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Nastínit problémy, které nejčastěji 
trápí podnikatele v našem regionu, 
a dozvědět se o nových možnos-
tech po vstupu České republiky do 
Evropské unie, mohli všichni, kteří 
zavítali minulý týden do městského 
divadla na setkání podnikatelů. To 
uspořádala chomutovská radnice 
spolu s městem Jirkov, Technologic-
kým parkem, Okresní hospodářskou 
komorou a Sdružením podnikatelů. 
Starostové obou měst se totiž shod-
li na tom, že chybí přímá vazba 
a komunikace mezi podnikateli 
a radnicemi. „Na pravidelných setká-
ních s občany Chomutova zazname-
náváme jejich podněty, co by se ve 

městě dalo změnit, a snažíme se jim 
vyhovět, ale u podnikatelů nám tato 
užší spolupráce jednoduše chybí,“ 
nastínila situaci hned v úvodu cho-
mutovská starostka Ivana Řápková 
a netajila se proto tím, že se podobná 
setkání budou určitě opakovat. Město 
Chomutov se sice už několik let 
aktivně snaží podpořit rozvoj podni-
kání ve městě a jeho okolí vznikem 
dvou průmyslových zón, ale nechce 
na druhou stranu v žádném případě 
zapomínat na ostatní podnikatelskou 
sféru. „Podnikatelů v našem městě si 
opravdu vážíme a dobře si uvědo-
mujeme, že jsou zdrojem kupní síly 
a zaměstnanosti. Prosperita jejich 

firem a společností je zárukou 
dobré životní úrovně i pro ostat-
ní občany ve městě. Požadavky 
a podněty od podnikatelů by 
měly tlumočit radnicím právě ta-
kové organizace, jako je Okresní 
hospodářská komora a Sdružení 
podnikatelů. Dosud se tak však 
nestalo, ale věřím, že zmíněná 
pravidelná setkání by měla být 
začátkem pozitivních změn,“ míní 
starostka města Ivana Řápková.

„Jsme ochotni hledat podnika-
telům vhodné prostory, efektivně 
a účinně případně napsat projekty 
včetně připravovaných struktu-
rálních fondů. Naše společnost 
Edost nabízí rekvalifikace lidí 
i jejich  testování pro zaměření na 
nejvhodnější povolání,“ vyjádřil se 
Josef Hasmann z Technologického 
parku, který funguje v Cihlářské 
ulici od počátku loňského roku. 
Zmínil, že park se snaží o úzké 
partnerství podnikatelů na česko 
německém pomezí z Annabergu, 
Fraibergu, Mostu a Chomutova. 
Právě na základě pětileté partner-
ské spolupráce s Annabergem se 
chomutovská radnice zúčastnila 
minulý týden prvního ročníku se-
tkání českých a německých podni-
katelů v Annabergu. „Je dobře, že 
právě po vstupu České republiky 
do EU se snažíme navázat nové 
kontakty. Podnikatelé tak nejlépe 
poznají, jaké jsou jejich další 
možnosti,“ prohlásila chomutov-
ská starostka po návštěvě Anna-
bergu a vyjádřila uspokojení nad 
tím, že ač byli osloveni podnika-
telé ze čtyř krajů, nejvíce se jich 
přihlásilo právě z našeho okresu. 
                                                         (mile) 
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Slovo starostky

Podnikatelé i radnice volají po pravidelných schůzkách

Výbor pro národnostní menšiny Výbor pro národnostní menšiny 
pořádá 12. června od 14.00 hodin 
na Kamencovém jezeře Turnaj 
v minigolfu pro tříčlenná družstva 
národnostních menšin žijících 
v našem městě. Zaregistrovat 
se můžete u p. Jelínkové na tel. 
474/637 221 nebo přímo v den 
konání od 13.30 hod. v areálu 
minigolfu.                                           (r) 

Přesto, že zřizovatelem speciálních 
školek je ministerstvo školství, když 
ji chce ze své vůle zřídit obec, musí 
požádat o výjimku. To chce udělat 
zdejší radnice, která hodlá při Pomoc-
né a Mateřské škole v Palachově ulici 
otevřít speciální mateřskou školu. 
Záměr musí ještě tento týden posvětit 
zastupitelé. Nyní dochází zrakově po-
stižené děti do 18. MŠ v Šafaříkově uli-
ci a děti se sluchovými vadami do 24. 
MŠ v ulici 17. listopadu. Obě třídy jsou 
součástí klasických školek. O mentál-
ně a tělesně postižené děti se starají 
právě v Palachově ulici, kde stávající 

počet deseti dětí je tím zásadním ar-
gumentem pro podmínky zřízení spe-
ciální třídy. „Neznamená to, že pokud 
by ministerstvo dalo tomuto kroku 
požehnání, že by se omezily speciální 
třídy v ostatních mateřinkách. Fungo-
valy by i nadále, přesto, že by speci-
ální mateřská škola byla otevřena pro 
všechny postižené děti z celého měs-
ta,“ zmínil se místostarosta Jan Řehák. 
Podle něj je totiž samozřejmé, že čím 
dřív se s těmito dětmi začne pracovat 
už v předškolním věku, tím snadněji 
se jim pak podaří zařadit do školního 
procesu. Podle statistických údajů po-

čet postižených dětí ve speciální třídě 
v Palachově ulici od roku 2000 právě 
v letošním školním roce vzrostl o tři 
děti. „Při vzniku samostatné speciál-
ní školky může toto zařízení dostat 
zhruba o deset tisíc korun ročně víc 
než na stávající třídu,“ okomentoval 
jednu z výhod místostarosta Řehák.    
                                                                      (mile) 

Ve městě chtějí mateřinku pro postižené

Vážení spoluobčané, naší snahou 
je, aby byl Chomutov nejen dobrým 
a pěkným místem pro život jeho 
obyvatel, ale aby se stále více ote-
víral také návštěvníkům z celé naší 
země i ze zahraničí. Proto je po-
třeba, aby naše město bylo schop-
no samo sebe dobře prezentovat 
a hlavně nabízet návštěvníkům 
odjinud zajímavé zážitky. Jedním 
z takových nezapomenutelných 
zážitků pro vás i pro přespolní 
by mohl být letošní první ročník 
hudebního a divadelního festiva-
lu Otevřeno, který si klade za cíl 
oslovit širokou veřejnost různého 
věku a zaměření. Všichni budeme 
mít možnost nechat se v polovině 
tohoto měsíce oslovit hudbou, tan-
cem, výtvarným a divadelním umě-
ním, které na nás bude útočit nejen 
na obvyklých místech, ale doslova 
i na ulici. Jsem velmi ráda, že Cho-
mutov bude mít šanci se představit 
jako kulturní město. Moc mě taky 
těší, že pokračují práce na přípravě 
zbudování takzvaného Severního 
areálu Podkrušnohorského zoopar-
ku. Spolu s radnicí se pracovníci 
zooparku pustili do přípravných 
prací a do získávání finančních 
prostředků, mimo jiné i z fondů 
Evropské unie. Jsou to první kro-
ky k tomu, aby v areálu zooparku 
vznikl komplex, který bude obča-
nům našeho města i přespolním 
sloužit jako jakási „cesta časem“, 
na které budou moci všichni ná-
vštěvníci poznávat vývoj našeho 
regionu. Největší atrakcí celého 
projektu bude dozajista výstavba 
repliky zámku Ahníkov, při níž 
budou využity kamenné prvky 
skutečného ahníkovského zámku. 
Jde o smělý projekt, který by se 
mimo jiné mohl stát mementem 
připomínajícím osudy desítek zni-
čených vesnic na Chomutovsku, 
které ustoupily těžbě uhlí. Celý 
projekt je samozřejmě během na 
dlouhou trať, ale báječné je, že již 
letos budou moci návštěvníci i ob-
čané Chomutova vidět jeho první 
výsledky. Přeji vám všem hodně 
kulturních zážitků.                               
                              Vaše Ivana Řápková

Jak již většina z nás poznala 
ve své vlastní peněžence, při ná-
kupech některých druhů zboží 
a služeb v obchodech zasáhla schvá-
lená vládní novela zákona o dani z 
přidané hodnoty rovněž i některé 
činnosti, které zajišťuje pro občany 
město. Jednou z takovýchto činnos-
tí, která se týká každého občana, je 
sběr a svoz odpadů. Od 1. 5. 2004 
je i tato služba zdaňována základní 
sazbou této daně, což představuje 
14 % zdražení. Město Chomutov 

již deklarovalo, že v letošním 
roce si s tímto navýšením poradí 
i na úkor některých jiných výdajů, 
a že nebude na rozdíl od některých 
jiných měst v průběhu roku obča-
nům poplatek navyšovat.  Nicméně 
v příštím roce se ve výši poplatku 
nárůst sazby určitě projeví. Další 
zdražení poplatku bude způsobe-
no zvednutím základní ceny za 
uložení 1 tuny odpadů na skládku 
ze 200 Kč na 300 Kč, kterou od 
1. 1. 2005 zvedá zákon o odpadech. 

Nadále však bude platit ta politika 
města, že příjmy ze separace bu-
dou opět navráceny do odpadové-
ho hospodářství, čímž mohl letos 
Chomutov jako jedno z mála měst 
občanům poplatek zlevnit. V le-
tošním roce rozpouštělo město do 
poplatku příjmy z třídění v celkové 
výši 1 310 927,39 Kč. Jak tomu bude 
pro příští rok, může ovlivnit každý 
z nás. S každou vytříděnou tunou 
totiž rostou příjmy, které mohou 
alespoň částečně pokrýt zdražení 
způsobené nárůstem DPH či poplat-
ku za uložení. Co myslíte, dokážeme 
opět vytřídit více odpadu a ovlivnit 
si tak sazbu místního poplatku?       
                                                              (jmš)

Tříděním si snížíme poplatek na příští rok 

Nepřeberné množství letniček od převislých muškátů, pelargonii či surfinií 
vysadili minulý týden v celkovém počtu 9800 kusů zaměstnanci technických 
služeb v městském parku a na Masarykově náměstí. Dalších zhruba 700 letni-
ček zdobí 167 okrasných nádob v centru města a přilehlých ulicích.        (mile)

S nápadem uspořádat netradiční 
soutěž „O nejzanedbanější místo 
v Chomutově“ přišla starostka měs-
ta Ivana Řápková. Průzkum míst ve 
městě, kde je jakýkoliv nepořádek, 
si proto udělá nejen radnice, ale 
chce do toho zapojit i samotné ob-
čany. Kdo z vás bude mít jakýkoliv 
podnět k této problematice, může 
jej podat písemně přímo do kan-
celáře starostky. Fotografie místa, 
které nedělá městu dobrou vizitku, 
lze rovněž přiložit. „Zanedbané lo-
kality si radnice rovněž bude sama 
od června fotograficky mapovat 
a v září celou akci vyhodnotí. Prá-
vě proto, aby bylo naše město co 
nejčistší, musíme se zpříma podí-
vat i na ty méně příjemné věci,“ 
vyjádřila se starostka města Ivana 
Řápková.                                        (mile) 

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ - PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽPRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ - PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ

Třídíte odpady?Třídíte odpady?
Napište nám, proč třídíte nebo netřídíte komunální odpad.

Vaše připomínky vyhodnotí pra-
covníci odboru ekonomiky, kteří 
místní poplatek za komunální odpad 
vybírají a nejlepší z příspěvků pro 
i proti ocení propagačními materiály 
města Chomutova.

Všechny podněty budou prodiskutovány s pracovníky odpa-
dového hospodářství správy majetku města a vzejdou z nich 
doporučení pro Technické služby města Chomutova, jak zlepšit 
či doplnit stávající systém separace a nakládání s odpady.

Adresa: Městský úřad Chomutov, odbor ekonomiky, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov, heslo: „SOUTĚŽ - ODPADY“

Dvě kopie váz z umělého kamene 
byly v minulých dnech umístěny na 
podstavec u Chomutovky v místech 
přestupní zastávky MHD na Palac-
kého ulici. Jde o první dvě z jedna-
třiceti děl, která by mohla v bu-
doucnu vytvořit v těchto místech 
jakousi galerii. „Původní originály 
dekorativních váz z černovického 
pískovce jsme loni v srpnu sundali 
ze štítu kostela sv. Ducha v Hálkově 
ulici a museli je restaurovat. Za tři 
sta let železný trn zcela roztrhal 
pískovcový prvek, který byl na ni 
nasazen. Již v minulosti se naši 
předchůdci pokoušeli vázy opravit 
tím, že je spoutaly železnou ob-
ručí. Obě díla nyní zdobí  prostor 
před knihovnou, odkud se odvezly 
dvě sochy zpět na Červený Hrá-
dek,“ vysvětlil restauratér Jaroslav 
Jelínek (na snímku vlevo) a dodal, 
že právě jejich kopie budou zdobit 
opravenou zídku u Chomutovky. 
Vzhledem k tomu, že jsou tyto ba-
rokní vázy velice cenné, dočtete se 
o nich více v příštím čísle Chomu-
tovských novin.  (text a foto: mile)

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 16. června 200416. června 2004
www.chomutov-mesto.cz 

Starostka vyhlásila soutěž 
o nejzanedbanější místo
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Od 1. června je možné využít 
služby objednání pomocí SMS také 
při vyřizování agend cestovních do-
kladů. Princip objednávání je stejný 
jako na registru silničních vozidel, 
kde je občany využíván od listo-
padu 2003. Základní textová zpráva 
pro objednání na úsek pasů bude 
rovněž uváděna na titulní straně 
Chomutovských novin a má tvar:
PAS HLP REZ (u registru silničních 

vozidel OD HLP REZ).
Všechny SMS se odesílají na stejné 

telefonní číslo MěÚ - 736/695 600.
Další vylepšení „Konceptu SMS“ 

spočívá v tom, že občanům stačí 
uložit si do seznamu svého mobilu 
jen uvedené číslo (např. MěÚ Cho-
mutov - 736/695 600) a v případě 
potřeby na něj zaslal jakýkoliv 
znak, písmeno, slovo ap. Stačí tedy 

Mnohdy mám pocit, že na nás 
číhá na každém kroku. Někdy si 
až říkám, že publicistické pořady 
či televizní noviny už ani o ničem 
jiném nedokážou mluvit. Ano, ná-
silí má mnoho tváří a někdy ani 
s určitostí neodhadneme, kdy ona 
nešťastná situace poprvé nastala. 
Co to je domácí násilí, které začí-
ná útoky proti lidské důstojnosti 
a je zpočátku velmi nenápadné, 
přičemž jeho projevy se dají zamě-
nit snadno i s projevy lásky, jsme 
se mohli dozvědět při poutavé 
přednášce na nedávné konferenci 
na téma „Domácí násilí u různých 
věkových skupin a prostředí“, kte-
rou pořádal zdejší Městský ústav 
sociálních služeb. Ten pozval řadu 
dalších chomutovských organizací, 
kterým mělo téma domácí násilí co 
říci a jenž rovněž poskytují nejrůz-
nější sociální služby. Nechyběli ani 
studenti zdejší zdravotnické školy, 
kteří měli občas „oči navrch hlavy“ 

Městská policie Chomutov vzhle-
dem k rozhodnutí Rady města 
Chomutova o změně dopravního 
značení v centru města Chomu-
tova vydává toto upozornění pro 
všechny řidiče, kteří budou svý-
mi vozidly vjíždět nebo parkovat 
v této lokalitě. Jedná se  o to, že 
v centru města, které je ohraničené 
ulicemi Dr. Farského, Mánesova, Re-
voluční, Na Příkopech, Ruská, nám. 
1. máje, Chelčického a ul. Husitská, 
budou na všech vjezdech umístěny 
dopravní značky IP 25a – zóna s do-
pravním omezením. Zároveň dojde 
k demontáži všech dopravních 
značek B 29 – zákaz stání, které se 
nacházejí uvnitř této zóny.

To však pro řidiče neznamená, 
že bude povoleno stání vozidel na 
těchto místech, ale naopak stání 
bude povoleno pouze na místech, 
která budou označena jako parko-
viště, a to dopravními značkami IP 
11a, IP 13c  nebo jím podobnými. Na 
všech ostatních místech bude jaké-
koliv parkování zakázáno. Jedná se 
hlavně o ulice Jakoubka ze Stříbra 
a ulici Ruská, kde je to už v součas-
né době omezeno dopravní značkou 
zákaz stání, ale mnozí řidiči to ne-
dodržují. Upozorňujeme také řidiče, 
kteří provádí zásobování prodejen 
v této zóně, že ze zákona č. 361/
200 Sb. mají povoleno stání pouze 
na nezbytně nutnou dobu k nalože-
ní nebo vyložení nákladu.

                    (Pokračování na str. 4)

Násilí se nepodaří odstranit ze dne na den
z poutavého vyprávění prezidentky 
Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušo-
vé. Ta základní problémy při násilí 
na dětech, partnerech a seniorech 
aplikovala na skutečných přípa-
dech, při jejichž líčení mnohdy 
běhal mráz po zádech.

                    (Pokračování na str. 4)

Mnoha řidičům se již stalo, že 
při návratu ke svému zaparkova-
nému automobilu se zděsili, když 
viděli prázdné parkovací místo, 
kde původně stál jejich vůz. Na-
padlo je, zda nebyl odcizen, nebo 
byl odtažen v případě, že byl špat-
ně zaparkován, např. na zákazu 
stání. Kde tedy zjistit informace 
o vozidle?

V Chomutově realizuje nucené 
odtahy vozidel městská policie ve 
spolupráci s technickými službami. 
Informace o odtažení vozidla po-Informace o odtažení vozidla po-
skytne stálá služba městské policie skytne stálá služba městské policie 
na telefonním čísle 474/ 637 457, na telefonním čísle 474/ 637 457, 
nebo na lince 156.nebo na lince 156.

Odstavné parkoviště pro vozidla 
odtažená na základě rozhodnutí 
Městské policie města Chomutova:

NON - STOP hlídané parkoviště 
v Kosmově ulici (naproti autoškole 
Omega). Zodpovědná osoba pan Jo-
neš - tel: 603/263 675. Provozovatel: 
Jan Šámal, Bílina, IČO: 18339689. 
Spojení: autobus č. 5 směr z Palac-
kého ulice k supermarketu Globus 
- zastávka Autoškola (oplocený 
pozemek naproti autoškole).

Kde mám své auto?

např. odeslat jen tečku (.) a nastar-
tuje se tato komunikace:
1. Zpět do mobilu občan dostane 
vyrozumění:
Neznámé jméno agendy. Prosím 
vyberte si z následujícího seznamu 
dostupných agend:
OD: odbor dopravy (registr silnič-
ních vozidel)
TOD: testovací verze
ODDOVOZ: dovozy vozidel
PAS: cestovní doklady
INFPAS: infocentrum cestovních 
dokladů
INFRP: infocentrum řidičských prů-
kazů
2. Občan si z tohoto přehledu vybere, 
nově tedy agendu cestovních dokladů, 
a odešle SMS se žádostí o nápovědu 
ve tvaru např.: PAS HLP REZ.                    
                                  (Pokračování na str. 3)

Pomocí SMS můžete objednat i cestovní pasy

První investiční akce v rámci rege-
nerace panelových sídlišť by měla začít 
ještě v tomto měsíci. Úpravy se dočká 
komunikace z Kamenné na Písečnou až 
po křižovatku u restaurace Flora, kde 
firma Silnice Žatec s.r.o. provede za 
necelých sedm miliónů korun zúžení 
vozovky tak, aby podél ní vzniklo mís-
to pro cyklisty, chodce a také pro 57 
nových parkovacích míst. Na Kamenné 
jistě řidiči uvítají 45 parkovacích míst, 
z toho tři pro lidi s průkazem ZTP, na 
Písečné 12, z toho jedno místo pro ZTP. 
„V místech křižovatek by měly vznik-
nout ozeleněné ostrůvky. Doufám, 
že užší vozovka donutí řidiče jezdit 
v této lokalitě konečně pomaleji,“ věří 
místostarosta Jan Řehák. Radní rovněž 
vybrali zhotovitele na investiční akci 
cyklostezka na sídlišti Březenecká, 

kterým je chomutovská firma ZKZ. 
„Cyklostezka povede v místech stá-
vajícího chodníku na Březenecké 
u zastávky městské hromadné dopravy 
až podél plotu Podkrušnohorského zo-
oparku, kde bude ukončena u zdejšího 
parkoviště,“ nastínil trasu Radek Müller 
z odboru rozvoje a investic města a do-
dal, že město očekává na tuto investici 
případnou státní dotaci. „Cyklostezka s 
asfaltovým povrchem spolu s veřejným 
osvětlením a přilehlým chodníkem ze 
zámecké dlažby by měla být hotová 
ještě letos v září,“ doplnil informace 
Müller.                                                          (mile)  

Sídlištní komunikaci čeká zúžení

Vstupem do Evropské unie nastává 
volný pohyb osob, cestujete-li však po 
EU i mimo její členské státy se zvíře-
tem, platí určitá omezení. Od 3. 7. bu-
dou moci psi, kočky a fretky cestovat 
po Evropě jen s mezinárodním cestov-
ním průkazem pro malá zvířata. Tyto 
pasy budou vydávat pouze schválení 
soukromí veterináři, jejichž seznam 
zveřejní Státní veterinární správa na 

svých webových stránkách. K vydání 
pasu musí být zvíře identifikovatelné 
dobře čitelným tetováním nebo čipem. 
Zvíře starší tří měsíců musí být také 
očkováno proti vzteklině a každo-
ročně se musí nechat přeočkovat. 
Očkování provádí za úplatu soukromí 
veterinární lékaři a potvrdí to v pase 
zvířete. Pokud se chovatelé vracejí 
z nečlenských zemí do států EU, musí 
u zvířete prokázat výši protilátek pro-
ti vzteklině. Odběr krve zajistí schvá-
lený soukromý veterinář. Výjimky má 
pouze Chorvatsko, kde při cestování 
se zvířaty stačí mezinárodní pas, teto-
vání nebo čip a potvrzená vakcinace. 
Irsko, Švédsko a Británie, kde nebyla 
nikdy zjištěna vzteklina, vyžadují, 
aby zvířata byla před vstupem sérolo-
gicky vyšetřena s potvrzením v pase. 
Při cestě do Švýcarska postačí obča-
nům ČR pro zvířata nově vydaný pas 
a očkování. Několik rad na závěr, při 
cestování se zvířaty se vždy poraďte 
se svým veterinářem, při čipování 
psů a jiných zvířat dávejte vždy před-
nost homologovaným identifikačním 
mikročipům, které dokážou přečíst 
čtečky i v zahraničí.                           (jmš)

Psi přes hranice s pasem a očkováním

Upozornění pro řidiče
Údržbu zeleně a opravy hřišť v okolí 
mateřských školek v Chomutově vy-
konávají tři  tzv. pracovní čety, které 
byly vytvořeny ve spolupráci  měst-
ského úřadu s úřadem práce v rámci 
veřejně prospěšných prací. Na základě 
výběrového řízení bylo vybráno pat-
náct lidí, kteří byli rozděleni do tří čet. 
Ty se staraly o zahrady jednotlivých 
školek po dobu měsíce května. „Každá 
mateřská školka má pouze dvě nebo 
tři uklízečky, a ty nestíhají udržovat 
i venkovní prostory. Pracovní čety 
jsme jen uvítali, protože nám zprovoz-
nily pískoviště, založily záhonky, upra-
vily cestičky, natřely ploty a vyklidily 
kouty, o které se nikdo roky nestaral 
a kde se našlo mnoho nebezpečných 
věcí, jako například použité injekční 
stříkačky. Chtěla bych jim za to moc 
poděkovat,“ řekla ředitelka mateř-
ských školek Irena Kopecká a dodala, 
že velký dík patří také městu, které to 
vše umožnilo.                   (text a foto: lp)

Nezaměstnaní pomáhali zvelebit mateřinky

Jak jsme informovali v minulém 
čísle Chomutovských novin, město 
se zapojilo do projektu Benchmar-
king  v oblasti rozšířené působ-
nosti obcí III. typu, podle kterého 
chce zjistit silné a slabé stránky 
při poskytování služeb veřejnosti 
a podílet se zároveň na jejich zlep-
šení. Nedávná návštěva tajemníka 
úřadu Theodora Sojky ve Vsetíně 
inspirovala vedení města k zapojení 
do dalšího podobného projektu CAF 
se zaměřením na veřejnou správu, 
jehož zkratka představuje společný 
hodnotící rámec. Vzhledem k tomu, 
že je financován z Evropské unie, 
nemusí do něj město vkládat ani ko-
runu a projekt zaštítilo ministerstvo 
vnitra ve snaze ještě více zmoder-
nizovat činnost samosprávy. „Jedná 

se o hodnotící nástroj, který na-
pomáhá organizacím ve veřejné 
správě pochopit a využívat řízení 
kvality prostřednictvím sebehod-
nocení devíti kritérií prováděného 
vlastními zaměstnanci úřadu,“ vy-
jádřil se k projektu tajemník Sojka 
a dodal, že pracovní tým složený ze 
zaměstnanců městského úřadu bude 
muset odpovědět na 260 otázek. Na 
základě toho pak zpracuje hodnotící 
zprávu, ve které navrhne opatření na 
zlepšení práce městského úřadu a se 
zprávou seznámí ještě v srpnu le-
tošního roku radní města. „Program 
zlepšování by měl být ukončen bě-
hem tří let,“ dodal Sojka a zdůraznil, 
že chomutovská radnice je jednou ze 
čtyřiadvaceti v republice, které se do 
projektu zapojily.                           (mile) 

Město chce zlepšit práci svých zaměstnanců

• V příštím školním roce 
2004/05 se otevřou všechny 
zdejší základní školy, žádná 
s nich se tedy nebude  letos 
zavírat. „Pokud zastupitelé při-
jmou nějaké rozhodnutí, tak 
až pro školní rok 2005/06. O 
osudu zdejšího školství chceme 
jednat uvážlivě a s dostatečným 
předstihem tak, aby byl čas na 
přípravu kroků spojených s pří-
padnou optimalizací sítě škol,“ 
informoval na tiskovce novináře 
místostarosta Jan Řehák.  (mile)

Přihláška do soutěže o nejhezčí venkovní květinovou výzdobu
Přihlašuji se do soutěže v kategorii Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem):
1.  Nejhezčí okno
2.  Nejhezčí balkon
3.  Nejhezčí kombinace okna a balkonu
4.  Nejhezčí květinová výzdoba rodinného domu (min. 2 okna)
5.  Nejlépe upravené okolí domu na veřejném prostranství
6.  Nejdelší převislá rostlina (musí viset z okna nebo balkonu)

Jméno, příjmení ......................................................................................................................

Ulice a číslo domu ................................................................................................................

Patro v domě ..............................................................................................................................
Podmínky soutěže: Podmínky soutěže: 
1.  Do soutěže se může přihlásit každý občan Chomutova. Pokud sou-

těžícího přihlásí někdo jiný, musí mít souhlas vlastníka květinové 
výzdoby, cenu obdrží pouze vlastník. 

2.  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MěÚ, kteří budou členy 
v hodnotící komisi. 

3.  Soutěžící musí souhlasit s vyfocením květinové výzdoby. 
4.  Soutěžící musí souhlasit s uveřejněním svého jména v případě výhry.
5. Soutěžící, který vyhrál cenu, převezme tuto cenu osobně na radnici měs-

ta, případně k převzetí peněžité výhry zplnomocní svého zástupce.
  Přihlášky zasílejte na adresu: Přihlášky zasílejte na adresu: Odbor žovotního prostředí, MěÚ Chomu-

tov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Dvě dětská hřiště otevřela v Cho-
mutově na sídlišti Březenecká a v Ho-
lešické ulici nadace Duhová energie, 
která městu poskytla dvoumiliónovou 
dotaci. Naše město je  po Sokolově 
a Karviné třetím v republice, které 
se jimi může pyšnit. „V Chomutově 
byla obě hřiště navíc zprovozněna 
v rekordním čase. Jedná se o klíčový 
projekt, který bude dokončen v příš-
tím roce a plánuje dohromady zhruba 
třicet hřišť. Své úsilí zaměřujeme na 
specializované věci a řídíme se hes-
lem: „Pomáhejme tam, kde působíme.“ 
Proto chceme investovat peníze i do 
dalších míst v regionu,“ zmínil se 
při slavnostním otevření Jiří Šinágl 
z Elektráren Prunéřov. Hřiště pro 
předškoláky v Holešické ulici se může 
pochlubit skluzavkou, pískovištěm 

Chomutov je třetím městem v republice s duhovými hřišti

Objednání na odbor doprav-
ních a správních činností

pomocí SMS, pomocí SMS, 
na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

s lavicí krokodýla a skákadly. Starší 
děti si přijdou na své u experimentu 
čp. 4689 na tvarované horolezecké 
stěně, točidlu a herní sestavě s to-
boganovým skluzem. Špičkový herní 
systém, který nepotřebuje žádnou 
zvláštní údržbu a splňuje certifikát 
bezpečnosti, nevybrala chomutovská 
radnice náhodou. „Firmu, která obě 
hřiště zkompletovala, vybírala komi-

se lidí z odboru rozvoje a investic. 
Ti výběr jednotlivých prvků konzul-
tovali doma dokonce se svými dětmi, 
což je asi ten nejlepší způsob, jak se 
dětem opravdu zavděčit,“ vyjádřila se 
spokojeně starosta Ivana Řápková. 
Radnice má v plánu postupnou re-
generaci panelových sídlišť, a proto 
začala s hřišti právě na Březenecké. 
                                                                      (mile)

Jiří Šinágl z Elektráren Prunéřov (na snímku vlevo) spolu se starostkou 
města Ivanou Řápkovou a zástupcem nadace Duhová energie slavnostně 
předali dětem hřiště v Holešické ulici. Děti ze zdejší MŠ z ulice 17. listo-
padu jim při tom asistovaly.                                                                   (foto: mile)

Předškoláky asi nejvíc láká pavoučí 
stěna se skluzavkou.     (foto: mile)

Město Chomutov hledá varhaníka, který by o víkendech vypomáhal při 
hudebních produkcích na svatebních obřadech. S případnými dotazy se 
obraťte na paní Jaroslavu Kuchleiovou, tel. 474/637 121. 


