěže
Volné prázdninové dny si mohou 
děti zpříjemnit při vědomostní 
soutěži na téma komunálního od-
padu. Tu vyhlásilo Ekologické cen-
trum Most pro Krušnohoří. 

mlaDí herci 
boDovali při 
DivaDelní Soutěži
Žáci literárně dramatického 
oboru ze Základní umělecké 
školy v Jirkově se zúčastnili sou-
těže s názvem Divadloklání, ve 
které obsadili třetí místo. 

KráTCE

V letošním roce přibylo v Pod-
krušnohorském zooparku hned něko-
lik nových zvířat. Naposledy rozší-
řily pestrou paletu živočichů tři srny 
obecné, které byly dovezeny ze zoo-
logické zahrady v Liberci.

Tyto srnky se narodily ve volné 
přírodě, shodou různých okolností se 
z nich stali sirotkové a ještě jako mlá-
ďata se dostala do liberecké záchranné 
stanice. „Liberecké Centrum pro zví-
řata v nouzi ARCHA v současné době 

připravuje přestavbu a rozšíření, a tak 
byly srny umístěny u nás,“ vysvět-
lil chomutovský zoolog Miroslav Brt-
nický. Zvířata totiž již ztratila ostraži-
tost před člověkem a zvykla si na jeho 
péči, takže nemohou být navrácena 
zpět do volné přírody. Nové i stávající 
srny již nyní uvidí návštěvníci při pro-
jížďkách Safari expresem.

Počty zvířat v teráriích zase 
nedávno rozšířila malá želva 
bahenní a čtyři užovky stromové. 

Pokud s jejich odchovem nebu-
dou problémy, lidé je již brzy uvidí 
v jejich expozicích.

V zooparku se letos narodil také 
pelikán bílý, který již brázdí hla-
dinu Kamenného rybníka. Čtyři 
malí vzácní arkali se už obejdou 
bez rodičů a ve výběhu s makaky 
magoty je se jim velmi zalíbilo. 
Nad Dětskou zoo pak trojice mla-
dých jelenů milu ostražitě pokukuje 
po návštěvnících zooparku.

Vážná hudba se nemusí zavírat 
do síní. Také v letním kině pod ote-
vřenou oblohou mohou posluchače 
pohladit ušlechtilé tóny. Dokázal 
to 1. ročník Letní krušnohorské fil-
harmonie s velkým mezinárodním 
orchestrem. 

„Mezi 110 hudebníky jsou žáci 
ZUŠ v Chomutově, Kadani a Kláš-
terci nad Ohří, amatéři i profesio-
nálové z Chemnitzu a Annabergu 
a členové Mozartovy společnosti,“ 
vypočítal obsazení Karel Žižka, 
ředitel ZUŠ Chomutov, a dodal, že 
v Chemnitzu se konal již 6. roč-
ník koncertu. Čeští žáci se k tradici 
poprvé aktivně přidali minulý rok 
a letos byl koncert poprvé uspořá-

dán na obou stranách hranice. 
Orchestr se sehrával pět dní 

v Chemnitzu, kdy čeští hudebníci 
bydleli u svých německých kolegů. 
„Tak se z nás stali nejen kolegové, 
ale i přátelé,“ řekl člen Mozartovy 
společnosti Franz Streuber, který 
vzápětí chválil českou stranu za pří-
kladnou spolupráci.  

Poté už si vzali slovo hudebníci 
a jejich nástroje, které řídila švédská 
dirigentka Kajsa Boström, jež si vti-
pem i šarmem získala chomutovské 
publikum. Vedle zahraničních veli-
kánů světové hudby zazněl rovněž 
Dvořákův koncert pro violoncello 
a orchestr, kdy v roli sólisty vystou-
pil Martin Škampa. 

Noví studenti chomutovského 
gymnázia se hned na začátku září 
zúčastní aklimatizačního kurzu. 
Cílem je stmelení kolektivu a usnad-
nění přechodu dětí na novou školu. 
Víkendové pobyty se uskuteční 
hned dvakrát, pokaždé pro jiné 
třídy a místem pobytu se stane ranč 
u obce Blatno.

Samotný začátek aklimatizač-
ního kurzu dá účastníkům zabrat, 
čeká je totiž sedmikilometrový 
pochod z parkoviště u Povodí Ohře 
k ranči. Zavazadla však na místo 
dopraví vozy. Zpět se po skončení 
pobytu dostanou studenti také pěšky. 
Náplní kurzu budou outdoorové 
a sportovní aktivity, přednášky na 

téma prevence sociálně-patologic-
kých jevů i besedy pro lepší zvlád-
nutí přechodu na novou školu a do 
nového kolektivu.

Spolu s dětmi se pobytu zúčastní 
také členové pedagogického 
sboru, výchovný poradce i zástup-
kyně Pedagogicko-psychologické 
poradny v Chomutově.

Nikdy není pozdě přiučit se 
něčemu novému. To dokazuje Uni-
verzita třetího věku, kterou orga-
nizují Sociální služby Chomutov. 
„Každý rok je o univerzitu velký 
zájem a semestry bývají naplněné. 
Od září čekají na studenty velmi 
zajímavá témata,“ řekl náměstek 
primátora Martin Klouda. 

Výuka v letošním školním roce 
nabízí mnoho zajímavých předná-
šek z oblasti kriminalistiky, křes-
ťanství, astrální a duchovní komu-

nity a historie Chomutova. „Uni-
verzita třetího věku nabízí mož-
nost aktivně trávit volný čas, osvě-
žit si zapomenuté znalosti, dopl-
nit je novými poznatky, nebo si 
pohovořit s předními odborníky na 
různá témata,“ uvedla Pavla Štef-
ková ze Sociálních služeb Cho-
mutov.

Senioři se vždy jednou za měsíc 
zúčastní připravené přednášky 
a v červnu příštího roku jim bude 
předáno osvědčení o absolvování. 

Jako bonus se mohou letos studenti 
zapojit i do přednášek pro začáteč-
níky v práci s počítačem a interne-
tem. Roční školné je ve výši 400 
korun. Pro studium v letošním roce 
není zapotřebí absolvování před-
cházejících ročníků.

Zájemci si mohou vyzvednout 
přihlášky ke studiu v budově ředi-
telství Sociálních služeb, v Mer-
kuru, v Domově pro seniory 
Písečná nebo v infocentrech rad-
nice a magistrátu.

Srny nemohou do přírody, najdou domov v zoo

letní filharmonie 
rozezněla letní kino 

Noví studenti se s učiteli 
i spolužáky seznámí na ranči

Senioři se dozví o kriminalistice, 
duchovnu i historii

filharmonie 
rozezněla 
letní kino 



školy zábava

zábava | 13

křížovka Čerstvé ovoce, zeleninu a další regionální potraviny koupíte v Chomutově na …

Dovolenkové vtipy

Do horského hotelu přijede 
pán s mladou ženou. Poslíček 
je uvede do pokoje a ptá se: 
„Mohu pro vás ještě něco udělat?” 
„To je všechno,” odpoví muž. 
 „A pro vaši ženu?” 
„Jo, málem bych zapomněl, 
přineste mi pohlednici a známku.”

Na dovolené povídá matka 
synovi: „Po obědě nesmíš na 
houpačku, Pepíčku, mohlo by ti 
být zle.” 
„Ale mami, když doma smím, 
proč tady ne?” 
„Protože doma nestojí tvůj oběd 
sto padesát korun!”

Ptá se zájemce o zájezd v cestovní 
kanceláři před placením: „A prosím 
vás, jste pojištěni proti úpadku?” 
Úřednice se na něj konejšivě 
podívá a povídá: „Nebojte se, to se 
dozvíte na letišti!” 

Správce rekreační chaty vítá 
pana Nováka: „Uděláme všechno, 
abyste se zde cítil jako doma!” 
„Proboha, já myslel, že si sem 
jedu odpočinout!”

„Kam pojedete letos na 
dovolenou?” nadhodila 
přítelkyně. „Do Řecka,” povídá 
Jana. „Ale ještě nevím kam 
přesně. Manžel chce na Lesbos, 
já na Pindos…”

výzva pro pořaDatele 
volnočaSových aktivit
Statutární město Chomutov plánuje vydat Přehled volnočasových aktivit pro děti ve školním 
roce 2012/2013 a seznámit tak rodiče s možnostmi volnočasového vyžití jejich dětí. Tento přehled 
bude umístěn i na webu města (viz stávající odkaz v Nabídce úřadu). 

Provozujete-li zařízení s volnočasovými aktivitami pro děti (sportovní kluby, zájmové 
kroužky atp.) a máte zájem být v tomto přehledu uvedeni, zašlete do 31. 8. 2012 na e-mail 
m.hermanova@chomutov-mesto.cz informace o vás, a to: název, krátký popis činnosti, 
fotografie zařízení či jeho logo, časy konání, místo konání, kolik se platí, kontakt – webové 
stránky, e-mail, popř. telefonní číslo a jméno kontaktní osoby, trenéra atp.

www.chomutov-mesto.cz

přehled aktivit pro děti
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poDrobný  
kalenDář akcí 
najdete na webu:

 1.8. st 11.00 maDagaSkar 3 19.00 líbáŠ jako ďábel
 2.8. čt 19.00 bez kalhot
 3.8. pá 17.00 maDagaSkar 3 19.30 méďa
 4.8. so 17.00 Doba leDová 4 19.00 probuDím Se včera
 5.8. ne 17.00 Doba leDová 4 19.00 titanic
 6.8. po 19.00 amazing SpiDer-man
 7.8. út 19.00 muži v černém 3
 8.8. st 11.00 Sněhurka a lovec 19.00 až vyjDe měSíc
 9.8. čt 19.00 méďa
 10.8. pá 17.00 Doba leDová 4 19.00 coSmopoliS
 11.8. so 17.00 maDagaSkar 3 19.00 bourneův oDkaz
 12.8. ne 17.00 temný rytíř povStal 19.00 méďa
 13.8. po 19.00 okreSní přebor – poSleDní zápaS pepika hnátka
 14.8. út 19.00 anDělSký poDíl
 15.8. st 11.00 Doba leDová 4 19.00 méďa
 16.8. čt 19.00 rebelka
 17.8. pá 17.00 rebelka 19.00 amazing SpiDer-man
 18.8. so 17.00 rebelka 19.00 total recall
19.8. ne 17.00 Doba leDová 4 19.00 temný rytíř povStal
20.8. po 19.00 Do říma S láSkou
21.8. út 19.00 total recall
22.8. st 11.00 rebelka 19.00 poSleDní výkřik
23.8. čt 19.00 Svatá čtveřice
24.8. pá 17.00 rebelka 19.00 temný rytíř povStal
25.8. so 17.00 Doba leDová 4 19.30 Svatá čtveřice
26.8. ne 17.00 maDagaSkar 3 19.30 bez kalhot
27.8. po 19.00 konfiDent
28.8. út 19.00 neDotknutelní
29.8. st 11.00 rebelka 19.00 Svatá čtveřice
 30.8. čt 19.00 let´S Dance: revolution
 31.8. pá  15.00 kytice poháDek 17.00 temný rytíř povStal 

19.00 polSki film
 01.9. so 17.00 Doba leDová 4 19.30 Svatá čtveřice
 02.9. ne 17.00 Sněhurka a lovec 19.00 let´S Dance: revolution

 2.8. čt 21.30 roDina je záklaD Státu 
 3.8. pá 21.30 megamySl 
 4.8. so 21.30 johny engliSh Se vrací 
 9.8. čt 21.30 perfect DayS - i ženy mají Své Dny 
 10.8. pá 21.30 johny engliSh Se vrací 
 11.8. so 21.30 čtyři Slunce 
 16.8. čt 21.00 nepřítel poD ochranou 
 17.8. pá 21.00 alvin a chipmunkové 3 
 23.8. čt 21.00 taDy hlíDám já 
 25.8. so 21.00 máme papeže! 
 30.8. čt 21.00 líbáŠ jako ďábel 
 31.8. pá 21.00 líbáŠ jako ďábel

KINO SVěT lETNí KINO

 do 31.8. galerie la femme – galerie Špejchar
 do 31.8. Sochy z ytongu – galerie Špejchar – sklep
 do 31.8. kreSby – výstavní síň knihovny SKKS
 do 30.9. únikový vchoD – galerie Na schodech SKKS
 do 30.9.  Dřevěné Sochy a ker. plaStika – kostel sv. Ignáce, atrium SKKS

 18.8. so  romSký feStival – Letní kino
 31.8. pá   barevná planeta – 2. ročník festivalu národnostních menšin 

s Lejlou Abbasovou a Madalenou Joao – náměstí 1. máje od 14.00.
 25.8. so  v rytmu orientu – taneční a hudební show, hosté Orchidee Noire, 

Daila, SamSam, Soňa Machová a další. Atrium SKKS od 20.00.
 26.8. ne  country feSt – Réva band, Album, Veget-Praha, MaraCas, Apple-Plzeň, 

Country 5, Makovec; taneční skupina Medovina. Atrium SKKS od 15.00.

 Do 31.8. žiDovSká kultura a traDice – kostel sv. Kateřiny
Do 11.8. olympionici chomutovSka – Dům Jiřího Popela na Palackého ulici

 7. 8. út 20.00 čr–SlovenSko – basketbal, sportovní hala
 8. 8. st 20.00 čr–nizozemí – basketbal, sportovní hala
 9. 8. čt 20.00 čr–bulharSko – basketbal, sportovní hala
 13.8. po 17.30  piráti–Salavat julajev ufa – hokej, zimní stadion
 18. 8. so 20.30 čr–itálie – basketbal, sportovní hala
 24.8. pá 17.30 piráti–linköpingS hc – hokej, zimní stadion
 26.8. ne 17.30 piráti–hv71 jönköping – hokej, zimní stadion
27.8. po 20.15 čr–turecko – basketbal, sportovní hala
 29.8. st 17.30 piráti–Sparta praha – hokej, zimní stadion
 30.8. čt 17.45 čr–běloruSko – basketbal, sportovní hala
 4.9. út 17.30 piráti–hc verva litvínov – hokej, zimní stadion
 5.9. st 18.00 čr–portugalSko–basketbal, sportovní hala

VýSTaVY

KONCErTY, fESTIValY

OblaSTNí MUzEUM

SpOrT

Podnikatelé, kteří podnikají 
v oborech ostraha majetku a osob, 
nebo služby soukromých detek-
tivů, museli do začátku srpna spl-
nit podmínky odborné způsobilosti 
podle nové právní úpravy a předlo-
žit o tom doklady živnostenskému 
úřadu nebo ustanovit odpovědného 
zástupce. To neplatí, pokud splnění 
odborné způsobilosti již podnika-
tel živnostenskému úřadu prokázal. 
Pokud podnikatel v uvedené lhůtě 
splnění podmínek odborné způsobi-

losti neprokáže, živnostenský úřad 
zahájí řízení o zrušení živnosten-
ského oprávnění.

Dále byli tito podnikatelé 
povinni do začátku srpna zajistit a na 
žádost živnostenského úřadu dolo-
žit, že činnosti, které jsou obsahem 
výše uvedených živností, zajišťují 
pouze fyzickými osobami splňují-
cími požadavky odborné způsobi-
losti. Bližší informace sdělí pracov-
níci živnostenského úřadu na úseku 
registračním na Husově náměstí.

Do konce srpna mají obyvatelé 
Chomutova čas uhradit poplatek za 
svoz komunálního odpadu za druhé 
pololetí letošního roku. K 31. srpnu 
musí mít všichni uhrazenou celou 
částku, pokud se tak nestane, po jed-
nom upozornění přistoupí město k dal-
ším krokům vymáhání.

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu činní 500 korun ročně za 
každého člena domácnosti, včetně 
nemluvňat. Tuto částku lze rozdě-
lit do dvou pololetních splátek po 250 
korunách. Obyvatelé mohou druhou 
splátku zaplatit na pokladně magis-

trátu, platební kartou v informačním 
servisu magistrátu, poštovní poukáz-
kou nebo převodem z účtu. Další mož-
ností je služba SIPO.

Platí-li poplatek za domácnost spo-
lečný zástupce, pak je velmi důležité, 
aby platbu za každého člena domác-
nosti odvedl na jeho unikátní vari-
abilní symbol. Na telefonním čísle 
správce poplatku 474 637 252 nebo 
474 637 237 si mohou lidé vyžá-
dat údaje o variabilním symbolu pro 
úhradu poplatku nebo sepsat splát-
kový kalendář na neuhrazené poplatky 
z minulých období.

detektivové a majitelé 
bezpečnostních agentur pozor

poplatek za odpad musí lidé 
zaplatit do konce srpna



servis fotostrana

fotostrana | 15

Břehy Kamencového jezera se 
proměnily v severoamerické pré-
rie, které znovu obydleli indiáni. 
Rodinné zápolení se totiž tentokrát 
inspirovalo populárními mayov-
kami. „Akce Indiánské léto je při-
pomenutím 115. výročí návštěvy 
Karla Maye v našem městě,“ 
vysvětlila inspiraci organizátorka 
Rodinného zápolení Marie Heř-
manová.

Na děti i rodiče tentokrát čekaly 
úkoly vpravdě indiánské. Sportclub 
80 Chomutov propůjčil zápolícím 

rodinám kanoe. O další program se 
postarali Pšito Oyate – Korálkoví 
lidé, kteří na břehu jezera vysta-
věli indiánskou vesnici. „Připravili 
jsme  pro děti program a aktivity, 
které jsou pro indiány typické. Děti 
si vyzkoušely střelbu z luku či hod 
tomahavkem. Pro menší zase byla 
připravena střelnice na bizony a lov 
koníků,“ popsal aktivity Jiří Kohout 
z Pšito Oyate a dodal, že nechyběla 
ani výroba indiánských čelenek, 
náhrdelníků a náramků.

Nadšení, s jakým děti plnily 

zadané úkoly, dokázalo, že i gene-
race Facebooku a počítačových 
her má stále blízko k indiánům. 
„Romantika Divokého západu 
a indiánů je pro děti stále přitaž-
livá. Vždyť i filmy o Vinnetou-
ovi stále dávají v televizi a znají je 
i ti nejmenší,“ řekla Heřmanová. 
Vrcholem odpoledne byla ukázka 
indiánských tanců, do kterých se 
následně mohli zapojit všichni 
návštěvníci v té době již stylově 
vybaveni korálky a indiánskými 
čelenkami.

rodinné zápolení 
se přestěhovalo za 

Vinnetouem

viDeo z inDiánSkého léta 
na eChomutov.cz




