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Denní provoz Ústavu sociální 
péče na Kamenné, kam nepravi-
delně docházely pouze dvě děti 
a na jehož činnost zčásti doplá-
cel stát, ale dotace muselo město 
vracet právě kvůli nenaplněnosti 
zařízení, byl v květnu převe-
den do jiné budovy Městského 
ústavu sociálních služeb. Jedná 
se o jakousi školku pro tělesně 
i duševně postižené děti, jejíž 
kapacita patnácti dětí se již vloni 
snížila na pět a chomutovská rad-
nice tak na provoz ústavu doplá-
cela. Podle slov ředitelky MUSSu 
Aleny Tölgové tímto přesunem v 

žádném případě nedošlo ke zhorše-
ní podmínek svěřenců, naopak pro 
několik z nich se podařilo vytvořit 
potřebnou intimitu prostředí. 

Uvolněnou část budovy se sa-
mostatným vchodem chce radnice 
využívat nadále, jednou z variant 
je přestěhovat sem kombinované 
jesle z ulice Vodních staveb z 
centra města, jediné zařízení toho 
druhu v Chomutově. Původní režim 
o kapacitě zhruba 80 dětí od jednoho 
roku do tří let by se tak zredukoval 
na počet dvaceti dětí pouze ve věku 
od 6 měsíců do 2 let. „Starší děti od 
2 do 3 let by přešly do mateřské 

Radnice hodlá přestěhovat jesle, rodiče se děsí 
školky, kde může být otevřena 
speciální třída pro děti v tomto 
věku, v jeslích by se zavedl dvě 
stě korunový poplatek, jako ve 
školkách,“ vyjádřila se ředitelka 
Tölgová a dodala, že i v tomto 
případě jsou hlavním důvodem 
úsporná opatření. „Ročně se 
tak ušetří 1 700 000 korun na 
energiích a materiálových nákla-
dech, jelikož obě zařízení budou 
mít společnou kuchyň. Uvolněná 
budova v majetku města se vrá-
tí radnici,“ dodala Tölgová. Do 
jeslí v současné době dochází 
12 dětí ve věku do dvou let, 
ale také 11 Jirkováků, dvě děti 
z Údlic a jedno z Černovic, 
jelikož v jejich obci podobné 
zařízení neexistuje. „Dvě třeti-
ny rodičů bydlí právě v centru 
města a dojíždění s dětmi na 
Kamennou je děsí. Řada z nich 
pracuje v průmyslové zóně 
a využívala by spojů městské 
hromadné dopravy. Navíc každé 
dítě je jiné, každé bude jinak 
snášet adaptaci ve školce, kde 
jsou na rozdíl od jeslí jiné 
podmínky. Děti zde například 
nesmí mít pleny.“ vyjádřila se 
k tomuto rozhodnutí vedoucí jes-
lí Jana Hřibovská a dodala skep-
ticky, zda i na úkor toho všeho 
by byly úspory opravdu efek-
tivní. Zredukování počtu dětí 
v jeslích není jediným úsporným 
opatřením, které radnice zavedla 
v sociální oblasti. Před časem 
byla snížena kapacita ústavu so-
ciální péče o pět míst. O jeslích 
budou radní rozhodovat tento 
týden.                                        (mile)   
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Koncepci dalšího rozvoje Pod-
krušnohorského zooparku probírali 
minulý týden na výjezdním zase-
dání radní a zastupitelé. Prohlédli 
si severní areál zooparku, kde by 
měl stát znovuobnovený ahníkovský 
zámek (psali jsme v minulém čísle 
CHN), větrný mlýn, roubená hájenka 
a hrázděný statek s kapličkou. Jedná 
se o lokalitu mezi stávajícím stat-
kem a cyklostezkou z Chomutova 
do Jirkova a silnicí číslo 13 směrem 
k bauMaxu. Vzhledem k tomu, že 
se nejedná o levnou investici, rada 
města koncepci vzala na vědomí s 
tím, že ji doporučila projednat za-
stupitelům. „Vše je spočítáno zhruba 
na 200 miliónů korun. Lidé, kteří 
se projektem zabývají ale vědí, na 
které dotační tituly včetně těch z EU 
si sáhnout. Město by celá realizace 
vyšla na zhruba 20 miliónů korun, 
možná i méně,“ vyjádřil se tiskový 
mluvčí zooparku Martin Šíl.       (mile) 

Rozvoj zooparku 
za dvě stě miliónů

Základní umělecká škola T.G. Ma-
saryka pořádá 20. června od 17.00 
hodin v sále školy slavnostní kon-
cert k 25. výročí vzniku školního 
smyčcového orchestru, který vede 
učitelka paní Marie Fartáková. Or-
chestr, který je složen z učitelů a 
bývalých absolventů školy, zahraje 
díla A. Vivaldiho, J. Haydna, H. Pur-
cella a dalších autorů. Představí se 
také sólisté Bořivoj Čech a Veronika 
Ondráčková - trubka, Eva Vránová a 
Andrea Vitáková - housle a Martin 
Ondráček - violoncello. 

Koncertem připomenou 
smyčcový orchestr

V rámci náhradní výsadby inves-
tovala firma Sandvik necelých 
sto tisíc korun do obnovy rosaria 
v chomutovském městském parku. 
Jedná se o obměnu zeleně ve městě 
za pokácené břízy v areálu firmy, 
které musely ustoupit kvůli rozšíře-
ní komunikace a novým parkovacím 
místům. Červené, růžové, bílé a vel-
kokvěté růže tak potěší nejednoho 
návštěvníka parku, stávající keře 
zde kvetly více jak pětadvacet 
let. „Když jsem přišla po škole do 
Technických služeb města, tak jsem 
spolu s dalšími rosarium zakládala. 
Jsem ráda, že i dnes zde mohu růže 
sázet, to místo si to už po tolika le-
tech opravdu zasloužilo,“ vyjádřila 
se zaměstnankyně služeb Hana Sle-
záková (vlevo), kterou zachytil náš 
snímek spolu s Hanou Tobiášovou. 
V 70. letech vypracoval projekt na 
rosarium architekt Ivar Votruba, 
jeho původní záměr byl kombinovat 
růže se stálezelenými dřevinami.
                                     (text a foto: mile)

Již v příštím roce by se měl mezi investičními akcemi objevit projekt 
městského architekta Jaroslava Pachnera na nevyužitou část Žižkova ná-
městí, které kdysi sloužilo jako autobusové nádraží. Jde o poměrně roz-
sáhlou plochu v centru města, náročnou však na vedení inženýrských sítí 
a dodržení požadavků památkářů. Od původní myšlenky zastavět náměstí 
obchody a podzemními garážemi a po nevydařeném jednání s investorem 
radnice ustoupila a vyhoví tak přání obyvatelům města. Ti si v této loka-
litě nejvíce přáli klidovou zónu s lavičkami, zelení, cukrárnou, případně 
veřejnými záchodky. Nábřeží Chomutovky by se olemovalo sochami. 
„Výpravní budova autobusového nádraží se zbourá, nový objekt vystaví 
investor, který zde bude provozovat cukrárnu. Projekt se dá zpracovat po 
etapách, v investicích máme takřka čtyřmiliónovou rezervu, a tak drobné 
úpravy můžeme provádět již letos,“ prozradila starostka Ivana Řápková 
při slavnostním zprovoznění ulic Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova 
a Puchmajerova. Na snímku starostka s místostarostou J. Řehákem (druhý 
zleva) a R. Kozákem (vpravo).                                                     (text a foto: mile)

Bývalý autobusák změní v klidovou zónu

Jak jsme již jednou upozorňova-
li občany, k 30. červnu končí lhůta 
na zaplacení poplatku ze psů. Z cel-
kového počtu evidovaných 3 696 
plátců poplatků ze psů, z nichž 
153 chová více než jednoho psa, 
jich 2 771 poplatek již zaplatilo, 
vybráno bylo celkem 1 051 244 
korun. Majitele pejsků, kteří opo-
mněli tento poplatek zaplatit, 
proto upozorňujeme, že zbývá 
ještě několik dní na jeho uhrazení. 
Částku můžete zaplatit formou slo-
ženky, jež městský úřad v květnu 
rozeslal všem, kteří letos poplatek 
ještě neuhradili. Zaplatit lze také 
osobně v pokladně městského úřa-
du na Zborovské ulici. Při neza-
placení město vyměří dlužníkům 
padesátiprocentní sankce.

Ekonoma městského úřadu Jana 
Mareše jsme se při této příležitosti 
zeptali:
Je počet dlužníků oproti předešlým Je počet dlužníků oproti předešlým 
rokům nižší či nikoliv? rokům nižší či nikoliv? 

Jejich počet byl v minulosti be-
zesporu vyšší, dnes si město více 
hlídá, aby se dluhy za „pejskaře“ 
nezvyšovaly. I přesto máme v sou-

časné době ještě 805 plátců, kteří 
nemají za letošní rok doposud 
zaplacený poplatek. Celkový objem 
nedoplatků včetně převodu dluhu 
z minulých let je více jak 908 tisíc 
korun. 297 plátců dluží na poplat-
cích za více než 1 rok, jejich dluhy 
činí v úhrnné částce 456 375 ko-
run. V minulém roce jsme provedli 
zhruba 150 exekučních příkazů a 
velmi se to osvědčilo. Dluh tak byl 
uhrazen z jejich účtu, platu nebo 
důchodu. 

Jakých dluhů tito lidé dosahují?Jakých dluhů tito lidé dosahují?
Máme tu jeden extrém, kdy maji-

telka chová 4 psy a dluží městu na 
poplatcích 26 000 korun. Nyní je 
na dávkách, odkud jí nelze částku 
strhnout. Většinou se ale jedná o 
daleko menší dluhy a za několik 
předešlých let. Čisté nedoplatky za 
rok 2003 činí 451 758 korun, ale 
prozatím nejsou definitivní, jelikož 
splatnost poplatku je stanovena na 
30. června letošního roku.

                    (Pokračování na str. 2)

Nezapomeňte zaplatit do konce června za psí miláčky

Městská policie shání nové 
strážníky. Jak uvedl její ředitel Jan 
Dřízhal, městská policie má v sou-
časné době 48 strážníků, ale před-
pokládá se, že v dohledné době 
dojde k propuštění dvou lidí. Proto 
je zapotřebí minimálně dva strážní-
ky přijmout. Už v červenci budou 
mít na stole radní města novou kon-
cepci, ve které jsou navrženy změny 
v řízení městské policie. „Je tu 
mimo jiné i návrh na zajištění služby 
územních strážníků i v odpoledních 
hodinách. V praxi to znamená, že by 
policisté byli v ulicích nejen od šesté 
hodiny ranní do 14.30 hodin, ale až do 
22.00 hodiny večerní. Každý by byl od-
povědný za svou lokalitu, kde by znal 
dobře místní poměry. Zapotřebí je mo-
nitorovat večer především sídliště, ale 
i Kadaňskou a střed města,“ okomen-
toval situaci Jan Dřízhal a dodal, že 
k tomu je však zapotřebí dalších čtyř 
strážníků. Po vyjádření radních by 
pak tato změna nenastala dříve jak 
od září letošního roku. Předpoklady Předpoklady 
a podmínky k výběru nových stráž-a podmínky k výběru nových stráž-
níků se dozvíte na str. 3.níků se dozvíte na str. 3.                          (mile)

Přijmou nové strážníky

Rekreační dopravu do Krušných 
hor využijte až do 28. září auto-
busem s vlekem pro 44 kol. Trasa 
Rudolice v Horách - Hora Sv. Šeb.: Rudolice v Horách - Hora Sv. Šeb.: 
Jezdí každou středu, SO a NE. Ne-
jede 21. 6., 5. 7., 19. 7. odjezd z AN 
v Chom. V 9.00 hod., z AN v Jirkově 
v 11.00 hod. Trasa Boží Dar a zpět:Trasa Boží Dar a zpět:
v provozu v sobotu 21. 6., 19. 7. 
Odjezd z AN v Jirkově v 8.00 hod., 
z AN v Chomutově v 8.30 hod.  Trasa Trasa 
Nové Město a zpět: Nové Město a zpět: 5. 7., 2. 8. Odjezd 
8.00 hod. z AN v Chomutově, v 8.30 
z AN v Jirkově. Příjem kol ukončen 
pět minut před odjezdem, přepravy 
mohou využít i cestující bez kol za 
stejnou cenu. Předprodej místenek na 
AN v PO až PÁ od 50.00 do 17.00 hod.

Letní doprava

Více jak  čtrnáct tisíc Chomutováků 
z celkového počtu 40 127 oprávněných 
voličů je pro vstup České republiky do 
Evropské unie. Vyplývá to z celkové 
volební statistiky. Ve čtyřiceti volebních 
okrscích bylo minulý týden vydáno cel-
kem 18491 hlasovacích obálek, z nichž 
bylo celkem 18104 platných hlasů. Více 
jak 180 lidí hlasovalo v chomutovské 
nemocnici, zhruba čtyři sta občanů 
požádalo o hlasovací průkaz a nevo-
lilo tak ve svém volebním okrsku. Pro 
vstup do EU je 14101 Chomutováků, 
4003 lidí je proti.                                    (mile)

Pro EU více jak 14 tisíc občanů
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Víte, že...

Město rozkvetlo, je čas i na soutěž

Závěsné květinové samozavlažovací truhlíky s převislými letničkami umís-
těné na stožárech veřejného osvětlení zdobí v současné době náměstí 
1. máje (na snímku), Husovo náměstí a přilehlé ulice. Jelikož jsou květiny 
poměrně vysoko, ptají se nás mnozí občané na to, jak se provádí pravi-
delná zálivka. Truhlíky mají tu výhodu, že jsou dvouplášťové, voda v nich 
proto vydrží zhruba týden. Zaměstnanci technických služeb zalévají tyto 
květiny hadicí připevněnou na delší tyči. Jedná se o poměrně nenáročnou 
údržbu. V této souvislosti upozorňujeme ty, kteří chtějí s námi soutěžit 
o nejhezčí květinové okno či balkon, že už od 23. června mohou posílat 
na tiskové oddělení nebo odbor životního prostředí fotografie s vypěstova-
nými květinami. Jak už jsme zmiňovali, ti nejlepší budou v září finančně 
ohodnoceni.                                                                                  (text: mile, foto: sk)

V souladu s plánovaným prová-
děním oprav na zařízení United 
Energy, a.s., pro centralizované 
zásobování tepelnou energií bude 
přerušena dodávka teplé užitkové 
vody v lokalitě Chomutov násle-
dovně:
1.1. 7. 7. – 14. 7. 20037. 7. – 14. 7. 2003

Sídliště Severka, Palackého, Stro-
movka, Mostecká, Tomáše ze Štít-
ného, V. Nezvala, Zadní Vinohrady, 
Příkopy, Starý Dvůr, Beethovenova, 
Legionářská, Mjr. Šulce, Čechova, 
Dr. Jánského, Dehtochema, Riegro-
va, Gymnázium, Městské lázně, 
školní, Zborovská.
2.2. 14. 7. – 15. 7. 200314. 7. – 15. 7. 2003

Přerušení dodávky pro celou lo-
kalitu Chomutov.
3.3. 14. 7. – 21. 7. 200314. 7. – 21. 7. 2003

Sídliště Luna, Bezručova, Mer-
kur, Kostnická, Hornická, Jitřenka, 
Lužická, Havlíčkova, Václavská, 
Heyrovského, Adámkova, M. Kopec-
kého, Komenského.
4.4. 21. 7. – 28. 7. 200321. 7. – 28. 7. 2003

Sídliště Březenecká, Kamenná.
5.5. 21. 7. – 3. 8. 200321. 7. – 3. 8. 2003

Sídliště Zahradní, Písečná.

Plánované odstávky 
horkovodu (Dokončení ze str. 1)

Jak poznáte, kolik a kdo chová Jak poznáte, kolik a kdo chová 
v bytě psa? v bytě psa? 

V současné době evidujeme 903 
chovatelů v panelovém domě, kteří 
platí ročně 1000 korun. V rodinném 
domě bydlí 2 155 vlastníků psů 
a za psa platí 200 korun ročně. 
199 poplatníků je dlouhodobě nebo 
přechodně osvobozeno od poplatku 

Nezapomeňte zaplatit za psí miláčky
(například držitelé ZTP nebo když 
mají pejska z útulku). 286 poplatní-
ků má letos zvláštní předpis (např. 
přihlásili psa během letošního 
roku), 153 poplatníků platí za kaž-
dého dalšího psa zvýšený poplatek 
o 50 procent. Je pravdou, že zjistit 
přesný počet majitelů psů lze těž-
ko. Ne každý přijde psa přihlásit 
nebo jej přihlásí na jiného člena 
rodiny. Platit za psa však musí jeho 
vlastník, nikoliv chovatel. 
Máte nějaké účinné prostředky, jak Máte nějaké účinné prostředky, jak 
odhalit situaci, kdy je pes v bytě odhalit situaci, kdy je pes v bytě 
chován takříkajíc „načerno“?chován takříkajíc „načerno“?

Poměrně se osvědčilo, že nám 
mnohdy volají sami občané a upo-
zorňují na to, že jejich sousedé do-
posud psa nepřihlásili. Velmi nám 
v tom pomáhá také městská poli-
cie. Před nedávnem zrovna proved-
li strážníci kontrolu přímo v terénu 
v oblasti experimentů na Březenec-
ké a na sídlišti Kamenná a podle 
seznamu chovatelů psů se přišlo 
na to, že jich spousta není přihlá-
šených. Připravujeme v brzké době 
podobnou kontrolu ve městě a v 
rodinných domech.                     (mile)

• Hlídka strážníků dopadla mla-
díka, po kterém vyhlásila Policie 
ČR pátrání. Ten byl na útěku z vý-
chovného ústavu Místo. Devatenác-
tiletého útěkáře spatřili strážníci 
v ulici Mostecká, kde byl hlídkou 
dopaden a předveden na obvodní 
oddělení PČR v Libušině ulici.

• Dne 5. 6. po čtvrté hodině 
ranní oznámil občan telefonicky na 
městskou policii, že se mu pokusila 
do bytu v ulici M. Gorkého otevře-
ným oknem vlézt neznámá osoba. 
Vyslaní strážníci až ve Školní ulici 
zadrželi udýchaného muže, který 
tvrdil, že jde od kamaráda. Nebyl 
schopen prokázat svoji totožnost 
a navíc mu hlídka strážníků našla 
po kapsách dva mobilní telefony 
a další věci odpovídající obsahu 
dámské kabelky včetně dokladů jis-
té ženy. Na místo byla přivolána PČR, 
která konstatovala, že jde o známou 
osobu v páchání trestné činnosti. 
Následně bylo zjištěno, že se čtyři-
advacetiletému mladíkovi podařilo 
vlézt otevřeným oknem do vedlej-
šího bytu v ulici M. Gorkého, odkud 
odcizil tyto věci. Pachatele trestného 
činu krádeže si převzala PČR. 

• Dne 5. 6. ve 23.50 hod. vyjíždě-
la hlídka k jednomu bytu do ulice 
Grégrova, kde měl být rušen noční 
klid. Jak strážníci zjistili, oznáme-
ní se zakládalo na pravdě, z bytu 
vycházela hlasitá hudba a křik. 
Kontaktovaná přestupkyně tvrdila, 
že slaví narozeniny, přesto jí byla 
uložena bloková pokuta.

• Dne 6. 6. v 08.15 hod. oznamo-
vatel telefonicky hlásil na MěPo, že 
v ulici Hornická se v koruně stromu 
nachází had. Vyslaní strážníci se na 
místo dostavili i s pracovníkem zo-
oparku, který hada odchytil. Jednalo 
se o užovku červenou.                  (val)

Z policejního deníku
– Eurosafari Podkrušnohorského – Eurosafari Podkrušnohorského 
zooparku zooparku zahájil opět noční pro-
voz. Ve třicetihektarovém výběhu 
spatříte volně vypuštěné zubry, 
jeleny, pratury, koně Převalského 
a další zvířata Eurasie. Jízdy jsou 
vypraveny tradičně od recepce 
kempu na Kamencovém jezeře od 
20.30 hod. každý pátek a sobotu. 
Odtud souprava projede nočním 
zooparkem a zamíří do výběhu Eu-
rosafari. Jízdné je 70,– korun pro 
dospělého a 40,– korun pro děti. 
Jízda trvá zhruba 90 minut.
– Aktiv diabetiků – Aktiv diabetiků se uskuteční 26. 
6. od 14.00 hodin ve středisku 
knihovnických a kulturních služeb 
na Palackého ulici, ve druhém 
poschodí, č. dv. 51 budova B. Na 
programu je přednáška neurologa 
o polyneuropathii. Přístrojem Thio-
-test si může každý účastník akti-
vu orientačně vyšetřit diabetickou 
neuropatii. Lze zakoupit rovněž 
vitamíny a speciální sladidla pro 
diabetiky.                                        (mile)

Velkým přáním snad každého 
hasiče, který se zúčastnil nedáv-
ného Celosvětového setkání hasi-
čů v městě Schlema v SRN, bylo 
vyfotit se s americkou cisternou. 
Podařilo se to i členům jednotky 
dobrovolných hasičů z Chomutova, 
kteří mají z akce zážitek na celý 
život. „Při osobním setkání s ame-
rickými hasiči, kteří se podíleli na 
odstraňování škod po teroristickém 
útoku v New Yorku a kteří pomocí 
projektové dokumentace vyprávěli, 
jak to vlastně všechno bylo, nám 
běhal mráz po zádech,“ rozpovídal 
se velitel jednotky SDH Chomutov 
Vladimír Klesík. Snad ještě víc 
působivé bylo, když se chomutov-
ští hasiči zúčastnili slavnostního 
průvodu hasičů. „Jeli jsme vozidly 
v koloně a všude kolem byla 
spousta lidí. Najednou jsme usly-
šeli v davu pokřik: Hoši děkujeme, 
alespoň je tu někdo z Čech. To 
nás povzbuzovali nějací manželé z 
Děčína. Také Italové se k nám hrdě 
hlásili, že znají dobře české pivo 
a fotbalistu Pavla Nedvěda,“ dodal 
Klesík. Ten se nyní pyšní německou 
hasičskou uniformou, kterou dostal 
výměnou za českou domovenku. 

O české hasičské trofeje byl na 
setkání obrovský zájem, prý proto, 
že se této akce za celých patnáct 
let prozatím Češi nikdy nezúčast-
nili. Mohou to napravit již za dva 
roky, kdy se podobné setkání usku-

teční v květnu 2005 v Belgii. „Vše 
je však závislé na penězích. Nyní 
nám na tuto reprezentaci věnova-
lo město Chomutov 20 tisíc korun 
a za to mu děkujeme,“ dodal velitel 
hasičů.                                             (mile)

Pokřikování na Čechy vzalo hasiče za srdce 

Jednou z atraktivních záležitostí celého setkání hasičů byla výstava ha-
sičské techniky. Chomutovskou jednotku zaujalo nejen vozidlo na ropné 
havárie nebo historické vozidlo z roku 1926 s ruční stříkačkou, ale i na-
blýskaná americká cisterna. Na památku se u ni vyfotili zleva: Vladimír 
Klesík, Tomáš Kuchař, Pavel Jandák a Radek Grosskopp.

Práce na horkovodu
Ve dnech od 23. 6. do 11. 7. 

2003 se bude provádět oprava 
havarijního stavu horkovodu 
v Macharově ulici v Chomutově. 
Vzhledem k tomu, že se jedná 
o poměrně časově dlouhou 
opravu, kterou nelze přerušit, 
oznamujeme předem, že i když 
ve městě platí Obecně závaz-
ná vyhláška č. 5/2001, která 
zakazuje rušné práce o víken-
dech, jedná se v tomto případě 
o výjimku při odstranění hava-
rijního stavu.

„Zkouškou z dospělosti“  a zdár-
ným složením maturitních zkou-
šek za sebou uzavřeli studenti 
třídy 4. A. soukromého gymnázia 
pouze jednu etapu svého života. 
„Maturita je jen předěl mezi lety 
bezstarostného mládí, kdy jedi-
ným mráčkem vašich životů byly 
občasné písemky, a skutečným 
vstupem do dospělosti spojené 
s hledáním vhodného pracovního 
místa a později také životního 
partnera,“ těmito slovy se loučil  
se svými žáky profesor českého 
jazyka a dějepisu radní Pavel 
Markvart při slavnostním předání 
maturitních vysvědčení a vyslou-
žil si tím od studentů potlesk. 
Z milých děvčátek a rozpustilých 
kluků jako by se v tu chvíli stali 
takřka dospělí lidé, kteří pochopi-
li, že mají za sebou jednu životní 
zkušenost, ale řada jich ještě čeká 
za dveřmi. 

Markvart popřál studentům, 
aby nikdy nepřestali toužit po 
poznání a své znalosti uplatnili 
v životní praxi. „Budete muset 
udělat ještě řadu chyb a omy-
lů, než se z vás stanou moudří 
lidé. Moudrost totiž nespočívá 
jen ve znalosti faktů, ale přede-
vším v životních zkušenostech. 
Až přijdete domů, nezapomeňte 
poděkovat i svým rodičům, kteří 
vám vzdělání umožnili,“ dodal 
profesor. S žáky se přišel rozlou-
čit i ředitel školy Pavel Cibulka 

a třídní profesor Miroslav Roven-
ský. Mezi letošními maturanty 
však byli i ti, kteří budou mít 
zkažené prázdniny. Někteří musí 
kvůli špatným známkám matu-
rovat až v září, jiní dokonce až 
napřesrok. Důvodem je podle 
Pavla Markvarta především podce-
ňování studia ve čtvrtém ročníku, 

Někteří letošní maturanti si zkoušky zopakují

kdy se žáci domnívají, že už jim 
nic nehrozí. „Předsedové maturit-
ních komisí se sice podivovali, že 
vyhazujeme studenty od maturit 
ze soukromé školy, ale nezna-
mená přece, že když mají zapla-
cené školné, že mají placenou 
i maturitu,“ okomentoval situaci 
Markvart.                                       (mile)

Studentu Radku Wojtoviczovi (vlevo) předává maturitní vysvědčení jeho 
třídní profesor Miroslav Rovenský. K úspěšnému složení maturity popřál 
i radní Pavel Markvart (uprostřed).                                                      (foto: mile)

Se změnami v programu Phare 
a Interreg, ze kterých lze čerpat 
finance z Evropské unie na pro-
jekty přeshraniční spolupráce, se 
seznámila minulý týden komise pro 
hospodářství a turistiku Euroregionu 
Krušnohoří. V chystaném přechodu 
z Phare na Interrech, přičemž ten 
první využívá česká strana, druhý 
německá, je zapotřebí aktualizovat 
dosavadní společný programový do-
kument, stanovit si priority a rozdělit 
na ně peníze. A právě tato komise by 
měla mít v tomto směru rozhodující 
úlohu. Komise doporučila společný 
projekt Annabergu a Chomutova 
„Adventní kalendář tradičních ře-
mesel v obou partnerských městech 
a projekt setkání podnikatelů v Zscho-
pau,“ zmínila starostka Ivana Řápko-
vá, která je předsedkyní české části 
komise. Další projekty sice potřebný 
počet bodů nezískaly, přesto však 
budou v komisi projednány. Jedná 
se například o seminář pedagogic-
kých pracovníků, o reklamní pod-
poru odbytu místních výrobků nebo 
informační středisko v Reitzenhainu. 
Komise je totiž toho názoru, že by 
měly projekty vznikat na základě 
skutečných a konkrétních potřeb. 

Starostka Řápková požádala také 
komisi pro podporu občanských 
aktivit městského úřadu, která se 
zabývá přerozdělováním financí na 
projekty a na činnost, aby informo-
vala místní neziskové organizace 
a sdružení o možnosti požádat si 
o podobné projekty. Řada z nich totiž 
ani neví, že může kromě městských 
peněz využít i této formy dotace na 
pořádané akce. „Není tak jednoduché 
takový projekt zpracovat, někteří ani 
neví, jak na to, neumí si poradit s účet-
nictvím. Existují zde však organizace, 
jako Asistenční centrum a Centrum 
pro rozvoj pro podnikání v Cihlářské 
ulici v Chomutově či Regionální roz-
vojová agentura Ústeckého kraje, kde 
se mohou zájemci na cokoliv zeptat 
a nechat si poradit,“ uvedl  člen komi-
se Jaroslav Říha. Právě komise města 
by měla být ale podle starostky ja-
kýmsi prostředníkem mezi žadatelem 
a projektem. „Vždyť prácě komise by 
měla být ta, která sdružení pomůže 
při zapojení do vhodného a jim vyho-
vujícího projektu. Například zmíněné 
asistenční centrum projekt zpracuje 
dokonce zdarma, odměnu si bere 
v případě úspěšnosti,“ dodala starost-
ka Řápková.        (Pokračování na str. 4)

Důležité je vědět, jak zpracovat projekt


