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www.chomutovska-bytova.cz

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty 
v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení 
částky rovnající se konečné ceně (nevratná v souladu s čl. 3a Pravidel pro 
pronajímání bytů), či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje 
kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace
www.chomutovska-bytova.cz
tel.: 474 721 233 (p. Elisová)

Platební údaje
číslo účtu: 2103480237/0100
variabilní symbol: 32521
specifi cký symbol: rodné číslo

Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí 
menšího bytu s tím, že společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající 
byt o větší rozloze v majetku společnosti 
či Statutárního města Chomutov (tzv. byt 
za byt). V těchto případech nebude 
vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK – ul. Na Bělidle, tel. 474 624 124

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 cena
1 Beethovenova 3885/12 0+1 38,94 9.000 Kč
2 Jakoubka ze Stříbra 108/2 1+1 52,33 15.000 Kč
3 Poděbradova 1030/3 1+1 36,09 15.000 Kč
4 Palackého 4089/8 1+1 37,26 15.000 Kč
5 Jiráskova 4189/4 1+1  36,15  15.000 Kč
6 Nám.Dr.Beneše 3645/3 1+2  51,70  21.000 Kč
7 Spořická 3809/2 1+2  48,70  21.000 Kč
8 K.Světlé 3629/1 1+2  52,50  21.000 Kč
9 Beethovenova 3885/6  1+2  59,71  21.000 Kč
10 Za Zborovskou 3608/2 1+2  49,72  21.000 Kč
11 Za Zborovskou 3613/1  1+2  50,74  21.000 Kč
12 Za Zborovskou 3613/6  1+2  51,69  21.000 Kč
13 Za Zborovskou 3615/2  1+2  51,22  21.000 Kč
14 Za Zborovskou 3616/7  1+2  52,01  21.000 Kč
15 Grégrova 3773/9  1+2  50,72  21.000 Kč
16 Legionářská 3879/10  1+2  48,41  21.000 Kč
17 Legionářská 3881/3  1+2  51,86  21.000 Kč
18 Legionářská  3882/3  1+3  60,17  27.000 Kč
19 Palackého 3640/7  1+3  70,17  27.000 Kč
20 Kadaňská 3677/5  1+3  87,62  27.000 Kč
21 Kadaňská 3683/6  1+3  81,01  27.000 Kč
22 Kadaňská 3684/2  1+3  81,90  27.000 Kč
23 Kadaňská 3692/1 1+3 76,48 27.000 Kč

Nabídka bytů do nájmu
veřejnou nabídkou v Chomutově
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 téma
 4 FeSTIVal Nabídl 

CHUTě, HUdbU I TaNeC
Festival národnostních 
menšin Barevná planeta 
na chomutovském náměstí 
1. máje přinesl doslova celý 
svět jako na dlani.

 aktuality
 6 OTeVřeNí STadIONU 

bUde pO OlYMpIjSKU
Olympioničky Barbora 
Špotáková a Zuzana Hejnová 
přijedou podpořit všechny 
chomutovské mladé atlety 
při otevření nového stadionu.

 aktuality
 7 MIlIONY zVýšIlY 

bezpečNOST šKOláKů 
Novou podobu získaly čás-
ti ulic Beethovenova a Škol-
ní. Město do nich investovalo 
přes sedm milionů korun.

 rozhovor
 8 SpOrT je Náš 

žIVOTNí STYl
To říkají v rozhovoru manželé 
Viktor a Jitka Legatovi, 
kteří jsou známí snad všem 
Chomutovanům. 

 kultura
 9 aTrIUM paTřIlO 

OrIeNTU
Pořádnou dávku exotiky nabídl 
svým návštěvníkům orientální 
večer v podobě krásných 
tanečnic a jejich smyslných 
pohybů. Iluze Blízkého 
východu byla dokonalá.

 sport
 10 pIráTI SplNIlI příSNÉ 

pOdMíNKY
Vyhrát v hokeji 1. ligu a násled-
ně baráž ještě automaticky ne-
znamená privilegium hrát ext-
raligu. K tomu je potřeba splnit 
řadu podmínek

 bezpečnost
 12 FaCebOOK STrážNíKů 

je V ObležeNí 
FaNOUšKů
Téměř šest set. K tomuto 
číslu se blíží počet 
fanoušků městské policie 
na facebooku. Ta takový 
zájem ani nečekala.

 fotostrana
 15 V zOOparKU KradlI 

lOUpežNíCI a OžIlY 
MrTVOlY
Téměř dva tisíce lidí se 
vydaly na cestu plnou 
zvířat i nadpozemských 
bytostí. Odehrálo se již 
tradiční pohádkové safari. 

leTNí KINO SI přI 
rOMSKÉM FeSTIValU 
pOdMaNIl rYTMUS 
více na straně 9

zapIšTe SI 
dO dIáře

6. 9.
setkání s občany lokality Horní 
Ves – od 16 hodin v jídelně 
ZŠ Akademika Heyrovského 

8. 9.
Dny evropského dědictví – 
otevřené památky

8. a 9. 9.
otevření železničního depozitáře

10. 9.
IPRM – otevření atletického 
stadionu od 15.30 hodin

15. 9.
Severočeské farmářské trhy na 
nám. 1. máje od 8 do 12 hodin

18. 9.
Zábavné odpoledne s vaším 
strážníkem v 15.30 hodin, 
hřiště ZŠ Havlíčkova

adOpTUjTe Mě
Za částku 500 Kč na rok se můžete 
stát adoptivním rodičem blavora 
žlutého – slepýšovitého ještěra, 
kterých se v Podkrušnohorském 
zooparku vylíhlo před několika dny 
celkem dvacet.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.
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Druhý ročník festivalu národnostních menšin Barevná planeta na chomutovském náměstí 1. máje přinesl 
doslova celý svět jako na dlani. Multikulturní festival, na němž prezentují své zvyky a obyčeje minority usazené 
v chomutovském regionu, představil žhavou Afriku, krásu východní Evropy či tajemnost asijských zemí.

„Chomutov se již před rokem roz-
hodl věnovat prostor menšinám žijí-
cím na svém území prostřednictvím 
festivalu Barevná planeta a já jsem 
ráda, že se zde můžeme sejít i na dru-
hém ročníku této akce,“ řekla Lejla 
Abbasová, moderátorka celého odpo-
ledne, jež svým exotickým původem 
zapadla do dramaturgie akce stejně 
jako svou angažovaností v oblasti práv 
národních a etnických menšin. 

Podle populární moderátorky Cho-
mutov ukázal světu svůj zájem o život 
menšin na jeho území. Její slova 
potvrzuje i náměstek primátora Mar-
tin Klouda: „Město Chomutov dlou-
hodobě podporuje spolupráci s men-
šinami, proto jsme i zřídili výbor pro 
národnostní menšiny.“ A právě výbor 
po národnostní menšiny stojí za vzni-
kem multikulturního festivalu pro pre-
zentaci menšin. 

Výbor pro národnostní menšiny se 
rozhodl multikulturní festival, jež má 
v krajském městě již třináctiletou tra-
dici, přivést i do Chomutova. „Společ-
ným cílem všech členů bylo a je jed-
noznačně přispívat k prezentaci národ-
nostních menšin v dobrém světle, ale 
také dát veřejnosti najevo, že tu při 
městě Chomutovu existuje náš výbor, 
který se aktivně v problematice anga-
žuje a na který se občané mohou v této 
věci obrátit,“ řekla Marie Štáfková, 

podle které se výbor po prvním úspěš-
ném ročníku u městského divadla roz-
hodl pokračovat v pořádání akce. 
Barevná planeta v Chomutově tak má 
ambici obohatit každoročně letní kul-
turní dění. 

Organizátory pojí přesvědčení, že 
Barevná planeta prospívá chomutov-
ské společnosti a podporuje sociální 
inkluzi, jež je v severních Čechách tak 
vzácná. „Chomutov je kulturní město, 
které si zaslouží být otevřené všem. 
Řada lidí s jinou národností tu pracuje, 
dokonce i podniká. Můžou se podílet 
na kulturním dění a prezentovat se,“ 
dodala Marie Štáfková, jež je přesvěd-
čena, že minority mohou Chomutova-

Festival nabídl 
chutě, hudbu i tanec

Vystoupení vietnamské menšiny.

Africké rytmy vylákaly na podium i Chomutovanky.

Africká skupina Njachas 
rozdivočela celé náměstí. 

Program obohatily chomutovské tanečnice.
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aNKeTa
Jak se vám líbí 
festival barevná 
planeta a Jak Jste se 
o něm dozvěděl/a?

Hana fulierová
Rozhodně je to 
tady zajímavé. Líbí 
se mi, že je možné 
navštívit ochutnáv-
ku u stánků jed-

notlivých národnostních menšin 
a pohovořit si s jejich příslušníky. 
Jen by to chtělo více lidí a hlavně 
lepší počasí, které určitě mnoho 
lidí odradilo. O festivalu jsem se 
dozvěděla úplnou náhodou.

Josef mládek
Líbí se mi tady moc. 
Na minulém roční-
ku jsem nebyl, pro-
tože jsem o něm 
nevěděl, ale tenhle 

je parádní. Poněvadž rád navště-
vuji cizokrajné země, tak také rád 
ochutnávám tamní speciality. Ne-
bojím se ochutnat všechno, ale 
oblíbenou kuchyni asi nemám. 

simona szabová 
Zatím jsem tady jen 
chvilku, ale vypa-
dá to moc hezky. 
Rozmanitě a barev-
ně. Bohužel nevyšlo 

počasí, jinak je to tady moc pěk-
né. Na prvním ročníku jsem ne-
byla, protože letos jsem o festiva-
lu slyšela poprvé. Jsem překvape-
ná, mile překvapená. Doufám, že 
příští rok se znovu zúčastním. 

martin Jáchym
Jsem tu krátce, 
ale zdá se, že festi-
val bude velmi po-
vedený. O festiva-
lu jsem se dozvěděl 

z plakátů i od kamaráda, který mi 
nabídl vystoupení, ale nakonec 
z toho sešlo. Aspoň tímto způso-
bem můžu být účasten této akce. 
Přijel jsem, abych nasál kulturu 
ze všech koutů světa, zejména tu 
muzikální.

valentina Štípková
My, tedy ukrajin-
ské občanské sdru-
žení Zvony nadě-
je, jsme velmi rádi, 
že se zde můžeme 

prezentovat. Je krásné, že Cho-
mutov má i výbor pro národ-
nostní menšiny a dokládá tak, že 
si váží svých národnostních men-
šin. Festival je ohromný, potě-
šil nás zájem veřejnosti. A mísení 
všech kultur na jednom náměstí 
je úžasné. Lidi různých kultur se 
tak mají šanci poznat. 

nům mnohé nabídnout. 
Barevná planeta 2012 toho byla 

důkazem, neboť nabídla boha-
tou kulturní mozaiku, v níž prostor 
dostala i taneční uskupení Beethoven 
DC a Stardance Chomutov. Jejich 
členové pak s gustem uvítali taneční 
workshop salsy spojený s vystoupe-
ním kubánské skupiny Caribe, která 
celé náměstí oslovila temperament-
ními rytmy latinské Ameriky. 

Už před kubánskou hudbou vystou-
pila finalistka Superstar Madalena Joao. 
Ta zaujala všechny návštěvníky same-
tovým hlasem i exotickým vzhledem, 
který zdědila po svém otci z Angoly. 
„Dříve se naše rodina setkala s nepří-
jemnými projevy rasismu, ale řekla 
bych, že se situace v České repub-
lice od našeho příjezdu v polovině 90. 
let výrazně zlepšila,“ řekla mladá zpě-
vačka. Dodala, že právě takové festi-
valy mohou změnit myšlení většiny 
Čechů: „Hudba může být komunikač-
ním nástrojem, který spojí různé národ-
nosti a dokáže většině, že i ostatní 
národy dělají některé věci dobře.“

Na pódiu se pak vystřídaly nejrůz-
nější hudební styly od tesklivé hudby 
Mongolů, přes energickou a živou 
bubenickou show Afričanů až po kon-
cert kultovní skupiny Ahmed má hlad, 
jež se inspiruje balkánskou dechov-
kou, kterou se nebojí míchat s pun-
kovými rytmy a hudebními vlivy 
z Ruska či Haliče. Úchvatné vystou-

pení si pro Barevnou planetu při-
pravila profesionální skupina z viet-
namské komunity, jež předvedla tra-
diční Lví tanec. Tato hudební a taneční 
vystoupení pak doplnily zajímavé 
workshopy, při kterých mohli Chomu-
tované okusit odlišnou kulturu takříka-
jíc na vlastní kůži. 

A kdo chtěl jít ještě dál, měl mož-
nost, neboť bohatý program na pódiu 
doplňovala řada stánků, které nabí-

zely návštěvníkům cizokrajné kulinář-
ské dobrodružství. Španělskou tortillu 
nebo paellu střídala gruzínská vína či 
bohatá nabídka vietnamské kuchyně. 
Mlsné jazýčky lákal k sobě i ukrajin-
ský stánek, kde mohl návštěvník nara-
zit na tradiční pochoutky této kul-
tury. „Představili jsme naše nejtra-
dičnější jídla, třeba vareniky plněné 
masem nebo pirohy plněné masem, 
zelím a další nádivkou,“ řekla Irina 
Malinova a dodala, že oceňuje mož-
nost v rámci festivalu prezentovat ty 
lepší stránky Ukrajiny, které jsou čes-
kým zpravodajstvím často opomíjeny. 
Také například Izraelci či Kurdové 

návštěvníkům nabídli nejen možnost 
ochutnat tradiční dobroty, ale zároveň 
i komunikovat a navázat sociální kon-
takty s těmito zajímavými menšinami. 
Koho nějaká dobrota skutečně zaujala, 
mohl si vyžádat recept. 

I přes vskutku londýnské počasí, 
které zahnalo mnoho návštěvníků do 
blízkých podloubí, se festival těšil 
velkému zájmu. „Až na počasí je to 
dobrý. Nejvíce ze všeho se těšíme 
na africkou hudbu, ale už přede-
šlá hudební vystoupení nás velice 
zaujala,“ řekla návštěvnice festi-
valu Kateřina Benešová. A její slova 
potvrdili i další návštěvníci. „Kama-
rád mi poslal pozvánku na facebooku 
a chtěla sem jít i moje maminka. 
Jsem tady poprvé a líbí se mi tady, 
zatím mne nejvíce zaujaly ochut-
návky národních specialit,“ prozra-
dila Vlasta Fišrová, která si užívala 
poznání zajímavých kultur. 

Podle členů výboru pro národ-
nostní menšiny si festival klade za 
cíl představit Chomutov jako místo, 
kde se netrpí předsudky, nepřivírají 
se oči před realitou, důrazně se odmí-
tají extremistické postoje. Podle reakcí 
návštěvníků se zdá, že tento cíl nebyl 
až tak nesplnitelný a podle přání orga-
nizátorů otevřel veřejnosti oči a naučil 
ji užívat si odlišnosti.

Finalistka superstar Madalena Joao 
zauJala všechny návštěvníky saMetovýM 
hlaseM i exotickýM vzhledeM.

Ukrajinské dobroty zlákaly 
nejednoho návštěvníka.

Ukázka Lvího tance.

Program obohatily chomutovské tanečnice.

Bojové umění Krav Maga velmi zaujalo.

video na 
ecHomutov.cz
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KráTCe
vinobraní Je zábavou 
pro dospělé i děti
Stará Ves Podkrušnohorského 
zooparku pořádá 8. září již 
2. ročník Vinobraní. Dospělí 
mohou ochutnat různá vína, 
děti zaujme pestrý program.

odbor Školství 
se stěHuJe
Uvolněné prostory nad 
informačním centrem v zadní 
části radnice využije odbor 
školství, který se sem bude 
z knihovny stěhovat 11. září.

mimořádný 
úklid před boJem 
s Hlodavci
Před deratizací na Březenecké 
u dětského hřiště uklidili 
pracovníci technických služeb 
odpad a prořezali tamní keře.

kluková a Harapes 
zazáří v sHow
Tanečně zábavná filmová 
show Někdo to rád v kině 
se uskuteční 12. září 
od sedmi hodin večer 
v městském divadle. 

děti se seznámí 
se sporty
Kultura a sport Chomutov 
přijímá nové žáčky do kurzu 
Sportovních informací. Nábor se 
uskuteční 10. a 12. září v 16 hodin 
v městské sportovní hale.

poHádka pro neJmenŠí
Nedělní odpoledne zpříjemní 
malým dětem Pohádka 
o Héraklovi, kterou připravilo 
městské divadlo na 30. září 
od 15 hodin.

změna k lepŠímu
Dopravní podnik nahradí od 
září velkokapacitní autobus 
Ares obsluhující linku Jirkov–
Chomutov–Praha novým 
vozem Arway s klimatizací.

Otevření stadionu 
bude po olympijsku

Sídliště se opět mění

za třídění bioodpadu dostanou lidé kompost 

Olympioničky Barbora Špo-
táková a Zuzana Hejnová přije-
dou podpořit všechny chomutovské 
mladé atlety a atletky při otevření 
nového atletického stadionu v pon-
dělí 10. září. Děti, sportovci i široká 
veřejnost se budou moci přijít podí-
vat a vyzkoušet nové sportoviště.

Od rána budou na stadionu spor-
tovat děti z chomutovských mateř-
ských a základních škol v rámci pro-

jektu Atletika pro děti. V půl čtvrté 
odpoledne se otevřou brány stadionu 
široké veřejnosti. „Rodiče se svými 
dětmi si zde budou moci vyzkou-
šet různé průpravné atletické disci-
plíny, jako jsou hod pěnovým oště-
pem, skok daleký z místa, překáž-
kový běh, přeskoky na žíněnce, sla-
lomový běh, hod medicinbalem, běh 
přes žebřík nebo hod raketkou na 
cíl,“ láká primátor Jan Mareš. Dvoj-

násobná zlatá olympionička Bára 
Špotáková a Zuzana Hejnová budou 
rozdávat své podpisy fanouškům od 
17 hodin. Součástí odpoledne bude 
i doprovodný program se soutěžemi 
pro děti, skákací hrad a občerstvení.

Atletický stadion je předposled-
ním sportovištěm, které čeká na své 
otevření. Po něm bude zhruba za 
měsíc otevřen plavecký areál Aqua-
svět, plný bazénů a atrakcí. 

Stavbaři opět obsadili chomu-
tovská sídliště. Rozjely se totiž 
další projekty IPRM Sídliště, místo 
pro život. „Na každém ze sídlišť 
Kamenná, Březenecká, Písečná 
a Zahradní se do konce roku bude 
něco opravovat, rekonstruovat či 
nově stavět, aby okolí domů bylo 
krásnější, ale také bezpečnější 
a bez bariér,“ sdělil primátor města 
Jan Mareš. 

Hřiště u škol na Zahradní 
a Písečné a prostor před školou na 
Písečné už přetvářejí stavbaři, nová 
multifunkční školní hřiště a zrekon-
struované prostranství by měla být 
hotová do konce září. Další stavební 
práce na sídlištích začnou do 14 dnů. 
Na Březenecké bude opravena křižo-
vatka ulic Dřínovská a Kyjická, při-
budou nové propojovací chodníky, 
podélná parkovací stání, kontejne-

rová stání a stávající chodníky dosta-
nou nový povrch. „V nejrizikověj-
ších místech na Kamenné, Zahradní 
i Písečné odstraníme úpravou chod-
níků, přechodů a zastávek MHD bari-
éry pro lepší přístupnost. Bezpečnosti 
napomohou opravy podchodů, veřej-
ného osvětlení a schodišť,“ přiblížil 
chystané změny primátor. K nákup-
nímu středisku Flora povede nový 
chodník, stejně jako k domu pro seni-
ory a bezbariérově bude upraveno 
okolí zdravotního střediska. U školy 
na Zahradní vznikne nová veřejná 
odpočinková zóna s lavičkami a dět-
ským hřištěm s prolézačkami. Parko-
vací místa přibudou na Písečné.

Dlouhodobý projekt, který 
postupně mění tvář chomutovských 
sídlišť, umožnil z dotací nejprve 
opravy domů, nyní se zvyšuje kva-
lita veřejných prostor. „Na venkovní 
úpravy sídlišť je do konce roku při-
praveno 50 milionů korun, z toho je 
dotace 42 milionů,“ dodal primátor 
Mareš. Další etapy budou následovat 
až do roku 2014.

Píli Chomutovanů v třídění biood-
padu do hnědých popelnic technické 
služby a město Chomutov ocení tím, 
že jim dají zdarma kompost na jejich 
zahrádky. „Bioodpad se sváží pře-
devším ze čtvrtí rodinných domků 
a nejenom jejich majitelé, ale i další 
občané města teď mohou kompost 
využít pro zahrádkaření,“ řekl náměs-
tek primátora Martin Klouda.

Zbytky ovoce a zeleniny z 
domácností, které Chomutované 

odkládají do hnědých popelnic, kte-
rých je ve městě přes dva a půl 
tisíce, tak společně s posekanou trá-
vou a odřezanými větvemi z ulic 
města vytváří kvalitní náplň fer-
mentoru, zařízení pro přeměnu bio-
logicky rozložitelného odpadu. Ten 
společně s popelnicemi a svozo-
vým automobilem pořídily technické 
služby z evropských peněz.

Kompost si budou moci lidé 
odvážet zdarma od 1. září do 30. lis-

topadu. Zapotřebí je však předem 
vyzvednout odběrovou kartu. Ta 
bude k dispozici ve vážním domku 
v areálu skládky v Pražské ulici. 
„Každý zájemce si může várku kom-
postu odvézt šestkrát a pokud si 
kompost sám naloží, zaplatí jen 36 
korun za vážení vozidla,“ řekl ředi-
tel TSMCH Zbyněk Koblížek. Zda je 
kompost připravený k vyzvednutí, si 
mohou lidé ověřit na telefonním čísle 
731 411 779.
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Chomutov bude mít aquasvět

Tisíc tun soli čeká na 
jakkoli tuhou zimu

Senioři se bavili

jak použít 
logo města?

Výstavba relaxačně oddychového 
centra, jak se plavecký areál na Zad-
ních Vinohradech stavebně nazývá, 
se blíží ke svému finále. O tom, jaký 
název ponese nové sportoviště, mohli 
rozhodnout sami Chomutované. Spo-

lečnost Kultura a sport Chomutov 
vyhlásila soutěž na jeho pojmenování. 
„Ze čtyřiceti sedmi zaslaných návrhů 
jsme vybrali Aquasvět. Ten totiž v 
sobě spojuje jak vodu, která je tím nej-
důležitějším pro plavecký areál, tak i 

slovo svět, jež pro blízké kino navrhli 
také občané našeho města,“ prozra-
dil primátor Jan Mareš. Další nápady 
na název areálu byly Aquacentrum, 
Aquafórum, Aquapark, Ostrov pirátů, 
Paradise, Oáza nebo třeba Krušnohor.

Pracovníci Technických slu-
žeb města Chomutova navezli už 
v průběhu srpna do skladů pět set 
tun posypové soli. Dalších pět set 
tun ve skladech zbylo z minulé 
zimy. „Technické služby jsou tak 
připravené na jakkoli tuhou zimu,“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Klouda. Za sůl technické služby 
daly 700 tisíc korun. 

Zatímco solí jsou sklady před-
zásobené s potřebným předsti-
hem na celou zimu, posypová drť 
a písek se kvůli omezené kapa-
citě skladu zajišťuje až před začát-
kem zimy a průběžně se doku-
puje. „Tyto materiály na roz-
díl od soli jsou dostupné po celé 
zimní období, proto není problém 

je kdykoli dokoupit a doplnit tak 
potřebné množství,“ řekl ředitel 
technických služeb Zbyněk Kob-
lížek.

V minulých letech zasáhly 
Chomutov obrovské přívaly 
sněhu, kdy během osmačtyřiceti 
hodin napadlo téměř půl metru 
sněhu. Pokud tato situace nastane, 
jsou technické služby připravené 
najmout techniku soukromých 
firem. „Tento postup se velmi 
osvědčil. Podařilo se nám rychleji 
odklidit parkovací místa pro řidiče 
na parkovištích a v ulicích, ve kte-
rých se parkuje,“ dodal náměstek 
Klouda. Při největší sněhové kala-
mitě se z ulic odvezlo přes dvanáct 
tisíc tun sněhu. 

Novou podobu získaly části ulic 
Beethovenova a Školní. Město do 
nich investovalo přes sedm milionů 
korun. „Ulice má sice nový kabát, 
ale změny se týkají hlavně bez-
pečnosti chodců a především dětí 
z obou školních budov,“ řekl primá-
tor Jan Mareš. 

O to se postará nový přechod 
před školou ve Školní ulici. Pře-
chod má ostrůvek, díky kterému 
bude přecházení pro děti bezpečnější. 
V Beethovenově ulici vzniklo 31 
nových legálních míst k parkování. 
„Ty pomohou rodičům bez obav 
zastavit a dětem vystoupit,“ dodává 
primátor. V bezpečném pohybu žáků 
pomůže také nové a hlavně delší 
zábradlí u vchodu do školy. Kom-
pletně byly zrekonstruovány chod-

níky a veřejné osvětlení. Ulice se 
proměnila za tři měsíce. Příští rok by 
měla dostat nový povrch vozovka. 

Zajímavostí na rekonstrukci je, že 
podnět ke stavebním úpravám daly 
samotné děti ze základní školy ve 
Školní ulici, které se zúčastnily pro-
jektu Nadace Partnerství Bezpečná 
cesta do škol s názvem Auto*mat 
Na zelenou. „Do mapek zakreslo-
valy nebezpečná místa v okolí školy 
a ve spolupráci s rodiči a učiteli hle-
daly možná řešení. Dopravní inženýři 
pak na základě získaných podkladů 
zpracovali pro školu odborné stu-
die. Navrhli v nich, jak vyřešit vyti-
povaná riziková místa a celkově pro-
stor v okolí školy z dopravního hle-
diska vylepšit,“ řekla ředitelka školy 
Vlasta Marková.

Již tradicí se stala zahradní slav-
nost, která se každý rok v srpnu 
koná v zahradě u Domova pro seni-
ory Písečná. Letos se tam sešli hosté, 
kteří se společně s klienty poba-
vili o tématech vážných i zábavných 
a poslechli si orchestr Milana Barani-

jaka. „Příjemná atmosféra této slav-
nosti je důkazem toho, že se lidé 
umí pobavit a že se jim na Písečné 
dobře žije,“ uvedl náměstek primá-
tora Jan Řehák. Pozvání neodmítli 
ani zástupci spřátelené organizace 
z Annabergu-Buchholze ze SRN.

Již více než rok má Chomutov 
moderní a nadčasovou značku, kte-
rou využívá v úředních dokumen-
tech i k propagaci města. Logo zís-
kalo ochrannou známku zapsá-
ním do příslušného rejstříku, aby 
nedošlo k jeho zneužití. „O pou-
žití loga může požádat jakýkoli sub-
jekt, který chce město reprezentovat 
na různých kulturních, sportovních 
a společenských akcích,“ vysvětlila 
Marie Heřmanová z kanceláře pri-
mátora. Použití typů loga má pevně 
stanovená pravidla, která specifikují 
různé varianty a barevnost. Žádost, 
logo a manuál použití jsou ke sta-
žení na www.chomutov-mesto.cz 
v sekci město a samospráva.

Miliony zvýšily 
bezpečnost 

školáků

liga představí rakovinu z jiné strany
Každý svého zdraví strůjcem je 

název putovní výstavy, se kterou se 
Liga proti rakovině Praha už pátým 
rokem vydává na pouť po českých 
a moravských městech. Do Cho-
mutova na náměstí 1. máje zavítá 
20. září mezi půl jedenáctou a osm-

náctou hodinou, poté ještě 21. září 
mezi devátou a sedmnáctou hodi-
nou. Hlavním cílem akce je zbavit 
předsudků závažné téma rakoviny.

Liga představuje téma rakoviny 
a její prevence z přívětivější tváře, 
proto návštěvníci uvidí i vtipy 

nebo fotografie. Součástí expo-
zice jsou panely určené dětem, 
které si v nich najdou informace 
o zdravém životním stylu. Dospě-
lým návštěvníkům akce nabízí také 
improvizovanou „vyšetřovnu“. 
Vše je zdarma. 
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Co pro vás znamená Cena Jiřího 
Popela z Lobkovic?

Jitka: Jsme potěšeni, že si na nás 
někdo vzpomněl. Všiml si naší práce.

Viktor: Je to příjemné. Těší mě, 
že nás na tuto cenu navrhli občané 
města. Ale toto není jenom naše 
ocenění, ale ocenění těch, kteří 
s námi po dlouhá léta spolupraco-
vali ve škole, na loděnici, na lyžích 
a ve společnosti – děkujeme.
Vy jste držitelé řady sportovních 
titulů, které jste získali díky 
tvrdému tréninku a dřině…

Viktor: Ale to tu cenu Popela 
také (smích).
V Chomutově jste známí jako 
úspěšní sportovci. Jak jste se ke 
sportu dostali?

Viktor: Sport je náš životní styl. 
Vždyť jen na loděnici jsme 50 let.

Jitka: Táta loděnici založil, takže 
jsem tady trávila dětství. Rodiče mě 
jako nadšení sportovci naučili plavat, 
jezdili se mnou lyžovat a doma jsme 
měli vždy sportovní vybavení. Pohyb 
byl u nás automatický. V dětství jsem 
dokonce dělala balet, ale v 16 letech 
jsem se musela rozhodnout mezi 
vodou a tancem. Vyhrála voda.

Viktor: Tatínek byl aktiv-
ním sportovcem. Zúčastnil se OH 
v Paříži, takže se u nás sportem 
žilo. Já jsem jej následoval a začal 
jsem s ním plavat, ale následně při-

šli kamarádi a navíc pro plavání 
zde nebyly dobré podmínky, tak 
jsem začal chodit na loděnici.
A co vám říká pasivní sport 
v televizi?

Jitka: Ve Viktorově rodině se 
vždy jedlo společně u stolu. Jedi-
nou výjimkou byly sportovní pře-
nosy. To celá rodina včetně babičky 
a dědečka seděla na gauči před tele-
vizí, aby jim nic neuteklo (smích).

Viktor: Jako tělocvikář jsem 
musel být připraven na hodinu. 
Musím umět dát koš, běhat a kop-
nout do míče, ale také musím mít 
přehled o sportovním dění v repub-
lice i ve světě. Pasivní sledování 
sportu bylo součástí přípravy.
Pohybujete se stále mezi mladou 
generací…

Jitka: Je to pozitivní, protože 
vás to prostě nutí něco denně dělat 
a zajít mezi ty mladší.

Viktor: Vždyť my máme už jen 
málo kamarádů v našem věku. Díky 
sportu je to celé o 20 let posunuté 
a je příjemné nemít starost, že se 
budu celý den koukat z okna. Ono 
to není tak, že člověk nestárne, ale 

díky sportu na svůj věk nemyslí.
Hodně se mluví o nešikovnosti 
současné mladé generace. Je to 
skutečně tak špatné?

Jitka: Děti nerady cvičí. Tomu 
nepomůže hodina tělocviku navíc. 
Nejdříve je někdo musí přesvědčit, 
že sport je fajn a něco jim dává.

Viktor: Podle mě jsou děti 
možná ještě šikovnější, vždyť mají 
lepší materiální podmínky i stravu, 

možnosti. Bohužel současná mlá-
dež uznává jen svou vlastní indivi-
dualitu, což se projevuje klesající 
úrovní kolektivních sportů. Úspěch 
chce rychle, bez velké námahy.
Oddíl kanoistiky SC 80 objevil 
řadu talentů. Pochlubíte se, koho 
jste vychovali vy?

Viktor: To nejde takhle říct. 
Vždyť je to práce více lidí, ale těší 
mě, že se daří celému kolektivu 
vytvořit podmínky, za kterých zde 
talenty rostou. Bez této podpory by 
nebyly talenty ani cena Jiřího Popela.
Nemrzí vás, že ti šikovní pak 
odcházejí jinam?

Jitka: Odcházejí k profesionálním 
klubům, kde mají větší možnosti.

Viktor: Takové podmínky jim 
nemůžeme při největší snaze nabíd-
nout. Odcházejí nejen za sportov-
ními podmínkami, ale taky za stu-
diem, prací, změní životní priority.
Je pro vás povzbuzením, když děti, 
které jste seznámili s rychlostní 
kanoistikou, vyhrávají tituly?

Jitka: Nebyla to jenom rych-
lostní kanoistika, ale i slalom 
a sjezd na divoké vodě. Je to vždy 
povzbuzení pro další práci.

Viktor: Samozřejmě, že z úspě-
chu máme radost. Ale zrovna tako-
vou máme, když se vrátí jako 
dospělí na loděnici, do školy a řek-
nou, že ten čas, který s námi strá-
vili, nebyl marný.
Tady na loděnici je prima parta, 
do které jsou zapojeny celé 
rodiny. Je to podle vás obvyklé?

Viktor: Myslím, že je to nutné. 
Ono to vlastně jinak nejde. Ať je to 
kanoistika, hokej nebo lyže, je nutné, 
aby rodiče pomáhali. My se netajíme 
tím, že rodiče našich členů zapoju-
jeme do práce. Rodiče pomáhají při 
pořádání závodů, při dopravě, údržbě. 
Podpora rodičů je obrovská. My se 
jim to snažíme vrátit a zapojit je do 
činnosti na loděnici. Mohou kdykoliv 
přijít, popovídat si, pobavit se. Zpo-
čátku jsou vztahy formální, ale postu-
pem času se mění na přátelství a už je 
bereme jako členy loděnice.

Manželé legatovi:

Sport je náš životní styl 
Manželé Viktor a Jitka Legatovi jsou známí snad všem Chomutovanům. Některé učili pádlovat, jiné lyžovat, 
další se s nimi setkali během školní docházky, neboť oba manželé svou kariéru zasvětili vzdělávacím institu-
cím. Kromě práce s mládeží mají Legatovi za sebou i bohatou sportovní dráhu, na níž se lesknou drahé kovy 
z mistrovství Evropy i světa.

díky sportu Je to celé o 20 let posunuté.
ono to není tak, že člověk nestárne, 
ale díky sportu na svůJ věk neMyslí.
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Obnaženi vyzvali k odvaze 
Podesáté za sebou ovládli Chomu-

tov Obnaženi. Kulturní festival s mot-
tem Teď, nebo nikdy tentokrát trval 
celý týden a kromě obvyklé perfor-
mance a výstav nabídl i řadu zajíma-
vých workshopů, proto festival trval 
déle než obvykle. „Už dva poslední 
ročníky se nám díky workshopům 

protáhly na 2 nebo 3 dny. Letos se 
zrodilo hodně nápadů a ty daly dohro-
mady celý týden,“ vysvětlila Jana 
Nuslauerová, jež kromě výstavy 
svých obrazů pořádala i workshop. 

Motto Teď, nebo nikdy vzniklo 
v rámci značně hypotetické debaty 
organizátorů. „S vědomím proroctví 

apokalypsy, případně společenských 
změn jsme přemýšleli, co bychom 
jako umělci chtěli sdělit, kdyby to byli 
poslední Obnaženi, a co chceme udě-
lat jako lidé,“ dodala Klára Alexová, 
organizátorka festivalu. 

Pro tentokrát Obnaženi kromě 
SKKS a kostelu sv. Kateřiny obsadili 

také sklepení čajovny Alibaba. „Je to 
první výstava ve sklepení, kterému 
já prorokuji velkou výstavní budouc-
nost,“ ocenil nové prostory další z tra-
dičních organizátorů Obnaženi výtvar-
ník Šporgy, který kromě výstavy 
obrazů vytvořil i rekvizity pro závěreč-
nou performanci Kláry Alexové. 

letní kino si při romském 
festivalu podmanil rytmus

atrium SKKS tančilo v rytmu orientu 

Horkokrevný Romský festival 
roztančil letní kino v Chomutově. 
Velká přehlídka romských taneč-
ních souborů a hudebních skupin při-
táhla do prostoru letního kina stovky 
návštěvníků. „Tento ročník bude 
za těch pět let asi nejúspěšnějším,“ 
zhodnotil počet návštěvníků organi-
zátor Roman Tirpák.

Hlavním hostem večera byl slo-
venský rapper Rytmus. „Je to asi nej-
větší hvězda. Nikdo známější než on 
na Romském festivalu zatím nevy-
stupoval,“ přisvědčil Tirpák, který se 
s Rytmusem několik let zná. Rappera 
při cestě na pódium provázel ohlu-
šující křik fanoušků, které předtím 
dostala do varu velká osobnost rom-

ské hudby Antonín Gondolán. Sym-
bolicky se tak na pódiu vystřídaly 
dvě hudební generace.

Po pěti letech existence má Rom-
ský festival dobré jméno. „Lidi si na 
festival zvykli a dá se říci, že se na 
něj těší a očekávají jej,“ uvedl Tirpák, 
který stál na začátku historie chomu-
tovského festivalu. „Tehdy jsme se 
s kamarádem tak nějak hecovali, že 
tady dlouho nic podobného nebylo. 
Začali jsme přemýšlet, co by se dalo 
udělat, a tak vznikl festival,“ vzpo-
míná Tirpák, který přiznává, že první 
ročník byl náročný: „Bylo to stre-
sující, protože se vše muselo zaří-
dit nově. Teď je to jednodušší, máme 
předjednány skupiny i soubory.“ 

Pořádnou dávku exotiky nabídl 
svým návštěvníkům orientální 
večer v atriu Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb. Krásné 
tanečnice a jejich smyslné pohyby 
i důmyslné róby, stejně jako malý 
orientální trh dokázaly vytvořit 
dokonalou iluzi Blízkého východu 
a potěšily oči diváků. 

Orientální tanečnice se v atriu 
SKKS sešly již počtvrté. „Předchozí 
tři ročníky se však jmenovaly Afro-O-
rient Express, protože jsme byli spo-
jeni ještě se skupinou Taratibu pre-
zentující africkou kulturu. Tento-

krát jsme se ale nedomluvili, a tak 
poprvé je celý večer věnován jen 
orientu,“ vysvětlila novou podobu 
i název večera organizátorka Pavla 
Kostková, která během večera před-
vedla tanec s křídly Isis. Kromě cho-
mutovských tanečnic se na pódiu atria 
SKKS objevila i velká jména orientál-
ního tance. „Nejvíc mě potěšil hlavní 
host, kterým byla liberecká tanečnice 
Daila. Vyhrála několikrát mistrovství 
ČR,“ řekla Kostková a připomněla, 
že pozvání přijala i britská tanečnice 
SamSam a Atiya, zakladatelka praž-
ského festivalu orientálního tance. 

Inzerce

foto: Roman Novotný

foto: Roman Novotný

video na 
ecHomutov.cz

video na 
ecHomutov.cz
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Ve zlato nevěřil do poslední chvíle
Chomutovská atletika v létě 

dosáhla na velký triumf v podobě 
zisku zlaté medaile z mládežnic-
kého MČR. Milan Dzuriak ve 
skoku vysokém nenašel v katego-
rii dorostu přemožitele a získal titul 
dorosteneckého mistra ČR. 

První místo získal chomutov-
ský atlet díky novému osobnímu 
rekordu 198 centimetrů, přesto 
Milan Dzuriak dlouho nemohl uvě-
řit, že právě on vydrží v boji s lať-
kou nejdéle s nejčistším zápisem. 
„Do poslední chvíle jsem nevě-
řil tomu, že vyhraju,“ přiznal novo-

pečený dorostenecký mistr repub-
liky. Za jeho výsledky je především 
důkladná příprava. „Celý rok jsem 
tvrdě trénoval kvůli mistrovství, 
takže jsem trochu doufal v medaili, 
přestože jsem nebyl právě favorit.“ 

Sedmnáctiletý atlet se dobře 
popasoval i s druhým vrcholem 
sezony. „Hned další cíl po mis-
trovství byl skočit něco pořádného 
na mezistátním utkání Slovensko–
Maďarsko–Česká republika, a to se 
mi naštěstí povedlo. Domů jsem si 
odvezl bronzovou medaili za výkon 
197 centimetrů,“ potvrdil Dzuriak, 

kterému letos sbírání cenných kovů 
prostě jde. 

Mistrovství v račicích přineslo 
kanoistům 42 medailí 

Na Mistrovství ČR na krátkých 
tratích v Račicích se o medaile hlá-
silo hned 49 oddílů. Ani tak široká 
konkurence nezastavila chomutov-
ské vodáky, kteří přivezli úctyhodný 
počet medailí a navíc se radují i 
z úspěšné nominace mladých kano-
istů na závody olympijských nadějí. 

„Náš oddíl byl úspěšný. Získali 
jsme 17 zlatých, 12 stříbrných a 13 
bronzových medailí a navíc se Ondra 
Bišický a Kryštof Štejnar nomino-
vali na neoficiální mistrovství světa 

mladých kanoistů, na Závod olym-
pijských nadějí v maďarském Sze-
gedu,“ zhodnotil úspěchy oddílu 
kanoistiky SC 80 Chomutov před-
seda Petr Doležal a připomněl, že se 
této akce účastnili již dříve například 
Dan Pokorný, Dita Bolomská nebo 
Eliška Kučerová „Je tady již nějaká 
tradice a jsem rád, že na ni kluci 
navázali. Vždyť dostat se na tyto 
závody je snem každého mladého 
závodníka,“ dodal předseda oddílu 
a zároveň trenér kanoistiky. 

dragoni přivezli 
medailovou nadílku 

piráti: přísné podmínky splněny

Osmička chomutovských dra-
gonů se z ME národních posádek 
dračích lodí vrátila s řadou medailí. 
Trenérka chomutovských dragonů 
a reprezentantka Blanka Doležalová 
dovezla hned 6 medailí. Také zbytek 
výpravy se nenechal zahanbit. Bronz 
a dvě stříbra si z Anglie přivezly 
Dagmar Sochorová, Jitka Jarolím-
ková, Jana Saloňová, Blanka Dole-
žalová a Jitka Andršová. Ještě úspěš-
nější byly Jitka Legatová a Jarmila 

Mravcová, které v ženské posádce 
nad 50 let vyjely tři zlaté. 

U veteránského mixu přidala dvě 
zlata a jedno stříbro Doležalová. „Nej-
cennější jsou ty dvě zlaté z mixu, pro-
tože se nám podařilo porazit němec-
kou posádku, jež nám na minulém ME 
vždy jasně ujela. Tentokrát jsme bojo-
vali na špičky a byli úspěšnější,“ rado-
vala se Doležalová. Čest chomutov-
ských mužů hájil junior Tomáš Černý, 
který přivezl stříbro a dva bronzy.

Vyhrát v hokeji 1. ligu a následně 
baráž ještě automaticky neznamená 
privilegium hrát extraligu. K tomu 
je potřeba splnit řadu podmínek ve 
sportovní, licenční a marketingové 
oblasti. Piráti si je už odškrtli, a tak 
se spolu s fanoušky těší na první 
zápas proti Kometě Brno, který byl 
kvůli přímému přenosu ČT4 posunut 

už na čtvrtek 13. září.
Jednou ze základních podmí-

nek licenčního řízení byla bezdluž-
nost klubu vůči dodavatelům, hráčům 
a zaměstnancům. Klub musel před-
ložit i takzvanou bankovní záruku ve 
výši sedmi milionů korun. Další pod-
mínky se vztahovaly ke kvalitě zim-
ního stadionu. Zde měl Chomutov 

situaci značně ulehčenou, neboť nový 
stadion byl budován s výhledem na 
extraligu, tudíž parametry nejvyšší 
soutěže splňuje od samého začátku. 
Vše bedlivě sledovala inspekce ČSLH 
a než klubu definitivně dala zelenou, 
trvalo to měsíc a půl.

Současně probíhalo sestavo-
vání rozpočtu, ten chomutovský 
dosahuje výše okolo 100 milionů. 
„Miliony z toho půjdou do kadaň-
ského klubu, ještě větší sumu pak 
vydáme na mládež. Tam počí-
táme s 25 miliony, což je částka, 
která v českém hokeji možná nemá 
obdoby,“ zdůrazňuje marketingový 
ředitel Pirátů David Dinda.

Při doplňování kádru se spor-
tovní management řídil širokou doho-
dou, že mužstvo zůstane co nejvíc 
pohromadě. „Vycházeli jsme z toho, 
že už v první lize byl tým poskládaný 
s výhledem na extraligu a že když ji 
hráči vybojovali, měli by mít možnost 
si ji také zahrát,“ vysvětluje David 
Dinda. „Proto jsme ani nepřivedli 

žádnou velkou hvězdu, chceme stavět 
spíš na týmu a na pohodě v něm.“

Na přísné podmínky musel klub 
přistoupit v oblasti marketingu, napří-
klad pro globální partnery extraligy 
vyčlenit lukrativní reklamní plochy, 
pro Českou televizi zase zajistit pod-
mínky pro přímé přenosy, což s sebou 
přineslo nutnost přesunu části perma-
nentkářů i akceptování posunu ter-
mínů vysílaných utkání.

Účastí Chomutova se mění i spo-
lupráce s partnerským klubem 
v Kadani, která konečně může probí-
hat ve formě, v jaké byla zamýšlena. 
Jde především o volnější pohyb hráčů 
mezi oběma kádry. Do ideální podoby 
se dostala i návaznost při výchově 
mládeže, kde na chomutovskou Aka-
demii ČSLH s extraligami mladších 
a starších dorostenců a juniorů nava-
zuje extraliga dospělých. „Teď už je 
cesta přímá. Hokejista vychovaný v 
akademii může kariéru mezi dospě-
lými odstartovat přímo v Chomu-
tově,“ pochvaluje si David Dinda.

Milan Dzuriak se svým trenérem 
Marcelem Babilonským.
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roJ včel se usadil 
v popelnici
Tři roje včel kdosi nezodpovědně 
vyhodil do popelnice. Strážníci 
na místě ihned popelnici uzavře-
li a zapáskovali. Do příjezdu hasi-
čů pak hlídali, aby se ke kontejne-
ru někdo nepřiblížil. Hasiči včely 
museli vysát sacím zařízením.

Ženu galantně 
doprovodil domů, 
tam Ho přepadli
Devětatřicetiletý muž přišel na 
služebnu strážníků v Dřínovské 
ulici s tím, že ho přepadli nezná-
mí muži. Mělo se to stát poté, co 
v baru popíjel s neznámou ženou 
a když jí šel doprovodit domů, 
oloupili ho o peníze i doklady.

leJno si po sobě 
musel uklidit
V Palackého ulici si ulevil a navíc 
i odhazoval odpadky nepořád-
ný muž z okruhu nepřizpůsobi-
vých. Musel si po sobě vše ukli-
dit a navíc dostal od městských 
strážníků tučnou pokutu.

stařenka usvědčila 
zloděJe
Sedmasedmdesátiletá seniorka 
pomohla usvědčit zloděje. Přivo-
lala strážníky ve chvíli, kdy vidě-
la kolem jejího domu procházet 
muže, kteří tlačili kolečko. Právě 
to se z domu nedávno ztratilo. 
Strážníci jim dali pokutu.

vandal rozmlátil 
vŠecHna okna
Obyvatel Čechovy ulice přivolal 
strážníky s tím, že nějaký van-
dal rozbíjí venku zaparkova-
né auto. Hlídka na místě již pa-
chatele nechytila, stihl utéct. 
Volkswagen Golf měl ale vymlá-
cená všechna čtyři okna.

MěSTSKá pOlICIe

Facebook městské policie 
je v obležení fanoušků

Terorizoval dům, 
teď je pod kontrolou

Téměř šest set. K tomuto číslu se 
blíží počet fanoušků městské policie 
na facebooku. „Tak takový zájem ze 
strany veřejnosti jsme rozhodně neče-
kali,“ přiznal se náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák.

Na facebooku se téměř denně 
objevují nejdůležitější či nejzají-
mavější informace a řada fotogra-

fií z každodenní práce strážníků. 
„Na stránce zveřejňujeme také video-
reportáže či informace, kde se měří 
rychlost,“ přibližuje obsah Řehák. 
Lidé se zajímají o projekt Váš stráž-
ník a na facebooku se ptají na parko-
vání, rušení nočního klidu a další pro-
blémy spojené s veřejným pořádkem.

Facebookovou stránku má měst-

ská policie zhruba půl roku. Téměř 
denně přibývají noví fanoušci. „Je 
jasně vidět, že lidé mají zájem získá-
vat zprávy o práci městské policie. 
Z některých komentářů je patrné, 
že Chomutované dosud neměli ani 
tušení, jak rozsáhlá je činnost měst-
ské policie,“ řekl ředitel městské 
policie Vít Šulc. 

Do hledáčku městské policie se 
dostal neurvalec, který týrá oby-
vatele jednoho domu ve Skalkové 
ulici. Čtyřiadvacetiletý muž je často 
pod vlivem alkoholu nebo drog. 
„Obyvatelé domu jsou pravidelně 
napadáni ve výtahu, na chodbách 
či v okolí domu. Muž má také psa 

bojového plemene, kterým místním 
vyhrožoval. Jednu ženu dokonce 
pes napadl. Případ řeší Policie 
České republiky,“ řekl územní 
strážník z lokality Zahradní Jan 
Novotný. Psa násilník doslova vyu-
žívá jako nástroj své moci. Nejed-
nou se stalo, že ve výtahu uvěznil 

souseda, který se chystal vystoupit, 
ale nemohl, protože násilník svého 
psa nepřidržel.

Po podání podnětu se strážníci 
i sociální pracovnice na byt, kde 
muž přebývá, zaměřili. Výtržník 
žije u své matky, která sama potvr-
dila neustálé spory syna se sou-
sedy. „Městská policie se do případu 
obula. Pravidelně u dveří zvonila 
a snažila se zjistit chování výtrž-
níka,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Jan Řehák. 
Kontroly se odehrávají několikrát 
do týdne. V bytě navíc žijí malé 
děti. „Sledujeme, zda nejsou ohro-
ženy nevhodným chováním muže či 
toxikomanií,“ řekla vedoucí odboru 
sociálních věcí Kamila Faiglová.

Bojového psa nechává také muž 
často běhat na dětských hřištích. 
Nyní se může těšit, že pod kontro-
lou městské policie zůstane, dokud 
nepřestane obtěžovat sousedy. 

Trasy autobusů jsou 
změněny kvůli uzavírce

Vzhledem ke stavebním pracím 
v Kochově ulici musel dopravní 
podnik upravit trasy některých 
linek. Změna v jízdním řádu začala 
3. září a potrvá do 30. října.

Jinou trasou jezdí linky 4, 6 
a 14. Tyto spoje dočasně nestaví 
na zastávce U hřbitova a Polikli-
nika. Linky jedoucí k poliklinice 
staví na náhradní zastávce v ulici 
Čechova a Spořickou ulicí projíž-
dějí na konečnou v ulici Dr. Jan-
ského, před budovu polikliniky, 

vedle fotbalového hřiště. Linky 
v opačném směru vyjíždějí z ulice 
Dr. Jánského a projíždějí Spořic-
kou, Školní a pokračují od zastávky 
Palackého po standardní trase. 
Časy linek se nemění.

Další změny se týkají linek 
20, 23 a 33. Tyto linky nestaví na 
zastávce Poliklinika, Beethove-
nova, ve směru od polikliniky ani 
U hřbitova. Konečná a zároveň 
výpravní stanice je stanice Žele-
zárny. Časy linek zůstávají stejné.

Váš strážník na březenecké a zátiší
Filip Prokeš, strážník s územní zodpovědností za 
lokalitu, zve občany v rámci projektu váš strážník 
na osobní setkání v jídelně speciální školy 
ul. 17. listopadu č. p. 4728 (bývalá14. ZŠ), 
dne 20. 9. 2012 od 16.00 hod. 

Účelem setkání je vyhodnocení stavu veřejného 
pořádku v lokalitě, informace o činnostech 
městské policie a vzájemné předání podnětů. 
Setkání se zúčastní vedení městské policie.

zváni jsou občané těchto ulic: 
Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, Dřínovská, Březenecká, Kundratická, Stavbařská, 
Pod Strážištěm, Pod Strání, Ve Stráni, Dobrovského, Pod Lesem, Blatenská – horní část, 
U Třešňovky, Jabloňová, Barákova, Na Lučině, Šrobárova, Kozinova, Winterova, 
Na Vyhlídce, Tylova, Lipanská, Na Spravedlnosti, V Zahradách
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zoopark má 
dvouHlavou uŽovku
V Podkrušnohorském zooparku 
se zabydluje dvouhlavé mládě 
užovky hladké. Výjimečnost jí 
zabraňuje přežít ve volné přírodě, 
v zooparku se jí ujali odborníci. 

kurz pomůŽe 
s výcHovou
Mateřské centrum Kolibřík pořá-
dá od 25. září kurz, jehož cílem je 
pomoci rodičům s výchovou dětí 
a s komunikací v rodině. 

lidé si poHladí 
netopýry
Druhá sobotní noc v září bude 
patřit netopýrům. Osvěta o ži-
votě těchto savců se uskuteční 
také na zámku Jezeří 8. září od 
19 hodin. 

v zooparku 
natáčela televize
Návštěvníci Podkrušnohorské-
ho zooparku mohli při procház-
ce parkem potkat televizní štáb. 
Ten tam totiž natáčel jeden ze 
třinácti dílů Ze zoo do zoo. 

Jezdecký klub 
přiJme nováčky
Jezdecký klub se rozroste 
o další jezdce. V pátek 7. září od 
17 hodin se v kryté hale usku-
teční nábor nových členů. 

studenti dostali 
cenu Ď
Za opravy seček a mlátiček si stu-
denti Střední školy energetické a 
stavební vysloužili ocenění. Ško-
la dostala Cenu Ď pro mecenáše 
zoologických zahrad ČR. 

KráTCe

zoopark se stal významnou 
lokalitou díky broukům

zkušenosti získají 
od odborníků z ciziny

červenec plní útulek, září zase 
znamená nový domov

Podkrušnohorský zoopark patří 
do soustavy chráněných území 
evropského významu Natura 2000 
jako Evropsky významná lokalita. 
Označení získal díky dlouholetému 
výskytu silné a stabilní populace 
roháče obecného, našeho největ-
šího brouka. Vzácně je v zooparku 
možné pozorovat i páchníka, rov-
něž chráněného v celé Evrop-
ské unii.

Oba tito brouci potřebují 
ke svému vývoji staré listnaté 
stromy, nejčastěji duby. Larva 

roháče požírá v době svého vývoje 
odu mře lou dřevní hmotu a než 
dospěje z larvy v brouka, trvá to 
neuvěřitelných šest let. Jako brouk 
pak prožije život dlouhý pouhé tři 
až čtyři týdny. Páchník je svým 
vývojem vázán na staré duté list-
naté stromy. Stejně jako roháč 
požírá odumřelou hmotu a celý 
svůj život prožije v rodné dutině 
nebo v její bezprostřední blízkosti.

Místa, která budou přidána na 
seznam Evropsky významných 
lokalit, vybírá Agentura ochrany 

přírody. „Agentura poté zkoumá, 
zda místo splňuje podmínky pro 
zařazení. Zoopark vše splnil, proto 
byl na seznam přidán,” informovala 
Martina Pelcová z Podkrušnohor-
ského zooparku.

Cílem Evropsky významných 
lokalit je chránit přirozená sta-
noviště vybraných druhů a infor-
movat veřejnost o jejich ochraně 
a významu pro další generace. 
Informace mohou získat návštěv-
níci zooparku na informačních 
tabulích.

Práci hasičů v Německu budou 
moci poznat studenti Střední školy 
energetické a stavební. V rámci pro-
jektu Mladí proti světové krizi jsou 
pro čtyři studijní obory připraveny 
stáže v zahraničí. „Jako první pojede 

sedm žáků oboru strojník požární 
techniky k hostitelské organizaci 
Landensfeuerwehrschule Sachsen, 
kde se školí téměř všichni hasiči 
Saska,“ uvedla Blanka Hvozdová ze 
Střední školy energetické a stavební.

Při stáži se studenti setkají s nej-
modernější technikou a podívají se 
k hasičským sborům třeba na letiště 
v Drážďanech. Žáci si na poly-
gonu vyzkouší věci, ke kterým se ani 
v rámci územních odborů nemohou 
na našem území dostat. Seznámí se se 
záchranným systémem a koordinací 
spolupracujících složek v Německu, 
mimo jiné si také vyzkouší nácvik 
evakuace společenského centra mlá-
deže. „Tím si rozšíří své obzory 
v rámci hasičského záchranného 
sboru,“ doplnila Blanka Hvozdová.

Aby byli studenti schopni 
komunikovat jak s učiteli, tak i sas-
kými hasiči, podstoupí intenzivní 
kurz německého jazyka a kulturní 
přípravy.

Prázdniny skončily a pej-
skům v útulku nastává období hle-
dání nových páníčků. Lidé si totiž 
v době dovolených nechtějí brát 
domů nové mazlíčky, protože by 
jim seznamování přerušilo cesto-
vání. Konec srpna a začátek září je 
tedy vhodnou dobou k adopci.

V současné době je v chomu-
tovském útulku kolem čtyřiceti psů, 
což je naplněná kapacita v normálu. 
„Zato červenec je nejhorší měsíc, 

lidé zjistí, že jim pejsek překáží v 
cestování, a tak ho vyhodí na ulici. 
V červenci máme každý rok pře-
plněno, bývá to komplikované,“ 
uvedla pracovnice útulku.

Nezodpovědných majitelů je 
stále mnoho, buď se mazlíčka zbaví 
sami a nebo se jim pes zatoulá a 
oni ho ani nehledají. Ne všichni 
jsou však takoví. „Nedávno se jed-
nomu pánovi nešťastnou náhodou 
zaběhla ovčanda, pán okamžitě jed-

nal a fenku si u nás našel,“ zavzpo-
mínala pečovatelka.

Chomutovský útulek nepo-
skytuje hlídací služby, pokud lidé 
někam odjíždějí a nechtějí pejska 
s sebou, musí se obrátit na psí 
hotel. Jiná situace však nastane, 
když majitel psa je například hos-
pitalizován v nemocnici a o zvíře 
se nemá kdo postarat. Pak i takový 
pes najde přechodný domov 
v útulku.
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kříŽovka Hvězdami slavnostního otevření atletického stadionu v pondělí 10. září budou …

vtipy

Učitel říká:  
„Zavolám rodičům.“ 
V 1. třídě:  
„Ne prosím, já se polepším.“ 
V 6. třídě:  
„Ale vždyť já nic neudělal!“ 
V 9. třídě:  
„Vyřiďte jim, že je pozdravuju.“

Paní učitelka napíše žákovi do 
žákovské knížky: Smrdí, umývat! 
Tatínek odepíše: Učit, nečuchat!

Povídá jeden žák druhému: 
„Zkoušení fakt nesnáším. 
Nikdy nevím, o čem se s tou 
učitelkou mám bavit!“

Ptá se otec na třídní schůzce: 
„Je pravda, že můj syn má 
originální nápady?“ 
Učitelka: „Ano, hlavně při 
pravopisu.“

Paní učitelka se ptá Pepíčka: 
„Pepíčku, co je dál? Měsíc nebo 
Amerika?“ 
„Samozřejmě že Amerika. Na Měsíc 
vidím, ale na Ameriku ne!“

Jede Pepíček s babičkou ve vlaku 
a povídá jí: „Babi, koukni se na 
tu množinu kraviček, co se pase 
na louce!“ „Co to kecáš, kluku, 
jaká množina kraviček? Vždyť 
tam žádné nejsou…“ „Ale to je 
prázdná množina, babičko…“

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
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podrobný  
kalendář akcí 
najdete na webu:

 5.9. st  17.00 divoká stvoření JiŽnícH kraJin 
19.00 bourneův odkaz

 6.9. čt  17.00 norman a ducHové 
19.00 expendables: postradatelní 2

 7.9. pá  17.00 norman a ducHové 
 18.00 let’s dance: revolution 
19.30 méĎa

 8.9. so  15.00 doba ledová 4: země v poHybu (3d) 
18.00 expendables: postradatelní 2 
19.00 bez kalHot

 9.9. ne  15.00 krtkova dobrodruŽství 5 
17.00 divoká stvoření JiŽnícH kraJin 
19.00 temný rytíř povstal

 10.9. po  17.00 let´s dance: revolution 3d 
19.00 svatá čtveřice

 11.9. út  17.00 7 dní v Havaně 
19.00 total recall

 12.9. st  17.00 doba ledová 4: země v poHybu (3d) 
19.00 bourneův odkaz

 13.9. čt  17.00 resident evil: odveta (3d) 
19.00 sedmikrásky

 14.9. pá  17.00 rebelka 
19.30 resident evil: odveta

 15.9. so  15.00 norman a ducHové 
16.00 nedotknutelní 
19.00 resident evil: odveta (3d)

 16.9. ne  15.00 madagaskar 3 
15.00 poslední výkřik 
18.00 poslední výkřik 
19.00 méĎa

 17.9. po  17.00 líbáŠ Jako Ďábel 
20.00 resident evil: odveta

 18.9. út  17.00 temný rytíř povstal 
19.00 ve stínu

 3.9. po 9.00 zaHaJovací den
 5.9. st 8.30 dětský den bez úrazů – 12. ročník

 5.9. st 18.00 povídání o bylinkácH – učebna č. 66
 9.9. ne 15.00 Šípková růŽenka – velký sál knihovny
 12.9. st 17.30  astropsycHologie – transformace 

a transformační planety – učebna č. 66
 13.9. čt 16.00 setkání s biotronikem – učebna č. 66
 19.9. st 09.30 tři zlaté vlasy děda vŠevěda – velký sál knihovny

 5.9. st  české nebe – Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová 
válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují 
o osud svého lidu. Městské divadlo od 19.00

 12.9. st  někdo to rád v kině – Tanečně zábavná filmová show. V této insce-
naci se prolíná herectví a zpěv s tancem klasickým i moderním, ale také s ak-
robacií a pantomimou. V tomto představení zazáří Uršula Kluková po boku 
herce a tanečníka Vlastimila Harapese. Městské divadlo od 19.00

KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

SKKS

dIVadlO

 Do 30.9. únikový vcHod – galerie Na schodech
 Do 30.9. dřevěné socHy a ker. plastika – kostel sv. Ignáce, atrium SKKS
 Do 30.9. obrazy – Jaroslav vodička – kostel sv. Ignáce
 Do 30.9. 10. socHařské sympozium boleboř – atrium SKKS
 Do 29.9. keramika – galerie Špejchar, sklep
 Do 29.9. malířská Škola václava sucHopárka – galerie Na schodech
Od 13.9. intimity – galerie Špejchar

 6.9. čt  16.00  velký decHový orcHestr sd, a.s. a big band 
zdeŇka tÖlga – atrium SKKS

 8.9. so  15.00 indian summer open air 2012 – atrium SKKS
 13.9. čt  17.00 big band zdeŇka tÖlga – atrium SKKS

 Od 7.9. daniel černý fotky – retrospektivní výstava

    svět kruŠnýcH Hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – dům Jiřího Popela

    poklady gotiky a renesance 
severozápadnícH čecH – nejcennější soubor plastik a oltářní 
malby v Krušnohoří – budova radnice

    Historická lékárna – nábytek a vybavení lékárny z kláštera 
alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    fialův poHyblivý betlém – velký betlém s chomutovskými 
reáliemi – oratoř  
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 5.9. st 20.00 čr–portugalsko – basketbal – městská sportovní hala
 13.9. čt 19.15 cHomutov–kometa – hokej, extraliga – zimní stadionVýSTaVY

KONCerTY, FeSTIValY

 8.9. so 10.00 vinobraní – ochutnávky vín, umělecká tvorba, program pro děti

SKaNzeN STará VeS

OblaSTNí MUzeUM

SpOrT

dny evropského dědictví 
otevřou nepřístupné památky

Běžně nepřístupné památky se 
otevřou veřejnosti 8. září. Budovy 
i prostory, kam se během roku lidé 
nedostanou, si nyní budou moci pro-
hlédnout při Dni evropského dědictví.

Na náměstí 1. máje budou 
zájemci moci vstoupit do staro-
bylé budovy radnice, do kostela sv. 
Ignáce i kostela sv. Kateřiny. Pří-

stupná bude městská věž i kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavá 
může být také prohlídka chrámu sv. 
Ducha v Hálkově ulici či železnič-
ního depozitáře Národního technic-
kého muzea.

Většina památek bude přístupná 
od 9 do 17 hodin, některé však mají 
otevírací dobu upravenou.
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rada města ve smyslu § 102, odst. 2., písm. b), zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurzní 
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace základní škola, 
klášterec nad ohří, krátká 676, okres Chomutov. 
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Když vláček zahouká a lokálka 
zapíská, držte se! Právě se totiž 
vydáváte na cestu plnou zvířat i nad-
pozemských bytostí. V zooparku 
zrovna odstartovalo Pohádkové 
safari. „Já vidím vodníka! A on kouří 
dýmku!“ ozývají se podobné výkřiky 
ze všech stran.

Lokálka Amálka a Safari Expres 
během čtyř večerů svezly necelé dvě 
tisícovky lidí. Cesta skýtala na kaž-
dém metru nějakou podívanou. O tu 
klidnou se postarala zvířata v Eurosa-
fari, divočeji pak bylo mezi pralidmi, 
kteří bydleli v chýších a svým pravě-
kým stylem života ukazovali turis-
tům, že staletí evoluce změnila žití 
i vzhled lidí.

„Dej sem šperky,“ zazní o kousek 
dál. To se na výpravu vrhli loupežníci 
a dožadovali se kořisti. Kdo uteče, 
vyhraje, a tak se souprava vagonků 
raději rychle vydala směrem ke Kar-

kulce, kterou se snažil obelstít vychyt-
ralý vlk. „Trasa pak pokračovala 
kolem krásných víl, vodníka v lodičce 
a Sněhurky s trpaslíky,“ popsala 
vedoucí propagace Podkrušnohor-
ského zooparku Martina Pelcová.

Malé děti se začaly schovávat za 
své rodiče při další atrakci. Na hřbi-
tově oživlých mrtvol se to totiž hem-
žilo zombíky, kostlivci i duchy. Straši-
delný šepot a temné hvízdání bylo sly-
šet ze všech stran, ale to už pojízdné 
soupravy mířily k roubence. Tam vedl 
poklidný pracovitý život pantáta se 
selkou. Na jejich bezpečí dohlíželi 
andělé z nedalekého mlýna a nepo-
sední čerti na statku vyváděli jednu 
lotrovinu za druhou. Aby si mladší 
návštěvníci zooparku pohádkovou 
výpravu dobře zapamatovali, pohro-
zily jim na konci ošklivé čarodějnice 
zavřením do klece a lokálka i expres 
zvolna dojely do cíle.

V zooparku kradli 
loupežníci a ožily mrtvoly




