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CHOMUTOVDo Bezručova údolí na
kraji Chomutova míří lidé z města
na pěší i cyklistické výlety. Sporto-
vatmohou i na kurtech pro tenis či
volejbal, které leží nedaleko odtud.
A příští rokmožná budoumít další
možnost, jak se ve stejné části na
severozápaděměsta bavit či odpo-
čívat – na zdejší ploché dráze. Omo-
torky ovšem nepůjde.
Areál už třicet let svému původ-

nímu účelu neslouží. Magistrát má
pro plochu nové a jiné využití. „Na-
ším záměrem je vybudovat zde od-
počinkovou zónu, kde si svojemís-
to najdou pěší, bruslaři, rodiče s dět-
mi, ale i senioři,“ říká primátor Jan
Mareš s tím, že uzavřený prostor
bez aut ale může sloužit také pro
pořádání různých společenských či
kulturních akcí.
Chomutovští radní na své po-

slední schůzi potvrdili vítěze kon-
kurzu, který plochodrážní stadion
promění do nové podoby. Město za
to zaplatí 22,5 milionu korun. Část
prací už je přitom hotová. „V loň-
ském roce jsme investovali do pří-
stupových komunikací a hrubých
terénních úprav. Letos by tu mělo
dojít k největším stavebním a kraji-
nářským úpravám, dokončeno by

všechnomohlo být někdy v polovi-
ně roku 2013,“ odhadl Mareš.
V části areálu mají být chodníky

pro pěší, které budou oddělené od
nové stezky pro bruslaře. Projekt,
který vznikl už v roce 2006, počítá
se třemi hřišti pro různé věkové ka-
tegorie dětí. Naopak spíše pro star-
ší generace poslouží hřiště pro pé-
tanque, k tomu vzniknou dvamul-
tifunkční kurty. A poklidnou atmo-
sféru má doplnit ještě malé jezírko
a parkové plochy.
„Nový prostor částečně využije

svahů pro diváky, v některýchmís-
tech plochodrážního stadionu při-
budou ještě další vyvýšená místa.
To umožní vybudovat vyhlídkové
altány, ale budou zde zároveňmoci
třeba v zimě sáňkovat děti,“ upo-
zornila na další využití mluvčí ma-
gistrátu Šárka Schönová.
V areálu vyroste také nová budo-

va, která bude sloužit pro správce.
Návštěvníci areálu budoumít k dis-
pozici i toalety, občerstvení a par-
koviště pro 90 aut.
Sportoviště vznikne právě v této

lokalitě díky tomu, že hokejoví Pirá-
ti dostali nový zimní stadion, kde
budou v příští sezoně hrát extraligu,
na jinémmístě. Původně se jako jed-
na z variant zvažovalo, že se hala po-
staví právě v prostoru ploché drá-
hy. Nakonec ale město získalo bý-
valá kasárna s výhodnější polohou
a hokejový stadion vyrostl na Zad-
ních Vinohradech.
Plochá dráha se v Chomutově

jezdila hlavně na přelomu 50. a 60.
let, kdy se pořádaly na stadionu ligo-
vé závody i mezinárodní soutěže.
Několik závodů se jelo ještě v 80. le-
tech, ovšem pravidelná soutěž už
se do zdejšího areálu nikdy nevráti-
la. Tomáš Kassal

Zápisník
Déšť sice přišel
pozdě, ale velké
díky za něj

Závody motorek se tu jezdily naposledy v 80. letech, od té doby nemá stadion
využití. Radnice tu postaví stezky pro bruslaře, hřiště na nejrůznější sporty pro
lidi každého věku či relaxační zónu s parkem a jezírky. Hotovo má být do roka.

Soutěž o nejlepší tablo

Klášterecký rokenrol
bodoval i celostátně
Studenti třídy 4. G na Gymnáziu a
střední odborné škole v Klášterci
nad Ohří uspěli u čtenářů webové-
ho portálu iDNES.cz v soutěži o nej-
lepšímaturitní tablo roku 2012. Jejich prezentace v rokenrolovém sty-
lu vyhrála nejen severočeskou část, hlasy čtenářů ji zároveň vynesly
na 3. místo v rámci celé republiky. Studenti se nechali nafotit jako
zpěváci, kytaristé, diskžokejové či tanečníci v klasických rokenrolo-
vých pózách, obstarali si stylové kostýmy a nechyběly ani patřičné
účesy. Na druhémmístě v rámci regionu skončila 4. A Obchodní aka-
demie v Žatci, třetí byla 4. S polygrafické školy v Rumburku. (ula)

22,5
milionu korun dá Chomutov za
úpravu plochodrážního areálu
na sportovní a relaxační areál.

Krátce
LITVÍNOV

Část nové cyklostezky
na 2 měsíce uzavřou
Naprávě dokončované cyklostez-
ce, která povede napříč Litvíno-
vem, dojde k dalším stavebním
pracím. Teplárna United Energy
bude opravovat horkovod, který
s trasou sousedí. Uzavřeny bu-
dou dva úseky – nad areálem
Technických služeb a u Koldo-
mu – v době od 10. června do 31.
srpna. Lidé by se proto na komu-
nikaci měli pohybovat obezřet-
něji, aby nedošlo k úrazu. (ula)

INZERCE

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

K onečně začalo pršet. Po
mnoha týdnech bez
kapky deště, kdy půda

vysychala a občasné pobíhání
s konví po zahradě bylo jen
chabou náhražkou. Na naší za-
hradě už ani nebylo čím krmit
rajčata, okurky, papriky, kozí
rohy, fazole, bob, jahody, mr-
kev, cibuli, kedlubny, ředkvič-
ky, protože sudy, vany i starý
hornický vozík stojící pod oka-
pem jako nádoby na dešťovou
vodu byly už dávno prázdné.
Pouštět drahou vodu z vodo-

vodního řadumi přijde jako
příliš velký luxus. To pak člo-
věk začne ujišťovat sám sebe,
že brambory a česnek přece to-
lik vody nepotřebují a nějaké
to sušší období bez úhony pře-
čkají. Pak se postupně omezí
jen na to nejdůležitější: sklení-
ky a fóliovníky, protože okur-
ky, papriky a kozí rohy vodu
mít musí. A čeká, zda počasí
přeci jen pomůže.
Déšť přišel pět minut po dva-

nácté, ale díky za něj.

» Pokračování ze strany B1
Při kontrole garáží během kolau-
dačního řízení se podle něj na zá-
vadu nepřišlo. „Zrovna tady neza-
týkalo,“ řekl Janík.
Opravu za 35,5 milionu korun

platil ústecký magistrát z evrop-
ských peněz, z takzvaného integro-
vaného plánu rozvoje města. Stav-
ba začala v lednu 2010 a dokonče-
na byla v září téhož roku.

Vrátní mají nový úkol
Podle Janíka je každopádně situa-
ce mnohem lepší než před rekon-
strukcí. Mluvčí hasičů Lukáš Mar-
van vzpomíná, že předtím museli
hasiči jezdit do garáží dokonce od-
čerpávat vodu. „Teď tady jenom
stéká nebo kape voda,“ říká Janík.
Zaměstnanci garáží přesto dostali
pro jistotu úkol, aby v krajním pří-
padě natáhli nad auta plachty.
„Když vám kape na auto půl

dne, nic se nestane. Ale kdyby to
bylo třebaměsíc,mohl by se na ka-
potě udělat flek, protože voda se-

bou bere i maličké částky vápen-
ce,“ říká Janík. Dodal, že by se k pří-
paduměl vyjádřit hlavně odbor in-
vestic. Ten ale na dotazyMFDNES
dosud neodpověděl.
Atrium opravovala ústecká fir-

ma Komastav DS. „Tam nemůže
zatékat, izolace je dělaná po celé
ploše atria až k polovině kašny, kte-

rá zčásti stojí na pevné hlíně. Pro-
běhly i zátopové zkoušky,“ reago-
val výrobní ředitel Miroslav Holý.

Nedostatky se budou
řešit příští týden
Pak ale potíže připustil. „V rohu v
boxu číslo 13 se vyskytly nějaké pro-
blémy, ale teče to po stěně, po svis-

lé straně. Jestli se zatoulá kapka a
přeteče přes hranu izolace silné
půl metru, to já nevím,“ pronesl.
Kvůli nedostatkům kolem opra-

vy atria se sejde s představiteli ús-
teckéhomagistrátu. „Bude se to ře-
šit příští týden,“ doplnil výrobní ře-
ditel Komastavu DS Holý.

Artur Janoušek

Artur Janoušek
redaktor MF DNES
Severní Čechy

„Letos by mělo dojít k
největším úpravám,
hotovo by mohlo být v
polovině roku 2013.“
Jan Mareš, primátor Chomutova

Parkoviště a atrium Vlevo je vjezd do podzemních garáží ústeckého magistrátu, vpravo pak atrium, při jehož
úpravě měl dodavatel vyřešit i problém zatékání. Nestalo se. Foto: Petr Kreutzer, MF DNES

Lucie Berkyová, studentka vítězné školy z Klášterce
Foto: Guinevere, Rajče.net

Z léta prázdné ploché
dráhy v Chomutově
bude sportovní areál

LITOMĚŘICE (iDNES.cz, ula) Policie
v sobotu dopadla Josefa Cerháka,
posledního z osmi útočníků, kteří
minulý pátek přepadli litoměřické-
ho podnikatele Jaroslava Papouška.

Zbývajících sedm útočníků poli-
cisté dopadli už v pátek. Podle lito-
měřické policejní mluvčí Pavly Ko-
frové se jednalo o osoby z Litoměřic-
ka, Prahy a Plzeňska. Jsou obviněni
z loupeže spáchané organizovanou
skupinou a porušování domovní
svobody. Hrozí jim až 12 let vězení.

Do domu podnikatele na okraji
Litoměřic lupiči vnikli minulý pá-
tek. Rodina se ubránila a Papoušek
jednoho zmužů zadržel do příjezdu
strážníků. Než si ho ale převzala stát-
ní policie, zadržený zemřel.
Vyšetřovatelé čekají na výsledky

expertiz, jestli lupič, který zemřel,
byl pod vlivem drog.

Do garáží magistrátu teklo, po opravě teče pořád Policie chytila
posledního lupiče,
který přepadl
dům podnikatele


