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Podle vyjádření španělských 
expertů jsou Romové v našem 
městě relativně začlenění v rámci 
většinové společnosti. Tyto názory 
zazněly na dvoudenním semináři 
v městském divadle, kde se hovořilo 
nejen o španělských zkušenostech 
se včleňováním Romů do společnos-
ti, ale i o konkrétních problémech, 
které často provází sociální práci 
s Romy, nezaměstnanost či řešení 
bytové otázky těchto lidí. Právě Cho-
mutov je jedním ze tří měst spolu 
s Chebem a Ostravou, která španěl-
ská delegace navštívila v rámci tý-
denní návštěvy po České republice a 
který si vysloužil spolupořadatelství 

na projektu s názvem Boj proti soci-
álnímu vylučování romské komunity, 
jenž organizuje kancelář rady vlády 
pro záležitosti romské komunity 
společně s podobnou institucí ve 
Španělsku. „Vybrán byl díky vysoké 
koncentraci Romů a je to rovněž re-
akce na výbor pro národnostní men-
šiny fungující při vašem městském 
zastupitelstvu,“ zmínil David Beňák 
z kanceláře Rady vlády ČR.

Experti zavítali také do zdejších 
lokalit na Dukelskou, Kadaňskou 
a Kamennou, jež obývají ve větší 
míře Romové. Zde jim místostarosta 
Rudolf Kozák vysvětlil, jak tito lidé 
žijí převážně ze sociálních dávek, 

které nejsou prozatím podmíněné 
určitou odvedenou prací, zmí-
nil vysoké dluhy na nájemném 
a špatné fungování soudů, díky 
nimž dojde k fyzickému vystě-
hování dlouhodobých neplatičů 
nájemného mnohdy až po pěti 
letech. Nad touto skutečností 
španělští experti jen kroutili ne-
věřícně hlavou. „Na Kamenné se 
nám podmínky líbily, v ostatních 
dvou lokalitách již méně. Je důle-
žité tato místa přeměnit a vytvořit 
zde podmínky i pro mladé lidi,“ 
nechal se slyšet ředitel španělské 
nadace Fernando Villareal a ocenil 
aktivní přístup zastupitelů města, 
kteří k integraci nejen Romů, ale 
i ostatních menšin přispěli právě 
vznikem zmíněného výboru pro 
národnostní menšiny. 

„Upřímně řečeno, nedovedu 
si představit, jak bychom mohli 
uplatnit španělské zkušenosti. 
Český Rom a španělský Cikán jsou 
totiž dvě odlišné kultury. Prošly 
úplně jiným kulturním a historic-
kým vývojem,“ prozradila nám své 
dojmy jedna z návštěvnic semi-
náře, která provází již několik let 
české turisty po Španělsku. S touto 
zemí se podle jejího názoru Cikáni 
opravdu sžili. Svědčí o tom samot-
né flamenco, kterým se Španělé 
tak pyšní, přestože je cikánského 
původu. Zpívá se ale španělsky. 
Romštinu ve Španělsku neznají, 
stejně jako pojem Rom. „Každá 
společnost prochází určitým vývo-
jem a do toho našeho Španělé za-
tím jen nahlíží. Jak chtějí aplikovat 
metody v prostředí, které neznají? 
Je to, jako kdyby nám chtěli radit, 
jak v Čechách pěstovat olivové 
plantáže,“ dodala závěrem návštěv-
nice semináře.                               (mile)
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Slovo starostky

Španělé zavítali na Dukelskou, Kadaňskou i Kamennou

Místa, která nedělají městu dob-
rou vizitku - to jsou hlavní důvody, 
kvůli kterým se ozývají první ob-
čané, jež urychleně zareagovali na 
vyhlášenou soutěž „O nejzanedba-
nější místo v Chomutově.“ Nejsou 
jim jednoduše lhostejné nevzhled-
né lokality a nepořádek kolem sebe 
a to radnice bezesporu vítá. Lidé 
mohou své postřehy posílat nejen 
poštou s případnou fotografií ne-
vzhledného místa, ale i e-mailem 
přímo do kanceláře starostky. 

Na květnovém setkání občanů 
s představiteli města se lidé nejvíce 
zajímali o následující informace:

1. Pan Šmejkal a pan Zdobinský 1. Pan Šmejkal a pan Zdobinský 
se ptali, zda se obnoví nefunkční se ptali, zda se obnoví nefunkční 
vodotryskyvodotrysky. Názor lidí na budouc-
nost kašen a zdejších vodotrysků 
se přitom liší, někteří by je chtěli 
zavézt zeminou a dovnitř nasadit 
zeleň a květiny. Jiní naopak volají 
po jejich obnově. Podle vyjádření 
starostky města Ivany Řápkové je 
ve městě problém s vysokou praš-
ností a k jejímu snížení by mohlo 
přispět právě obnovení nevyuží-
vaných vodotrysků. Radnice proto 
v současné době mapuje přehled 
všech těchto zařízení, jejich stav 
a kolik by stála případná obnova. 

2.2. Občany trápí volné pobíhání Občany trápí volné pobíhání 
psů po sídlištích, kde si zároveň psů po sídlištích, kde si zároveň 
hrají děti. hrají děti. Starostka města při té 
příležitosti zmínila, že radnice vní-
má stížnosti na pejskaře již delší 
dobu, a proto komise životního 
prostředí připravuje návrh nové 
obecně závazné vyhlášky, ve kte-
rém bude zakotvena povinnost mít 
psa na vodítku ve všech lokalitách 
města, ne pouze v těch vyzna-
čených. Ředitel MěPo Jan Dřízhal 
potvrdil, že se provádějí nárazové 
kontroly, při nichž bylo od ledna le-
tošního roku uloženo 246 pokut za 
to, když majitel neměl svého psa 
na vodítku, za neuklizené výkaly 
či za ohrožení člověka psem.

                    (Pokračování na str. 3) 
Další informace k problematice Další informace k problematice 

psů na str. 2.psů na str. 2.

Na minulém setkání občanů s před-
staviteli chomutovské radnice se lidé 
dotazovali, proč dostanou přeplatky 
za vyúčtování tepla až k 31. červenci 
letošního roku, když je loni obdrželi 
do konce května. O vyjádření jsme 
proto požádali jednatele společnosti 
Teplo s.r.o. Františka Malovanyého: 
„Vyúčtování dodávek tepelné energie 
a teplé užitkové vody za rok 2003 
bylo v naší společnosti zpracováno 
k 15. 2. 2004. Z vyúčtování dodávek 
do obytných domů v majetku města 

vyšel přeplatek ve výši 470 901 Kč. 
Na tento přeplatek byla vystavena 
faktura (dobropis) se splatností 28. 
2. 2004. Tento přeplatek byl před 
uplynutím splatnosti (25. 2. 2004) 
poslán na bankovní účet města 
č. 2103480237/0100. Vyúčtování ostat-
ním odběratelům bylo provedeno ve 
stejných termínech. V odůvodněných 
případech a po dohodě, konkrétně 
u pěti odběratelů,  bylo vracení pře-
platků provedeno do konce měsíce 
března.“             (Pokračování na str. 2)

Chtěli objasnit vyúčtování tepla

Přesto, že na radnici existují čtyři 
studie, jak využít prostor volného 
Žižkova náměstí, které až do roku 
2000 sloužilo jako plocha pro auto-
busové nádraží, prozatím se městu 
nepodařilo najít vhodného investora. 

Vypracovaný projekt odhaduje nákla-
dy na padesát miliónů korun. Odbor 
rozvoje a investic města proto dostal 
minulý týden od radních za úkol 
opět hledat investora na využití této 
lokality a do září předložit výsledky 
nabídkového řízení. „Musíme hledání 
jednoduše zintenzivnit. Nebudeme 
se soustředit přitom jen na naší 
republiku, ale nabídneme plochu 
také investorům z Evropské unie,“ 
netajil se záměry místostarosta Jan 
Řehák. Potencionální investor se musí 
řídit regulačním plánem, ve kterém je 
jasně stanoveno, jaké úpravy se v lo-
kalitě dají provést. „Zadáme základ-
ní pravidla, ale investor může přijít 
s návrhem, jak lukrativní centrum 
města využít,“ dodal místostarosta. 
Před třemi lety se sice přihlásila do 
výběrového řízení jako jediná pražská 
firma Amadeus, zastupitelé však její 
plány nakonec neschválili.                (mile) 

Opět se hledá investor pro Žižkovo náměstí

Obyvatelé Alešovy ulice z lokality 
Černý vrch zachránili protestní peticí 
zelený plácek pro děti. Město jej chtě-
lo prodat v dražbě zájemci, který tu 
chtěl postavit rodinný dům. Zastupi-
telé vyslyšeli prosby 179 lidí, kteří se 
pod petici podepsali, a revokovali mi-
nulý týden své usnesení. „Byl jsem se 
tam podívat a dům se do té lokality 
vůbec nehodí,“ hájil zájmy místních 
občanů radní Jindřich Stádník, který 
s peticí na zastupitelstvu vystoupil. 
Zdejší obyvatelé přislíbili, že pokud 
město zachová plochu pro rekreaci 
a oddech, budou se o ni starat. Jeden 
místní podnikatel dokonce přislíbil, 
že finančně pomůže s vybudováním 
nových herních prvků.                 (mile)

Petice pomohlaNelíbí se vám nepořádek ve vašem okolí? Informujte radnici a napište do kanceláře starostky

Soutěž není o udávání, ale o tom mít kolem sebe uklizeno
Odbor životního prostředí bude 
všechny lokality průběžně evido-
vat a zajišťovat fotografickou do-
kumentaci. „Pokusíme se majitelům 
nevzhledných pozemků nejprve po 
dobrém domluvit, a teprve když to 
nepomůže, zahájíme s nimi správ-
ní řízení,“ vyjádřila se starostka 
Ivana Řápková a dodala, že radnice 
si samozřejmě mapuje nevzhledná 
místa sama, vždyť řada z nich 
je ve vlastnictví města. Právě ve 
spolupráci s lidmi však může dojít 

ještě k lepšímu výsledku. Mohou to 
být například místa, která nejsou 
běžně přístupná a přesto městu 
vinou nepořádku nedělají dobrou 
vizitku. „Mám obrovskou radost 
z toho, že lidé na soutěž opravdu 
reagují. Na základě oznámení jsme 
například posílali minulý týden 
zaměstnance odboru životního 
prostředí do míst mezi Verosem 
a vilkami, na které upozornil občan 
z Heyrovského ulice,“ vysvětlila 
starostka. Další občan zase reago-
val na prostor parčíku před školou 
v Havlíčkově ulici, kde ho trápí dvě 
suché borovice, při jejichž vyvráce-
ní hrozí nebezpečí úrazu případně 
poškození majetku. „Vážím si toho, 
když si lidé dají tu práci s tím nám 
napsat o podobných problémech 
a mohu slíbit, že je určitě budeme 
řešit v průběhu celé soutěže, která 
má být vyhodnocena letos v září,“ 
říká starostka Ivana Řápková.

                    (Pokračování na str. 2)

Až do září letošního roku potrvá 
rekonstrukce Poděbradovy ulice. 
Stavební práce na opravě zdejší 
komunikace a chodníků a na vytvo-
ření nových podélných parkovacích 
míst začnou ještě v průběhu červ-
na. „Město chce proto touto ces-
tou požádat občany, aby po dobu 
oprav v ulici neparkovali. Vzhledem 
k okolnostem bude rovněž uzavřen 
vjezd do areálu garáží v této ulici. 
Zpevnění povrchu garážového dvo-
ra, který bezprostředně navazuje na 
komunikaci, je totiž součástí rekon-
strukce,“ uvedla Zdeňka Hocká z od-
boru rozvoje a investic města. Ulice 
se dočká rovněž nového veřejného 
osvětlení a vysází se zde 16 nových 
stromů. SVS Teplice zde v rámci své 
akce provedou rekonstrukci kanali-
začního a vodovodního řadu včetně 
přípojek. Město investuje do oprav 
necelých 6 miliónů korun.        (mile) 

Ulici uzavřou do září

Co zaznělo 
na briefingu

Milí spoluobčané, v těchto dnech 
jsem měla milou příležitost blahopřát 
některým mladým lidem, kteří právě 
složili maturity a vstoupili do světa 
dospělých. Když jsem pohlížela do 
tváří těch čerstvých dospěláků, vzpo-
mněla jsem si na sebe v jejich věku 
a uvědomila jsem si, že právě období 
maturit bylo jedno z nejhezčích. Na 
rozdíl od mé generace jsou tihle mla-
dí na prahu světa, který je jim zcela 
otevřen a nabízí jim doslova stovky 
šancí jak se v budoucnu uplatnit. 
Dnes například není žádným problé-
mem vyrazit do světa na zkušenou, 
zkusit si v cizině žít a pracovat či 
studovat a zdokonalit se v cizím jazy-
ce a získat životní zkušenosti. Ale i ti, 
kteří zůstanou v naší republice, mají 
velké možnosti dalšího studia. Vždyť 
kolik jen vzniklo nových vyšších a 
vysokých škol a studijních oborů. 
Jen bych si moc přála, aby všichni ti 
mladí pánové a slečny během sbírání 
zkušeností nezanevřeli na své rodné 
město a aby měli chuť se k nám jed-
nou vrátit. Trochu komplikovanější 
to možná budou mít ti, kteří se po 
maturitě rozhodnou hledat pracovní 
uplatnění. Bez praktických zkušenos-
tí to nebudou mít vůbec jednoduché, 
ale věřím, že pokud jsou opravdu ši-
kovní a pracovití, své místo si docela 
jistě najdou. Přeji jim i vám ostatním 
mnoho štěstí.       Vaše Ivana Řápková

Tři sprchová zařízení s šestnácti 
novými sprchami byla v minulých 
dnech nainstalována na Kamenco-
vém jezeře v místě písečné pláže 
a v blízkosti hlavního vchodu. 
Požadavek vzešel na základě před-
pokládané návštěvnosti zařízení 
od hygienické stanice. Jde o jednu 
z plánovaných investičních akcí měs-
ta ve výši 1 400 000 korun. Ač jsme 
náš snímek pořizovali v době ne-
příznivého počasí, slečna Miloslava 
Kalendová nám ochotně zapózovala 
v ledové vodě.               (mile, foto: sk)

CHOMUTOVSKÝ DIVADELNÍ CHOMUTOVSKÝ DIVADELNÍ 
A HUDEBNÍ FESTIVALA HUDEBNÍ FESTIVAL

„OTEVŘENO“„OTEVŘENO“
16., 17., 18., 19. a 20. 6. 2004

K maturitě s vyznamenáním na SPŠ 
blahopřeje I. Řápková Lukáši Štefkovi 
z třídy E4.                                       (foto: sk)

Místostarosta Rudolf Kozák (vlevo) vysvětluje řediteli španělské nadace Fer-
nandu Villareal (druhý zleva), jak žijí Romové na Kadaňské.           (foto: mile) 



Vstupem naší země do Evropské 
unie se rozšířily možnosti čerpání 
dotací pro činnosti související ze-
jména s ochranou přírody a krajiny. 
Obce, nevládní organizace, vlastníci 
pozemků, zemědělci i další subjekty 
mohou čerpat finanční prostředky 
z evropských fondů v rámci pro-
gramů Horizontální plán rozvoje Horizontální plán rozvoje 
venkova, Operační program Země-venkova, Operační program Země-
dělství, Operační program Infra-dělství, Operační program Infra-
struktura a Program LIFE.struktura a Program LIFE.

Programy jsou nastaveny na 
pětiletý cyklus a lze z nich získat 
podporu např. na šetrné zemědělské 
hospodaření, zatravňování pozemků, 
ekologické zemědělství, tvorbu bio-
pásů, lesnické hospodaření, obnovu 
environmentálních funkcí území 

a řadu dalších činností. Stručný 
přehled dotačních titulů, příjemců 
a výší dotací je uveden v tabulce na 
str. 4, podrobnější informace lze pak 
získat na internetových stránkách 
ministerstva životního prostředí 
(www.env.cz), ministerstva zeměděl-
ství (www.mze.cz) a Státního fondu 
životního prostředí (www.sfzp.cz).
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„Jsou to jedny z nejkrásnějších 
váz, které jsem kdy spatřil. Podob-
né jsem viděl i na Pražském hradě, 
kde se jimi také patřičně chlubí. O 
to víc se mi dobře pracovalo na je-
jich více jak dvouměsíčním zrestau-
rování,“ prozradil akademický so-
chař a restaurátor Jaroslav Jelínek 
o barokních dekorativních vázách, 

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli má 
vůbec cenu komentovat televizní zpra-
vodajství největší soukromé televizní 
stanice, která si stejně vždy říká co 
chce, aniž by ji zajímala skutečnost. 
Nicméně reportáž ze dne 29. 5. na 
téma přeplněné psí útulky se jen tak 
bez povšimnutí přehlédnout nedá.

V reportáži popsaná skutečnost, že 
psí útulek v Chomutově praská dlou-
hodobě ve švech, je neoddiskutovatel-
ná, avšak důvod, který reportér uvedl 
je klamný. Z reportáže vyplynulo, že 
hlavní příčinou přeplněnosti těchto 
zařízení jsou zvýšené psí poplatky, 
a jako příklad byl uveden právě cho-
mutovský městský útulek. Z podtextu 
dále vyplynulo, že psů se lidé začali 
houfně zbavovat ihned poté, co město 
v souladu se zákonem zvýšilo sazbu 
poplatku. S tímto však nelze zásadně 
souhlasit. Z evidence chovatelů psů 
jasně vyplývá, že počet přihlášených 
psů ve městě Chomutov neustále stou-
pá. Během necelého prvního pololetí 

bylo přihlášeno o dvě třetiny více psů, 
než jich bylo odhlášeno, přičemž přes 
95 % odhlášení způsobuje úmrtí psa, 
stěhování rodiny nebo převod psa 
na jiného majitele. V několika málo 
případech je to pak zaběhnutí či od-
cizení psa. Dle údajů z registru plátců 
jednoznačně vyplývá, že ti chovatelé, 
kteří si povinnosti plnili před zvýše-
ním poplatku, nadále platí bez ohledu 
na to jaká je jeho sazba. Nepřihlášené 
chovatele město odhalilo ve spoluprá-
ci s domovními samosprávami (bylo 
osloveno více jak 200 SVJ) a důsled-
nou kontrolou prováděnou strážníky 
městské policie. Přičemž procento 
neplatičů za poslední 2 roky rovněž 
pokleslo, a to o více než 50 %.

Důvodem naplněnosti útulku tak 
tedy rozhodně není zvýšený popla-
tek, ale zvýšená kontrolní činnost 
odboru ekonomiky a městské policie. 
Volně toulající se „na černo“ chovaní 
psi nikdy nebyli a ani nemohli být v 
evidenci psů podchyceni, a tedy je-
jich umístění do útulku určitě nebylo 
podmíněno zvýšením sazby poplatku. 
Nuceně odchycená zvířata pobíhala 
v ulicích i před zvýšením poplatku, 
a jejich počet v ulicích po zdražení 
rozhodně nevzrostl.

Pro srovnání uvádím, že letos za 
prvních 5 měsíců bylo z evidence 
odhlášeno 82 psů, 95 % řádně od-
hlášených (viz výše) představuje 

78, zbývají tedy 4 pejsci, z nichž si 
troufám tvrdit skončili v útulku tak 
maximálně 2. 

Osobně si přeji, aby městský útu-
lek vůbec nemusel existovat, a psa 
chovali jen ti lidé, kteří se o své psi 
řádně starají. 

Málokdo ví, že provoz psího útulku 
stojí město Chomutov milion korun 
ročně, který by rozhodně šel použít 
i na jiné výdaje, přesto však město 
tuto určitě záslužnou službu posky-
tuje. Navíc občané, kteří si pejska z 
útulku vezmou, zde podotýkáme, že 
logicky zcela zdarma, jsou od města 
na celé dva roky plně osvobozeni od 
placení psích poplatků. Kromě toho 
si všichni chovatelé na úřadě mohou 
zdarma vyzvedávat sáčky na psí ex-
krementy. Navíc vydává město ročně 
značné částky na odstraňování psích 
exkrementů z trávníků a komunikací 
a celkovou údržbu veřejné zeleně. 
Tyto skutečnosti však ve zmíněné 
reportáži vůbec nezazněly, protože 
se do komerčního vysílání pravdě-
podobně nehodí a jsou pro televizi 
nezajímavé.                                             (jmš)

Hlavní příčinou přeplněného útulku nejsou zvýšené poplatky za psy

Pouze několik dní zbývá chova-
telům psů na zaplacení místního 
poplatku ze psů. Měsíc před koncem 
splatnosti mělo svou povinnost spl-
něno již 58,4 % všech plátců, přičemž 
vybráno bylo doposud 1 575 000 Kč. 
Zbývající poplatníci si buď platbu 
rozdělili do několika splátek, tak jak 
jim to město povolilo, tedy rozložit 
si platbu poplatku až na šest splátek 
v rozmezí měsíců leden až červen, 
a nebo si ponechali svou povinnost až 
na konec poplatkového období, které 

končí již 30. června tohoto roku. Ti, 
kdo poplatek v této lhůtě neuhradí, 
budou ze strany města sankcionováni, 
přičemž navýšení může být dle nove-
ly zákona 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích až trojnásobné. Mít zapla-
cen poplatek včas se tedy skutečně 
vyplatí, navýšení poplatku je poté 
značně vysoké (viz. obrázek s tabul-
kou). V evidenci psů je registrováno 
4 505 plátců, kteří chovají 4 763 psů 
(pro srovnání vloni chovalo ve městě 
3 696 chovatelů 3 995 psů).         (jmš)

Poplatek ze ps

Zaplaceno

78%

Nezaplaceno

22%

!!!   Splatnost poplatku 30.6.2004   !!! 

bytové domy 

rodinné domy 

d chodci

Nebude-li poplatek zaplacen v as nebo ve správné výši navýší správce 

poplatku poplatek až na trojnásobek. 

Do 30.6.2004 

1.500,- K

   500,- K

   200,- K

Po 1.7.2004 

až  4.500,- K

až  1.500,- K

   až  600,- K

Stav k 30.5.2004 

Čtyřicet procent poplatníků za psa doposud nezaplatilo

Dne 2. 6. kolem poledne při kon-
trolní činnosti na parkovišti hyper-
marketu Globus v ulici Černovická 
spatřila hlídka územních pracovníků 
dva nezletilce. Protože v uvedenou 
dobu většinou probíhá ještě vyu-
čování, hlídka oba chlapce romské 
národnosti kontaktovala. V jednom 
poznala čtrnáctiletého žáka zvláštní 
školy, který zde už v minulosti byl 
v době vyučování přistižen, a dokon-
ce ještě žebral. Oba dva se k občasné-
mu záškoláctví a žebrání strážníkům 
přiznali. Přivolaná motohlídka oba 
chlapce (ten druhý za školou nebyl) 
naložila a odvezla ke své matce, 
druhého předala babičce a dědovi. 
O věci byla následně zvláštní škola 
informována.                                           (val)

• Ke stému výročí výstavby pře-Ke stému výročí výstavby pře-
hrady Kamenička hrady Kamenička připravuje Povodí 
Ohře 26. června od 9 do 16 hodin 
den otevřených dveří. Každý zájem-
ce bude mít možnost se s touto his-
torickou památkou seznámit, může 
zhlédnout všechny objekty vodního 
díla, dokonce se může podívat i do 
útrob zděné hráze. Pro návštěvníky 
budou připraveny pamětní listy.

• Společnost Lidl bude muset Společnost Lidl bude muset 
zaplatit za pozemek zaplatit za pozemek u nově stavě-
ného marketu na Písečné dvojná-
sobnou kupní cenu. Místo obvyklé 
ceny 250 korun za metr čtvereční 
schválili zvýšení na 500 korun 
sami zastupitelé. Jedná se podle 
nich o klíčovou aglomeraci a po-
zemek má tudíž vyšší hodnotu. 
Firma požádala radnici o necelých 
400 metrů čtverečních na výstavbu 
příjezdové komunikace k marketu.  
                                                          (mile)

Přiznali se k žebrání Informace o dotacích EU

(Dokončení ze str. 1)
Soutěž v některých však vzbudi-

la i opačný dojem. „Přece po nás 
nechcete, abychom se navzájem 
udávali, kdo má jaký nepořádek 
na zahradě,“ zareagovala například 
v dopise zaslaném na radnici jedna 
z Chomutovaček. Město má však zá-

jem získávat informace o nepořádku 
na plochách veřejně přístupných, 
aby mohlo zjednat nápravu. „Na 
jednu stranu lidé velmi pozitivně 
reagují na soutěž o nejhezčí okno či 
balkon. Tu jsme letos dokonce rozší-
řili o nejhezčí upravené prostranství 
před domem. Reagovali jsme tak na 
základě zkušeností z minulého roku, 
kdy jsme zjistili, jak si lidé dokáží 
upravit okolí domu například u ex-
perimentu na Březenecké. Myslím, 
že by nebylo správné na jednu stra-
nu vychvalovat pěkná prostranství 
a dávat za to lidem v soutěži ceny, 
když by nám na druhou stranu bylo 
jedno, jak to vypadá opodál, kde je 
třeba zaneřáděný pozemek. Jedině 
v kombinaci obou aktivit můžeme 
co nejlépe docílit toho, že naše 
město bude dobře vypadat,“ doplnila 
závěrem Ivana Řápková.               (mile)

Soutěž není o udávání, ale o tom mít kolem sebe uklizeno

které byly loni v srpnu sejmuty 
ze severního štítu nad vstupem do 
kostela sv. Ducha v Hálkově ulici, 
jelikož se tento kostel pravoslavné 
církve v rámci programu regenera-
ce městské památkové zóny a za 
přispění půlmiliónové dotace od 
města začal opravovat.

                    (Pokračování na str. 5)

Jsou to jedny z nejkrásnějších váz, 
podobné mají na Pražském hradě

• Poražený suchý dub v Podkrušnohorském zooparku očistily před 
nedávnem od staré kůry děti ze zdejšího Dětského domova. Několi-
krát do roka totiž chodí do zooparku na brigády a za odměnu mohou 
navštěvovat zařízení zdarma. Strom poslouží místnímu umělci Vojtě-
chu Návratovi, který z něj vytvoří jakýsi totem se zvířátky osazený 
skluzavkou pro děti. „Měl by tvořit největší dominantu u horní kasy,“ 
nechal se slyšet ředitel zooparku P. Rabas. Na tento projekt poskytla 
110 000 korun nadace Duhová energie.                                                (mile) 

Takto by mělo vypadat nábřeží Chomutovky u Žižkova náměstí ve ztvár-
nění architekta Jaroslava Pachnera.

Nedávný Den dětí v Podkrušno-
horském zooparku zakončil pořa-
datel ČEZ a.s. vyhlídkovým letem v 

balonu. A tak se ředitel zooparku 
Přemysl Rabas mohl se starostkou 
města Ivanou Řápkovou pokochat 
krásami našeho města pro změnu z 
ptačí perspektivy. „Z výšky vše sa-
mozřejmě vypadá jinak, ale byla to 
nádhera. Viděla jsem najednou ce-
lou rozlohu našeho zooparku. Také 
Bezručovo údolí vypadá překrásně. 
Najednou jsem si uvědomila, jak je 
neuvěřitelné, že lze cestovat tímto 
dopravním prostředkem, který není 
možné příliš ovládat a člověk se při-
tom musí spoléhat na přírodu, ještě 
i v jednadvacátém století,“ pro-
zradila své dojmy starostka města. 
Vyhlídkový let vyzkoušela na vlast-
ní kůži i paní Marie Valdmanová 
(na snímku druhá zleva), která 
je chovatelkou zvířat ve zdejším 
zooparku. „Chtěli jsme jí udělat 
radost a zážitky z letu jí věnovat 
vlastně jako jakýsi dárek. Je totiž 
zaměstnancem zooparku bezmála 
třicet let a odvedla tu velký kus 
práce,“ prohlásil ředitel zooparku 
Přemysl Rabas a připomněl, že prá-
vě v květnu příštího roku oslaví toto 
zařízení kulaté třicetileté výročí své 
existence.                  (mile, foto: stach)

Vyzkoušeli si let balonem

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 7. července 20047. července 2004
www.chomutov-mesto.cz 

(Dokončení ze str. 1)
Domovní společnost Qark s.r.o. se 

podle její ředitelky Miroslavy Roven-
ské řídí provozním pokynem, termín 
vyúčtování služeb je jednou ročně 
a to nejpozději do 4 kalendářních mě-
síců po uplynutí zúčtovacího období. 
Nedoplatek nebo přeplatek je splatný 
do 7 kalendářních měsíců po uplynu-
tí zúčtovacího období, po uznaných 
reklamacích nejdéle do 8 měsíců, 
tedy do 31. 8. 2004. Společnost 
Quark spravuje střed Chomutova 
a není ji možné srovnávat s jinou do-
movní správou, neboť s vyúčtováním 
nájemních bytů je mnohdy spojené 
i vyúčtování nebytových prostor. Tato 
srovnávání je pak mnohem náročněj-
ší a pracnější. Provozní pokyn zpra-
coval odbor majetku města. Po těch-
to reakcích od občanů na zdlouhavé 
vyúčtování se bude vedení města 
jejich podnětem zabývat a uvažovat 
o případné změně dokumentu.

Někteří občané se rovněž pozasta-
vují nad tím, proč je v nedoplatcích 
dvakrát účtována teplá voda. „Ve 
faktuře uvádíme zvlášť vyúčtování 
tepla pro vytápění (TTV) a zvlášť 
tepla pro ohřev TUV (TTUV). Je 
to dané pravidly pro rozdělení 
nákladů za dodávku tepelné ener-
gie na jednotlivá odběrná místa, 
obsaženými ve vyhlášce TTV se 
měří a vyhodnocuje na patě objek-
tu a TTUV ve výměníkové stanici,“ 
vysvětluje jednatel společnosti Teplo. 
Každá tato energie totiž slouží k jiné-
mu účelu užití (vytápění, ohřev TUV), 
vyúčtování nákladů na jejich dodáv-
ku se provádí jiným způsobem a kaž-
dá má ve většině případů jinou cenu. 
„Protože naše faktury slouží jako 
podklad pro vlastníky nebo správce 
objektů ke konečnému vyúčtování 
nájemníkům, je nutné obě energie 
uvádět ve fakturách odděleně. Pod-
le vyhlášky min. pro místní rozvoj 
musí vlastníci objektů ve vyúčto-
vání uvádět odděleně mj. tepelnou 
energii na vytápění v GJ, spotřebu 
tepelné energie na ohřev TUV v GJ a 
množství vody v m3 a jejich jednot-
kové ceny. Tyto údaje zjistí z našich 
faktur, kde je uvádíme odděleně,“ 
uvádí dále František Malovanyj. (mile) 

Chtěli objasnit...

• Pravděpodobně padesát až sto Pravděpodobně padesát až sto 
lidí by chtěla zaměstnat firmalidí by chtěla zaměstnat firma, kte-
rá projevila zájem o poslední volné 
pozemky v průmyslové zóně Severní 
pole. „Jde o německého výrobce kos-
metiky, ale jednání s ním jsou tepr-
ve v začátcích,“ informoval novináře 
místostarosta Jan Řehák.           (mile)


