
Náměstí 1. máje patřilo v sobo-
tu 9. dubna prezentaci zajímavého 
projektu. Italský podnikatel Clau-
dio Melotto představil veřejnosti 
svůj záměr zahájit v Chomutově 
projekt nazvaný Alchemist Univer-
sal Center. Jde o projekt kulturní 
a vzdělávací, v jehož rámci by se 
měli v Chomutově setkávat mladí 
lidé z celé Evropy, navzájem si 
vyměňovat své zkušenosti a zís-
kávat nové vědomosti v různých 
oborech. Protože je tato aktivita 
zaměřena na mládež, odpovída-
la tomu i její prezentace. A tak 
na náměstí (později večer také 

v městském divadle) zněla hudba 
oblíbených dýdžejů, rocková muzi-
ka populární skupiny Ready Kirken, 
ale i zajímavé muzikálové písně 
v jazzrockovém aranžmá v podání 
pěveckého sboru Mikrochor. Zdar 
akce poněkud pokazilo chladné 
počasí, které jakoby naschvál na 
jediný den vystřídalo předchozí 
i následující dny slunné a teplé. 
To se pochopitelně podepsalo 
na návštěvě, ale počasí jednoho 
odpoledne podle autorů projektu 
nemůže přerušit realizaci dalších 
nápadů, které by měly Chomutovu 
přinést řadu zajímavých akcí. 

Chybět pochopitelně nemohl 
chybět duchovní otec projektu, 
italský podnikatel a příznivec 
umění Claudio Melotto. Ten s se-
bou přivezl významného hosta, 
senátora Italské republiky pana 
Enrica Pianettu, předsedu Komi-
se pro lidská práva. Hostitelkou 
byla starostka Chomutova Ivana 
Řápková, která se ujala také role 
průvodce. Nejprve návštěvníky 
společně s radním Jindřichem 
Stádníkem přijala na radnici, 
pak je provedla po městě. „Uká-
zala jsem jim galerii Špejchar, 
městskou věž a kostel svatého 
Ignáce. Podívali jsme se také do 
zooparku,“ shrnula program hos-
tí starostka. „Pan senátor Pianet-
ta byl v České republice poprvé 
a rovnou zavítal do Chomutova. 
Stejně jako ostatní hosté, i on 
nás ujistil, že se mu u nás moc 
líbilo.“ Italský politik také uve-
dl, že přijel proto, aby podpořil 
aktivity lidí, kteří chtějí udělat 
něco pro mladé. Že jeho zájem 
o mládež je opravdový, dokázal 
v sobotu večer, když se svým 
doprovodem a chomutovským 
senátorem Alexandrem Nová-
kem navštívil městské divadlo, 
v jehož sále probíhala diskotéka 
ve stylu techno. 

Enrico Pianetta s uznáním 
zhodnotil příjemnou atmosféru 
setkání a vstřícnost a pohos-
tinnost ze strany radnice. Na 
závěr své kulturní mise vyslovil 
poděkování Claudiu Melottovi za 
jeho aktivitu a starostce Chomu-
tova Ivaně Řápkové za vstřícný 
přístup a podporu města plá-
nům jeho krajana.                   (lm)

Slovo starostky

Italským hostům se u nás líbilo
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Vážení spo-
luobčané, je až 
s podivem, s jakou 
pravidelností se 
už po stovky 
generací opakují 
nářky dospělých 
na nemožnou 
mládež. Co svět 

světem stojí se mladíci a mladé 
dívky bouří proti vkusu a životním 
názorům svých otců a matek a snaží 
se od nich odlišit. Mají svou hudbu, 
svůj styl oblékání a účesů, své radi-
kální názory. Nás dospělé tím vším 
někdy docela šokují. Věřím, že se 
však může vyplatit mladým lidem 
naslouchat. Jejich myšlenky jsou sice 
někdy dost naivní a nepoznamenané 
chybějící životní zkušeností, ale ob-
vykle jsou zajímavé, neotřelé, nové, 
netradiční a inspirativní. Nevěřím 
tomu, že většina mladých lidí jsou 
budižkničemové, jejichž životním 
snem je poflakování, fetování a hla-
sitá hudba. A také nevěřím tomu, že 
výchovné snahy nás rodičů padají 
jen na neúrodnou půdu. Realita je 
však taková, že naše dnešní mládež 
je naší budoucností a je třeba o ni 
pečovat. Proto si také myslím, že 
se musíme pokoušet vycházet mla-
dým vstříc a vytvářet jim ve městě 
prostředí, které jim bude vyhovovat. 
I proto uvažujeme o výstavbě areá-
lu pro skateboardisty nebo jsme se 
stali spolupořadateli akce pro mladé 
lidi, jejíž součástí byla i hudba v ryt-
mu techno, která minulou sobotu 
tvrdě zněla divadlem. Mezi diváky 
a tanečníky byli různí lidé, ale vel-
ká většina z nich se chovala slušně 
a možná by někteří mladí mohli být 
dokonce vzorem pro dospělé. A tak 
si myslím, že to s naší budoucností 
nevypadá nijak zle. 

Hezké dny Vám přeje 
Vaše Ivana Řápková

Ve výškovém domě v Seifertově 
ulici se podařilo strážníkům Jiřímu 
Nedbálkovi a Vladimíru Brabcovi 
zachránit osmadvacetiletou ženu. 
Ta stála na venkovní straně balkonu 
v osmém patře a křičela, že už se 
neudrží a spadne dolů. Strážníci 
okamžitě zasáhli, do bytu je pustil 
přítel ženy. Zatímco jeden z policistů 
se snažil ženu zachytit, druhý rych-
le vykopl dveře sousedního bytu 
a ze zdejšího balkonu ženu uchopil 
a přehoupl přes balkon. Podle neo-
ficiálních informací byla žena ter-
čem domácího násilí, nedala však 
souhlas k trestnímu stíhání. Případ 
má i prozaickou stránku věci, poho-
tová akce zachránců přinese městu 
úhradu nákladů za poničené dveře. 
„To je prostě realita, v takových 
chvílích nelze uvažovat o tom, co 
se poničí a kdo to zaplatí, lidský 
život je pochopitelně prioritou,“ 
podotkla k případu starostka Ivana 
Řápková.                                           (mile)

Studenti Chomutovského soukro-
mého gymnázia měli ve středu 13. 
dubna neobvyklý zážitek: místo 
jejich kantorů se před ně postavila 
místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
Miroslava Němcová. Během hodiny 
a půl je seznámila především s tím, 
jak vznikají zákony a jak pracuje 
poslanecká sněmovna. Miroslava 
Němcová se pokusila vyvrátit ně-
kolik mýtů, které jsou v povědomí 
občanů spojeny s prací parlamentu. 
Hlavně přesvědčovala studenty, že 
poslanci se ve sněmovně nehádají, 
i když to tak někdy může vypadat. 
„Nejde o hádky, ale o dohadování. 
Každý z poslanců se prostě snaží 
přesvědčit své kolegy o svém ná-
zoru všemi prostředky. A v českém 
parlamentu se tak ve srovnání 
s některými jinými parlamenty 
děje přece jen slušně,“ vysvětlila 
studentům Němcová. Místopředsed-
kyně sněmovny dále studenty ujis-
tila, že rychlost přijímání nových 
zákonů ani jejich celkové množství 
nemohou být ukazatelem kvality 
práce poslanců: „Zákony nikdy ne-
mohou vyřešit všechny problémy, 
které máme. Neměly by ale kompli-
kovat naše životy. Víc než zákon 

Miroslava Němcová přednášela na soukromém gymnáziu

je přece obyčejná lidská slušnost, 
kterou bychom se měli snažit řídit 
v každé životní situaci.“ Studenti 
se Miroslavy Němcové vyptávali 
na Evropskou ústavu, na problémy 
se začleněním evropského práva 
do našeho právního systému nebo 

na důležitost senátu. Na všechny 
otázky ani nezbyl čas, a tak mís-
topředsedkyně sněmovny pozvala 
studenty na návštěvu sněmovny 
a slíbila jim, že svůj rozhovor do-
končí v Praze. Učitelská role paní 
Němcové sedla.                         (pama)

Až do 24. dubna nebudou trolejbu-
sy obsluhovány obousměrně zastáv-
ky I/13 lesopark, I/13 U lávky, Lipská 
zimní stadion, Chomutov autobusové 
nádraží a Palackého. „Důvodem je 
oprava pravé části komunikace I/7, 
v úseku od lávky u vinných sklepů 
po zastávku MHD Lipská u zimního 
stadionu,“ uvedl vedoucí městské 
hromadné dopravy Pavel Matula. 
Trolejbusová doprava je odkloněna 
přes ulici Čelakovského. Zlevněná 
dojezdová pásma po dobu odkloně-
ní trolejbusové dopravy (směr Vod-
ní) platí od zastávky ČD. Přeprava 

v úseku Vodní – Palackého – Cho-
mutov autobusové nádraží a zpět 
je nahrazena bezplatnou náhradní 
autobusovou dopravou. Linka č. 31 je 
odkloněna přes sídliště Březenecká. 
Linka č. 9 ze směru Černovice jezdí 
ulicemi Lipská – Kostelní – Bezručo-
va – Zborovská a dále pokračuje po 
své trase. Linka č. 34 končí ve Vodní 
ulici.                                                      (mile) 

Odklonění trolejbusové dopravy

I se zdánlivými maličkostmi se 
na představitele města obracejí 
jeho občané. Pokud je jejich pod-
nět zajímavý, rozhodně nezapadne. 
„V poslední době mě oslovilo něko-
lik lidí s návrhem, že by ve městě 
mohly být nainstalovány stojany 
na kola, například na náměstí, ale 
také u městských lázní pro jejich 
návštěvníky,“ vyjádřila se k jedno-
mu z nich starostka Ivana Řápková. 
„Připadá mi to jako dobrý nápad, 
zvlášť teď s příchodem jara je cyk-
listů čím dál víc, tak proč jim tímto 
způsobem nevyjít vstříc?“

Z nápadu vzešla konkrétní opat-
ření, úkoly pro dvě městské organi-
zace. Pracovníci Technických služeb 
města Chomutova mají připravit 
studii několika variant stojanů, jež 
by nainstalovali na náměstí 1. máje, 
vyloučeny nejsou ani další lokality. 
O jejich výběru a konkrétním umís-
tění rozhodne poté vedení radnice. 
Správa sportovních zařízení řeší za-
jištění stojanů na kola pro návštěv-
níky městských lázní. „Připravujeme 
umístění stojanů na venkovní ochoz 
před vstupem do lázní,“ informova-
la ředitelka SSZ s.r.o. Chomutov 
Jitka Fischerová. Stojany by tu měly 
být už od příštího týdne.          (mile)

Chtějí „parkování“ 
pro jízdní kola 

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ

Děkujeme všem příznivcům lyžování, 
přejeme pohodové léto 
a těšíme se na vás opět 
v prosinci 2005

www.tjmezihori.cz

TJ Chomutov – Mezihoří

Předtím, než Claudio Melotto (uprostřed) představil své záměry veřejnosti 
v rámci kulturní akce na náměstí, přijala ho starostka města Ivana Řápko-
vá. Vpravo Melottův asistent Roberto Fasciolo.

Zachránili život

• K zápisům do 1. tříd • K zápisům do 1. tříd základních, 
pomocných a zvláštních škol se do-
stavilo 630 dětí, z nichž 104 dostalo 
odklad povinné školní docházky.

Při přednášce žáci gymnázia položili místopředsedkyni Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR také několik otázek.                                       (foto: mile)

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezi studenty
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Úmyslné vyhýbání se platebním 
povinnostem vůči městu Chomutov 
se dlužníkům prodraží. Nepovedlo-li 
se úředníkům vymoci nedoplatek 
mimosoudní cestou nebo prostřed-
nictvím daňové a správní exekuce, 
či nepožádal-li dlužník o povolení 
splátek, jsou v současnosti pohle-
dávkové spisy předávány k řešení 
prostřednictvím soudního exekutora. 
Na rozdíl od poplatku za povolení 
splátek či úroku počítaného za dobu, 
v níž občan svůj nedoplatek splácí, 
které u místních poplatků a pokut 
dělají navýšení pohledávky řádově 
o desítky až stovky korun, zaplatí při 
soudním výkonu rozhodnutí dlužník 
nad rámec své pohledávky i desítky 
tisíc korun. Uvedeme-li příklad, že 
dlužník dluží městu na poplatku za 
odpady 800 korun Kč, a tuto částku 
nezaplatí ani po výzvě k zaplacení v 
náhradní lhůtě, dojde po vydání exe-
kučního příkazu soudním exekutorem 
k jejímu navýšení o odměnu exekuto-
ra, která činí minimálně 3570 korun 
(3000 korun + 19 % DPH). K dalšímu 

navýšení dochází o exekuční náklady 
ve kterých si exekutor počítá nákla-
dy na zaslání či doručení exekučního 
příkazu, náklady na zabavení věci 
(např. zámečníka, stěhováky), nákla-
dy na provedení dražby zabavených 
věcí, tyto v průměru představují 
další navýšení nedoplatku o 3 až 6 
tisíc korun. Konečná vymáhaná část-
ka pak tedy může místo původních 
800 korun činit 7 až 10 tisíc korun. 
Pokud by občan mající nedoplatek na 
místním poplatku či pokutě požádal 
město o povolení splátek, zaplatí 
navíc pouze správní poplatek ve výši 
400 korun a úrok, který činí 2,65 % 
p.a. (140 % diskontní sazby České 
národní banky), počítaný za přesnou 
dobu splácení, tedy od vydání roz-
hodnutí o povolení splátek do koneč-
ného uhrazení daňového nedoplatku. 
Nicméně vždy se určitě vyplatí hradit 
si své povinnosti včas a ve správné 
výši a zbytečně se nevystavovat zby-
tečným sankčním či jiným výlohám 
souvisejících s nedobrovolným uhra-
zením pohledávky.                            (jmš)

Neplacení povinností se dlužníkům prodraží

Oba projekty, které město Cho-
mutov nedávno podalo v prvním 
kole v rámci programu Interreg 
IIIA, se zrealizují. Díky tomu dodá 
lesku Chomutovským slavnostem 
mezinárodní účast. Také park 
u soudu, který v těchto místech 
kdysi býval, se dočká rekonstruk-
ce, aby opět sloužil jako klidová 
zóna. „S jeho rekonstrukcí by se 
mělo začít nejpozději letos na 
podzim,“ vyjád řila se projektová 
manažerka Alexandra Zdeňková. 
Ke slavnostnímu zprovoznění 
parku se pak uspořádá kon-
ference na téma zelená města 
a zúčastní se jí odborníci z oblas-
ti životního prostředí a urbanismu 
z České republiky i Německa.

Program Interreg IIIA je zaměřen 
na přeshraniční spolupráci a posíle-
ní partnerství mezi státy.        (mile)

Oba projekty uspěly

Účelem pravidelné jarní kontro-
ly dopravního značení nebylo jen 
zkontrolovat značky, ale i kvalitu 
komunikací, vodorovného doprav-
ního značení či propadlé kanály 
a výtluky na ulicích a stav na par-
kovištích ve městě. Celkem třiadva-
cet požadavků na změny zaznělo 
nejen ze strany zaměstnanců odbo-
ru dopravy a městské i státní poli-
cie, ale také od samotných občanů. 
Ti například požadovali umístění 
značky zákazu stání v ulici Pioný-
rů nebo Kosmonautů, aby byla lépe 
průjezdná. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o nekázeň řidičů a značku 
navíc nelze do těchto ulic umís-
tit, městská policie se tu zaměří 
na častější kontroly. Také ostatní 
připomínky se týkaly převážně do-
plnění značek nebo naopak jejich 
odstranění a doplnění chybějících 
přechodů.                                                  

Podle odborníků počet nedostat-
ků na chomutovských silnicích stá-

le klesá a úroveň dopravního zna-
čení na území města má stoupající 
tendenci. Stále velkým problémem 
však zůstává časté znehodnoco-
vání dopravních značek a jejich 
poničení sprejery. „Tak velký van-
dalismus na dopravním značení 
nepamatuji, lidé si neuvědomují, 
že se tím dopouští obecného ohro-
žení. Nejvíce se objevují značky 
polámané nebo postříkané spre-
jem. Tím se naruší reflexní vrstva 
a značka je takřka nepoužitelná,“ 

Kontrola dopravního značení dopadla vcelku dobře

Vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích ploch na Kamenném vrchu 
komise odborníků nedoporučila umístit sem značku zákaz stání. Nikdo by 
ji nerespektoval, zjednosměrnit ulici nelze, protože je příliš dlouhá.          
                                                                                                                            (foto: mile) 

Žádost o povolení parkovat mezi 
kostelem a farou na náměstí 
1. máje komise zamítla.    (foto: mile) 

Televizní dokument s názvem 
Po stopách Františka Gerstnera 
Chomutovem, který vznikl loni 
na podzim z popudu producenta 
a chomutovského rodáka Milana 
Kopeckého, hodlá město využít 
jako propagační i vzdělávací mate-
riál. V patnáctiminutovém snímku 
jsou známá místa jako Podkrušno-
horský zoopark, Bezručovo údolí či 
Kamencové jezero, ale i historické 
památky v centru města. 

„Byla by škoda, aby tak kvalitní 
produkt jen tak ležel v televizním 
archivu, proto jsme ho koupili. 
Jeho prostřednictvím můžeme 
propagovat Chomutov, chceme ho 
ale také poskytnout i jako po-
můcku ke školní  výuce,“ vysvět-
luje starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Ve školách totiž mají 
k dispozici jen velmi málo po-
dobně profesionálně zpracova-
ných materiálů, z nichž by se 
děti dověděly o svém okolí. Právě 
jeho poznáváním si člověk vytvá-
ří vztah ke svému domovu, ke 
svému městu.“ Proto město nejen 
poskytne chomutovským školám 
dokument na DVD a CD nosičích, 
ale také hodlá nechat zpracovat 
další vzdělávací materiál, Vlasti-
vědu Chomutovska.                 (mile)

Film se dostane i do škol 

vyjádřil se při kontrole dopravní 
inženýr kpt. Vlastislav Schärfer 
z Dopravního inspektorátu Policie 
ČR v Chomutově.

„Značky průběžně vyměňujeme 
za nové podle norem Evropské 
unie, celková obměna bude pro-
vedena nejpozději do konce roku 
2006. V křižovatkách průběžně 
upravujeme na plochách zeleň, aby 
nebránila výhledu,“ zmínila se Lud-
mila Kuzmová z Odboru dopravy 
a správních činností.                 (mile)

Jak už to s příchodem jara 
bývá, s prvním jarním sluníčkem 
vylezlo na povrch vše, co se do-
sud ukrývalo pod sněhem. Papíry, 
vajgly, dokonce i plastové obaly 
od všeho možného se válí nejen 
po sídlištích, ale i v ulicích v cen-
tru města. Radní o této problema-
tice hovořili na svém posledním 
jednání. „Myslím, že je to ostuda 
nás všech. Všude kolem sebe vi-
dím odpadky, možná je to tím, 
že je ve městě nedostatek odpad-
kových košů, respektive jsou od 
sebe hodně vzdálené,“ reagoval na 
nepořádek radní Pavel Markvart.

Podle ředitele Technických 
služeb města Chomutova Zbyňka 
Koblížka je počet sběrných nádob 
dostatečný. Po městě je rozmístě-
no celkem 262 kusů velkých ple-
chových odpadkových košů, 287 
malých košů pevně zabudovaných 
do země, 90 košů na psí exkre-
menty a 7 keramických okrasných 
košů v centru města. „Svoz se pro-
vádí denně, proto se zřídka stává, 
že by byly přeplněné. Mnohdy se 
však stane, že větší plechové koše 
využívají i zdejší podnikatelé. 
Když mají plnou popelnici, pytle 
se zbytky vyhazují do nich,“ vy-
světluje provozně technický ná-
městek Miroslav Šulta. Podle něj 

je vše v přístupu lidí a v jejich 
pečlivosti. 

Také silnice a chodníky se uklí-
zejí podle zástupců technických 
služeb v průběhu celého roku. 
Zametací vozy vyjedou hned, jak-
mile to dovolí klimatické podmín-
ky. Letos to bylo už 3. ledna a od 
té doby zaměstnanci technických 
služeb odklidili 305 tun uličních 
smetků. Až do 28. června bude 
probíhat blokové čistění ulic.

Statistický výčet aktivit tech-
nických služeb ovšem není podle 
vedení města to hlavní. „Není 
přece směrodatné vědět, kolik 
máme okrasných keramických 
košů, kolik plechových a kolik na 
psí exkrementy,“ míní starostka 
Chomutova Ivana Řápková. „Ani 
argument, že lidé jsou neukáz-
nění, na věci nic nemění. Pokud 
se lidé chovají nevhodně, ten, 
kdo se stará o pořádek, se tomu 
musí přizpůsobit. Nás zajímá, jak 
město vypadá a od toho, aby bylo 
čisté a vypadalo dobře, máme prá-
vě technické služby.“

Vedení TSmCh v minulých dnech 
na aktuální situaci a podněty vze-
šlé z jednání radních zareagovalo 
a v ulicích se objevily pracovní 
skupiny, které provedly první jar-
ní úklid.                                        (lm)

Radní trápí nepořádek v ulicích

Zbrusu novou turistickou mapu 
památek v našem kraji vyrobila pro 
Krajský úřad Ústeckého kraje firma 
z Mariánských Lázní. Město Chomu-
tov zakoupilo tisíc kusů, mapa je od 
dubna v prodeji v informačním cen-
tru v Chelčického ulici za 79 korun. 
Pochvalují si ji i členové turistického 
klubu. „Mapa by mohla být i součástí 
výuky na školách v rámci vlastivě-
dy, aby se děti dozvěděly co nejvíc 
o svém okolí. Lidé mnohdy procestu-
jí celou Evropu, ale své vlastní okolí 
znají velmi málo,“ vyjádřil se Helmut 
Nový z Klubu českých turistů, odbor 
VTŽ Chomutov. Podle něj je to i vhod-
ná propagace v rámci zahraničního 
turismu. „Náš klub spolupracuje už 
několik let s oddílem ESV Annaberg 
- Buchholz, který se výletů po Cho-
mutovsku účastní minimálně třikrát 
ročně. Zpracování mapy, která je 
i v německém jazyce, se bude pře-
shraničním turistům bezesporu líbit,“ 
dodal Nový. Mapa, která obsahuje 
základní informace o památkách na 

• Místní poplatek za komunální Místní poplatek za komunální 
odpadyodpady zaplatilo k 31. březnu celkem 
16 726 plátců. Dalších 9 113  plátců 
dosud nezaplatilo, 1 983 domácností 
má naopak zaplaceno na celý rok. 
Vybralo se celkem 8 438 220 korun, 
přesto město Chomutov eviduje od 
roku 2002 nedoplatky ve výši více 
jak 10 miliónů korun. Někteří opoz-
dilci platili poplatek ještě začátkem 
dubna, podle slov ekonoma Jana 
Mareše budou poplatky uhrazené 
v průběhu dubna ještě tolerovány 
bez sankce.                                           (mile) 

Turistická mapa láká na památky 

šestatřiceti místech v kraji, se líbí 
i Ladislavu Braunovi. „My turisté ta 
místa většinou důvěrně známe, ale 
když se ta mapa dostane do pově-
domí širší veřejnosti, bude to jedině 
dobré. Možná že se lidem toulání po 
krásných místech v kraji natolik zalí-
bí, že se stanou členy klubu turistů.“ 
Ten má celkem 143 členů, zhruba po-
lovina z nich jsou senioři. Nejstaršímu 
z nich je úctyhodných 93 let.     (mile)

Ladislav Braun (na snímku vlevo) a Helmut Nový z Klubu českých turistů 
si pochvalují novou mapu památek.                                                     (foto: mile)

Modernizovat městskou hro-
madnou dopravu chce Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova. 
S tímto záměrem se hodlá ucházet 
o peníze ve strukturálních fondech 
Evropské unie, kde může získat 
až tři čtvrtiny z celkového osm-
desátimiliónového nákladu. „Pokud 
se vše podaří, chceme začít ještě 
letos,“ nechal se slyšet ředitel do-
pravního podniku Tomáš Pisinger. 
Novinky v dopravě přitom potěší 
zejména  handicapované cestující 
a nevidomé, ale i vozíčkáře a staré 
lidi. Dopravní podnik totiž chce 
nakoupit nízkopodlažní trolejbusy 
a autobusy a zajistit bezbariérovou 
linku mezi Chomutovem a Jirko-
vem. Pět trolejbusů se sníženou 
nástupní plochou tak mohou vyu-
žít i vozíčkáři a špatně pohybliví 
lidé. Čtyři nízkopodlažní autobusy 
budou zase zabezpečovat dopravu 
do obou zdejších průmyslových 
zón. Dopravci rovněž požádali rad-
ní o svolení umístit na výpravní 
budově autobusového nádraží tak-
zvaný akustický maják. „Ten bude 
vydávat tichý zvuk, který navede 
slepce k nádraží, spuštěn může 
být trvale nebo se může ovládat 
speciálním tlačítkem, které bude 
mít nevidomý u sebe,“ informoval 
Pisinger. Zvukové hlásiče budou 
i v samotných vozech. Když sle-
pec uslyší přijet autobus, zmáčkne 
tlačítko na ovladači a vůz nahlásí 
číslo linky a také cílovou stanici. 
Zařízení navíc bude informovat 
řidiče, že nastupuje nevidomý. 
Partnerem projektu je kromě obou 
měst také organizace nevidomých 

Hlásič navede nevidomého k autobusovému 
nádraží, bude umístěn i ve vozech 

a Sdružení pro životní prostředí 
zdravotně postižených v ČR. Také 
radnice zakoupila před třemi roky 
signalizační zařízení pro nevidomé. 
Je umístěno na budově městského 
úřadu na Zborovské ulici, kde di-
gitální akustický hlásič usnadňuje 
prostorovou orientaci těmto lidem 
v dosahu 150 metrů. Od vstupních 
dveří je naviguje k podatelně, scho-
dišti a výtahu.                            (mile)  

„Ani argument, že lidé jsou neukáznění, na věci nic nemění“

Zastupitelstvo města Chomutova 
na svém minulém zasedání při-
jalo Koncepci rozvoje vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů do roku 
2010. Tento materiál vznikal po 
celý loňský rok v Komisi pro vý-
chovu a vzdělávání a je vůbec 
první koncepcí, která byla v oblasti 
vzdělávání za posledních patnáct 
let vytvořena. Podrobnosti prozra-
dil předseda Komise pro výchovu 
a vzdělávání Pavel Markvart. 
Co vedlo ke vzniku koncepce?Co vedlo ke vzniku koncepce?

„Chomutov jako město s padesáti 
tisíci obyvateli si nemůže dovolit 
rozvíjet vzdělávací příležitosti 
nekoncepčně a chaoticky, a proto 
bylo nutností se nad rozvojem 
v této oblasti zamyslet i s výhle-
dem do budoucnosti. Naše komise 
se zabývala především stávajícími 
problémy, jako jsou nízká vzdě-
lanost, vysoká nezaměstnanost 
a poměrně rychlý úbytek obyvatel-
stva a současně hodnotila výzvy, 
které v oblasti vzdělávání přináší 

Vzdělávání má konečně svou koncepci
moderní doba, jako jsou informač-
ní či jazyková gramotnost.“
Co považujete za zásadní problém?Co považujete za zásadní problém?

„Především úroveň vzdělanostní 
struktury obyvatelstva. Spolu se 
Sokolovem jsme na tom nejhůře 
v rámci celé České republiky. Asi 
27% všech obyvatel Chomutova je 
buď zcela bez vzdělání nebo má 
jen základní školu, vysokou školu 
má naopak jen něco přes 5% lidí. 
Nároky na vzdělání přitom dnes 
silně ovlivňují schopnosti lidí pro-
sadit se na trhu práce. Je zřejmé, 
že dokud se vzdělanostní struktu-
ra Chomutova nezlepší, nemůžeme 
očekávat, že do našeho města za-
míří investoři s nabídkami vysoce 
kvalifikované práce.“ 

(Pokračování na str. 5)

Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez




